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L’APP
10 anys del
de Gurb Femer

L’app Gurb permet
portar tot el municipi
a la butxaca

L’Ajuntament ha posat en marxa una app
del municipi, es tracta d’una aplicació
gratuïta, de fàcil ús, i que té com a objectiu
ser un canal de comunicació directe entre
l’Ajuntament i el ciutadà.
L’app Gurb permet portar tot el municipi
a la butxaca, ja que conté informació
referent a les notícies del municipi,
l’agenda d’actes, informació d’interès...
A més a més, també permet al ciutadà
enviar incidències i rebre informació sobre
les regidories, les activitats les entitats
municipals que desitgi. Algunes entitats
com Les Escoles, l’Institut de Gurb,
l’Escola Bressol la Quitxalla, les activitats
esportives, l’Escola de Música i les AMPA
ja emeten comunicats d’interès per
aquesta plataforma.
L’app de Gurb està disponible tant per
a dispositius mòbils Android, com per a
dispositius Apple. Per descarregar-vos-la
heu d’accedir a “Play Store” (Android) o bé
a “l’App Store” (Apple), i cercar “Gurb”.

El 9 de juny passat, el Punt Jove va
celebrar el desè aniversari. Es va constituir
l’1 de desembre de 2007, quan un grup de
joves amb ganes de participar i organitzar
activitats al municipi van unir-se per crear el
Punt Jove. Des de llavors, ha comptat amb
un Consell de Joventut, element essencial,
per organitzar i participar amb les seves
idees i propostes, i esdevenir així un eix
vertebrador per a la joventut del poble.
Aquests 10 anys, plens de bons records
i companyonia, es van celebrar amb

Una vegada més volem agrair a tothom la
participació i la col·laboració que any rere
any han enriquit el Punt Jove, ja que sense
tots ells no hauria estat possible.
Moltes gràcies!!

Coworking

L’Ajuntament de Gurb
destinarà part dels espais de
les antigues escoles de Gurb a
crear un espai de coworking,
amb l’objectiu de fomentar
la creativitat, la interacció
i la col·laboració entre
professionals.
Al llarg del primer trimestre del 2019
es publicarà el concurs d’adjudicació
de la cessió temporal d’ús. Per poderhi concursar s’haurà de presentar la
sol·licitud al Registre d’Entrades de
l’Ajuntament de Gurb, i adjuntar-hi
una memòria descriptiva del projecte
empresarial o professional.

L’espai coworking de Gurb disposa
de dues zones: una sala 45 metres
quadrats, equipada amb connexions
elèctriques, informàtiques i internet amb
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una vetllada, en què es va convidar tots
els membres que havien format part de
l’entitat al llarg de la seva història, als quals
es va fer un reconeixent per agrair la seva
tasca. També es va fer un agraïment als
dos regidors de Joventut que han estat al
càrrec del Punt Jove.

espai per a 8 llocs de treball compartits
amb els altres beneficiaris i un armari
tancat amb clau a disposició individual, i
una sala de reunions privada.

L’horari de disposició d’aquest espai
coworking serà, amb caràcter general, de
dilluns a divendres, de les 8 a les 16h.

Notícies

Punts de llum solars
L’Ajuntament ha portat a terme un projecte
per instal·lar fanals solars amb el suport
de la Diputació de Barcelona, la qual
assumeix pràcticament la totalitat del cost
dels aparells. S’han instal·lat al municipi
un total de sis fanals solars, que es poden
ubicar en llocs on seria molt complicat
posar-n’hi un de convencional pel cost que
suposaria connectar-lo a la xarxa elèctrica.
Aquestes lluminàries amb tecnologia “led”
es munten a una altura de set metres i
disposen d’una placa solar, unes bateries
i un sistema electrònic que les regula, fet
que les fa completament autònomes. El
color i la intensitat de la llum compleixen
les normatives vigents. La instal·lació
d’aquests fanals permetrà fer de Gurb un
poble més ecològic i sostenible i alhora
millorar la seguretat de determinats indrets
i situacions.

La ubicació dels fanals ha estat
consensuada entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Gurb:

s’instal·laran als
punts de deixalles
del Pladelasala, el
Senyer, Sant Andreu
i Sant Julià de
Sassorba, i al carril
bici entre el Soler i
Mas Barcons

Nou tram de carril bici i
camí per a vianants
S’han adjudicat les obres d’un nou tram de
carril bici i alhora camí per a vianants, amb
l’objectiu d’enllaçar-ne dos de ja existents.
Aquesta obra s’inclou al “Pla director de la
bicicleta” i el seu cost es repartirà a parts
iguals entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Gurb.
Amb aquests projecte i altres de similars
duts a terme es pretén crear una xarxa
de vials que permetin desplaçar-nos en
bicicleta o a peu dins del municipi d’una
manera més segura, i també, fomentar una
mobilitat més sostenible.

Aquest nou vial serà paral·lel a l’antiga
N-152 i anirà de la rotonda de l’Esperança
fins a connectar amb el carril procedent
del polígon Mas Galí , que alhora connecta
amb l’avinguda de Sant Bartomeu.
El nou camí donarà sortida als vianants i
ciclistes del passatge Mas Pugell, alhora
que proporcionarà un pas segur al costat
de l’antiga N-152.

Per poder fer el carril s’haurà de construir
una passera per salvar el torrent del Rec
del Romeu, a l’alçada de l’espai on es fa
el mercat, i fer un ferm adequat en tot el
traçat amb els elements de senyalització
i seguretat que siguin necessaris. La
llargada total d’aquest nou vial serà de 500
metres aproximadament.
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Notícies

Punt verd de recollida
de restes vegetals

El municipi disposa d’un punt verd de
recollida de restes vegetals. Aquest servei
està ubicat al recinte de l’Esperança i
consisteix en dos contenidors de gran
capacitat destinats únicament a la
recollida d’aquestes restes per part dels
veïns del nostre municipi.

Per garantir el bon funcionament del
punt verd de recollida, s’ha establert la
normativa següent:

• Només s’hi poden dipositar restes 		
vegetals de jardineria i poda sempre
sense bosses, sacs...perquè el contingut
dels contenidors es destinarà a la 		
fabricació d’adobs.

Està pensat per dipositarhi les restes vegetals,
principalment quan no es
fa el servei de recollida
a domicili. Tot i així, està
operatiu tot l’any.
Aquest servei s’afegeix als que
l’Ajuntament ja posa a disposició
per gestionar de la millor manera
possible els residus generats.
Aquests serveis són:

• No s’hi pot dipositar cap altra mena
de residus.

• Les àrees de recollida: contenidors per al
reciclatge d’orgànic, multi-producte, vidre,
rebuig i roba.
• Recollida setmanal de restes vegetals
amb contenidors individuals, durant la
temporada de primavera-estiu.

Nou servei de bus
El 2 de juliol passat va entrar en
funcionament un nou servei de bus urbà
de Gurb. Aquest nou servei ha estat
possible gràcies a la bona col·laboració
entre l’AMTU, el Servei Territorial de
Transports de Barcelona del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, el mateix Ajuntament i
l’empresa Autocars Rovira, la qual és
titular de la concessió i la que gestiona
el nou servei. El bus urbà de Gurb deixa
d’estar vinculat a la xarxa de transport de
l’Ajuntament de Vic, i té amb uns nous
horaris i un nou recorregut.
Gràfic horaris i recorregut
El nou sistema de bus urbà està integrat
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• El punt és d’ús exclusiu per a particulars.
Està prohibit fer-ne ús per part de les
empreses de jardineria encara que les
restes provinguin de veïns del municipi.

dins la xarxa ATM i AMTU, i permet utilitzar
qualsevol dels títols integrats d’una zona de
l’ATM. Amb aquest servei el consistori té la
voluntat d’adaptar-se a les necessitats dels
veïns i alhora optimitzar els recursos que
hi destina. Podeu consultar tots els títols
disponibles a la web: www.atm.cat dins
la pestanya “títols i tarifes”. Les persones
majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda
podeu adreçar-vos a l’ajuntament per a
més informació o bé tramitar la targeta
d’autobús.

• Servei mensual de recollida d’andròmines
i altres deixalles, el quart dimarts de cada
mes. Us recordem que per utilitzar aquest
servei cal omplir el formulari que trobareu a
la web www.gurb.cat
Actualment, aquest servei només està
disponible a la zona urbana.

Notícies

“Posem flors als carrers”
molt més que una
campanya ornamental
Aquesta primavera, es va dur a terme la
campanya “Posem flors als carrers” amb un
gran èxit de participació per part dels veïns.
S’han repartit un total de 528 plantes i 100 sacs
de terra amb l’ajuda del Punt Jove “El Femer”.

La campanya ha consistit a
plantar flors als escocells
(parterres dels arbres) del
nostre poble, una acció plena
d’avantatges i de beneficis.
L’objectiu d’aquesta campanya ha estat
evitar l’ús d’herbicides i reduir al mínim
possible l’ús de productes químics (glifosat)
al nostre entorn. També ha evitat feines
de desbrossament que sempre malmeten
l’arbre i ha creat un efecte ornamental al
municipi.
Aquestes flors o plantes fan que l’arbre
pugui aprofitar millor l’aigua de la pluja,
incrementen la biodiversitat floral i animal,
i també ajuden a combatre plagues i
malalties vegetals, de manera que els
arbres creixen sans i forts, i en millora la
salut.
Volem recordar que al llarg d’aquest any
s’han replantat una trentena d’arbres al
nostre municipi.

La selecció de les plantes no ha estat a
l’atzar, ben al contrari, hem comptat amb
l’ajuda i l’assessorament del nostre tècnic
ambiental i dels vivers d’on provenen
les plantes, els quals tenen una llarga
experiència en aquest àmbit. Les escollides
han estat la sàlvia, la valeriana, la farigola,
l’herba d’anís, l’alhelí i els caps blancs.
Els grans protagonistes de la campanya
han estat els veïns i les veïnes de Gurb que
hi han participat. També volem destacar la
participació i la implicació dels alumnes i
professors de l’Institut de Gurb, de l’Institut
de Vic i dels residents i monitors del centre
Vella Terra.
Des de consistori, i en especial des de la
Regidoria de Medi Ambient, volem agrair
la col·laboració dels veïns i veïnes, ja que
sense ells no hauria estat possible dur-la
a terme. Aquesta col·laboració diu molt
del seu compromís pel medi ambient i
la voluntat de tenir un poble més bonic i
sostenible, per aquesta raó us convidem a
participar en noves experiències.
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Manteniment i millores

Obres al Nova cisterna per a
consultori l’ADF de Gurb
local
La construcció i l’equipament
d’una nova consulta ha permès
millores importants pel que
fa a l’ampliació d’horaris i a
la polivalència dels espais del
consultori local.
Actualment es disposa d’un metge més de
medicina general, dos dies a la setmana,
amb la perspectiva de poder-ne ampliar
els horaris en un futur. D’altra banda, s’ha
habilitat una consulta amb tot l’equipament
per atendre les urgències, i una altra per
a les extraccions de sang, i s’ha habilitat
la consulta de la infermera per què tingui
accés a les dues consultes dels metges i
estigui disponible per fer espirometries.
Aquestes obres permetran donar una millor
atenció als usuaris del consultori local.

L’Ajuntament ha adquirit una
cisterna de 5.000 litres de
capacitat, per dotar L’ADF de
Gurb de més mitjans per a la
prevenir incendis al municipi.

Aquesta cisterna, substituirà una de les
quatre de què ja disposa l’ADF, però
que degut a la seva antiguitat està més
deteriorada. La cisterna substituïda
passarà a ser utilitzada pel personal de
manteniment de l’Ajuntament en les
tasques de neteja de l’espai públic o rec.

Subvenció Ermita de
Sant Fruitós

La Diputació de
Barcelona ha concedit
una subvenció a
l’Ajuntament de Gurb per
executar les obres de
manteniment de l’ermita
de Sant Fruitós, degut al
mal estat en què es troba
l’edifici.
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L’import que rebrà l’Ajuntament és de
74.900€ , i el projecte de rehabilitació el
portarà a terme Roger Guitart Domingo,
contractat per la Diputació de Barcelona, i
redactor de l’estudi previ de l’ermita.
L’objectiu de les obres de manteniment
és aturar els processos de degradació
de l’edifici per garantir-ne l’estabilitat i la
solidesa.

Manteniment i millores

Reformes a l’espai “El Femer”

Els darrers anys, l’Ajuntament ha
decidit concentrar la major part dels
edificis municipals a la plaça del Mas
l’Esperança, amb l’objectiu de reunir les
diferents activitats públiques en un sol
punt i facilitar-ne la gestió municipal
al ciutadà.

populars i privades dels gurbetans.

Primer es va restaurar l’edifici de
l’Ajuntament, posteriorment es van
rehabilitar unes antigues cavallerisses on
es va ubicar el Centre d’Atenció Primària,
el casal de la gent gran, serveis socials,
la sala de cultura, així com espais per
fer tallers o activitats, a dalt de la torre.
Després es va reformar l’antiga “quadra
gran” i es va transformar en un centre
d’envelliment actiu, i l’edifici del teatre es
va rehabilitar per adaptar-lo a la normativa
actual i crear un nou espai per a les
oficines del Punt Jove.

Les millores que s’han fet a l’interior
de l’edifici han estat enderrocar els
envans per deixar un espai lliure
i diàfan, actualitzar la instal·lació
elèctrica i canviar les lluminàries per
leds, aïllar totes les parets i climatitzar
l’espai construït també, un cancell
d’entrada de vidre per reduir la fuga
de calor o l’entrada de fred a l’hivern.
També s’han fet uns armaris per poder
emmagatzemar el mobiliari que s’utilitza
a la sala. L’espai s’ha equipat amb
televisió, internet i un sistema
de sonorització.

El darrer edifici a reformar i a adaptarse a les normatives actuals ha estat
“El Femer”. Anteriorment, aquest espai
s’utilitzava per ubicar el punt jove de
forma provisional i per a celebracions

Un cop traslladat el Punt Jove al nou espai
annexat al teatre, l’Ajuntament ha pogut
iniciar la reforma de les instal·lacions d’”El
Femer” per adaptar-lo al jovent del poble i
per poder llogar-lo per a celebracions.

Pel que fa a l’exterior, s’han canviat totes
les plaques de policarbonat del lluernari
per permetre més entrada de llum i s’han
repassat, pintat i aïllat les portes d’accés.
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Manteniment i millores

La reforma del pati de
“Les Escoles” el fruit de
la participació de la tota
comunitat educativa
Durant el curs 2016-2017
es va iniciar un procés
participatiu de tota la
comunitat educativa (claustre
de professors, alumnes,
AMPA, famílies i ajuntament)
que va permetre, mitjançant
un treball col·lectiu, fer una
diagnosi de l’estat del pati,
dels seus punts forts i dels
aspectes a millorar.
Tot i no disposar del projecte definitiu,
durant el curs 2016-2017 es van fer
algunes actuacions que permeten
diversificar el tipus de jocs dels alumnes,
com la instal·lació d’un autobús de fusta o
un rocòdrom a la zona de la sorrera.
Durant el curs 2017-2018 el procés
participatiu s’ha culminat amb la redacció
del Projecte de reforma del pati de “Les
Escoles”, que es va aprovar al claustre el
20 d’abril de 2018 i al Consell Escolar el 24
d’abril de 2018. Algunes de les actuacions
previstes en aquest projecte són:
• L’ampliació de la sorrera.
• La instal·lació d’una cuineta de fusta a
la zona de la sorrera.
• La instal·lació d’un mirall/teatre per
afavorir l’expressió corporal.
• La millora de la zona d’aventura, 		
aprofitant l’estructura del tobogan
actual fer una muntanya de sorra al
voltant i si és possible, un túnel a sota
de la sorra.
• L’habilitació d’una zona d’equilibris
i laberint.
• La instal·lació d’una pissarra exterior a
la paret del costat del galliner.
• La instal·lació d’una taula de ping-pong
exterior entre el gimnàs i la pista.
Aquestes millores tenen com a objectiu
millorar les relacions interpersonals i
potenciar el comportament cooperatiu
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enfront del competitiu, el treball en
equip, el joc simbòlic... Afavorir el
desenvolupament de les habilitats
psicomotrius: equilibri, força, resistència,
orientació en l’espai, previsió i control
de risc. Potenciar les relacions entre els
companys. Experimentar i descobrir
noves sensacions i percepcions, en un
entorn el màxim sostenible prioritzant l’ús
de materials naturals. Afavorir l’equilibri
fisicoemocional de l’alumnat, possibilitant
zones més tranquil·les i de descans.
Potenciar l’expressió lliure de la creativitat
del nen/a. Promoure un pati més inclusiu
i integrador.
Al llarg de l’estiu, i coincidint amb les
vacances dels alumnes de les escoles, es
va ampliar la sorrera i es va fer una millora
general a tot el pati per restablir el terreny
i disminuir la producció de pols. La resta
de les actuacions previstes s’aniran

efectuant de forma esgraonada durant els
propers cursos.
Mitjançant aquest butlletí volem agrair a
l’AMPA la iniciativa de reforma del pati
i a l’equip directiu de “Les Escoles” la
gestió i la implicació en el projecte de
tota la comunitat educativa. Entre tots
farem possible que el projecte de què ara
disposem es faci realitat!

Manteniment i millores

Millores a la zona esportiva
Tal com es va anunciar al butlletí anterior,
l’Ajuntament ha portat a terme obres
de millora i condicionament de les
instal·lacions esportives adequar-les a les
necessitats actuals. Les millores s’han
portat a terme a l’interior i a l’exterior del
pavelló municipal i de la zona esportiva.
Les principals millores realitzades a
l’interior del pavelló són la construcció
d’unes grades prefabricades de formigó
amb seients de polipropilè, la reforma dels
vestidors i la millora de l’accessibilitat i el
condicionament de la pista de joc, la qual
s’ha polit, abrillantat, rejuntat i pintat. Per
millorar la seguretat de la zona de joc s’han
protegit les portes de la façana sud.
L’Ajuntament també ha millorat
l’eficiència energètica canviant la
il·luminació per llums led de la pista
interior del pavelló, del camp de futbol
i de l’enllumenat de l’aparcament, per
aconseguir un bon rendiment amb un
consum molt inferior.
D’altra banda, a l’entorn exterior del pavelló
s’han realitzat millores per allunyar el
trànsit rodat de l’entrada i s’ha enjardinat i
pavimentat la zona d’accés per crear més
places d’aparcament.
També s’ha portat a terme l’ampliació del
pavelló, per destinar els espais resultants a
magatzem de material esportiu i del bar de
la zona esportiva.
El consistori considera que aquestes
millores seran de gran utilitat per què els
gurbetans puguin gaudir d’una zona més
adequada per a la pràctica d’activitats
esportives.

9

Manteniment i millores

Plaça de l’U d’Octubre

El 3 de juny passat es va
inaugurar oficialment la plaça
de l’U d’Octubre de 2017. Un
espai situat al costat de la plaça
de l’Amistat i de l’avinguda
de Sant Bartomeu, que s’ha
anomenat així després que
el plenari de l’Ajuntament de
Gurb aprovés per unanimitat
la proposta feta per centenars
de veïns i veïnes del municipi,
vehiculada a través d’una
recollida de signatures.
La inauguració va comptar amb actuacions
musicals, tallers, exposició fotogràfica i
xocolatada, i va anar a càrrec d’AnnaMarta
Roca, de l’Associació Catalana de
Drets Civils; Alfred Verdaguer, President
d’Òmnium Cultural a Osona; Josep Antolí,
de l’Assemblea Nacional Catalana; i Carles
Mundó, Conseller de Justícia (2016-2017).
El diumenge 30 de setembre Gurb va
commemorar el primer aniversari de l’U
d’Octubre de 2017. Els actes que es
van portar a terme van consistir en una
xocolatada popular seguida d’un taller de
castells a càrrec dels Sagals D’Osona.
Posteriorment es va descobrir la placa
“Aquí vam votar, aquí vam guanyar”
per rememorar les votacions del dia
1 d’octubre de 2017, i es va fer una
cercavila fins la plaça U d’Octubre on es va
inaugurar l’escultura, obra de Josep Ricart
Rial, dedicada als qui van fer possible
les votacions. Per acabar amb el dia
commemoratiu es va fer un dinar popular i
una sortida cap a la presó de Lledoners.
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En l’acte hi van assistir la Consellera de la
Presidència del Govern de la Generalitat
de Catalunya, Hble Sra, Elsa Artadi;
Alba Camps, Delegada del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central; Rosa
Vestit, Directora General de l’Administració
local de la Generalitat de Catalunya; Mirella
Cortés, portaveu del grup d’ERC al Senat;
Alfred Verdaguer, d’Òmnium Cultural, i
representants de l’ANC i del CDR.

Amb aquests actes es va voler
commemorar un dia especial i la
participació i la col·laboració de
tots els veïns i entitats del municipi
en els fet històrics de l’octubre
passat. També es va refermar la
voluntat de no oblidar aquesta data
històrica, i perseverar en la defensa
de tots els drets que ens són propis
com a individus i com a nació, per
què lliurement i democràticament
puguem decidir el nostre futur.

Cultura

Bases del concurs literari
de Gurb 2019
La Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Gurb,
convoca els XXXI Premis
Literaris “Ajuntament de
Gurb”. 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 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 “PILARÍN BAYÉS” al millor text
narratiu escrit per un estudiant que cursi
4t 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 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 “EMILI TEIXIDOR” al millor text
narratiu escrit per un estudiant que cursi 6è
de primària.
- Categoria autor local o alumne del CEIP
Les Escoles: El premi consistirà en un lot
de llibres per a l’autor/a i, opcionalment,
un altre per a l’escola si ha 		
incentivat l’alumne a participar-hi.
- Categoria autor de fora de Gurb: El
premi consistirà en un lot de llibres per
a l’autor/a i un altre per a l’escola, si ha
incentivat l’alumne a participar-hi.
• Premi “TIRANT LO BLANC” al millor text
narratiu escrit per un autor d’entre 12 i 15
anys.
- Categoria autor local o alumne del 		
SES de Gurb: El premi consistirà en 250
euros per a l’autor/a i un lot de llibres
per a l’escola si ha incentivat l’alumne a
participar-hi.
- Categoria autor de fora de Gurb: El premi
consistirà en 250 euros per a l’autor/a
i, un lot de llibres per a l’escola, si ha
incentivat l’alumne a participar-hi.
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb,
estableix les bases del XXXI Concurs Literari
“Ajuntament de Gurb”:

1. Els treballs que es presentaran hauran de ser inèdits,
escrits en català, per un sol autor i no poden haver estat

En el cas dels textos presentats per l’Escola o
l’Institut de Gurb, s’acceptarà que es lliurin per correu
electrònic, des de l’adreça de correu del professor que
coordini els premis, amb el títol de l’obra i la categoria a
la qual s’accedeix.
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
5. Si una escola estimula els alumnes a participar-hi, ho
ha 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 telèfonde
l’escola.
6. Els treballs hauran d’arribar abans del dia 23 d’abril
de 2019.
7. El 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.
8. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que
s’anunciarà amb la suficient antelació i que se celebrarà
en el marc de les Festes de Primavera 2019.
9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de

premiats a cap altre certamen.

l’Ajuntament de Gurb, els quals els podran editar

2. Els treballs s’hauran de presentar, mecanografiats,

serà considerat com un acompte dels drets d’autor.

excepte als que optin al premi “OT EL BRUIXOT”
o “PILARÍN BAYÉS” (que podran ser en forma
manuscrita).
L’extensió serà de:
- Màxim de 4 pàgines: Premis OT El Bruixot, Pilarín
Bayés, Gianni Rodari i Emili Teixidor
- Màxim de 6 pàgines: Premi Tirant Lo Blanc
- Màxim de 10 pàgines: Pere Calders i Pere Farrés

en qualsevol publicació pròpia i l’import del premi
L’Ajuntament no es compromet a tornar els treballs no
premiats als seus autors.
10.L’atorgament del premi quedarà condicionat a la
presència del guanyador/a a la cerimònia d’entrega de
premis. En cas de no poder-hi assistir, l’organització es
reserva el dret de revocar-lo.
11.En els premis Pere Farrés, Pere Calders i Carme

- Premi Carme Morera: extensió d’entre 3 i 6 poemes.

Morera, el jurat té la potestat de no concedir el premi

3. El sistema de presentació serà via correu ordinari:

edicions immediatament anteriors.

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,

si l’autor/a en va ser guanyador/a en una de les tres

12. 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

adreça, edat, telèfon i correu electrònic), i que també

bases.

haurà de portar escrit a la part frontal el títol i el

Convoca:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb

pseudònim de l’autor/a. Només el guanyador de
cadascuna de les categories s’haurà de comprometre a
entregar el treball en suport informàtic, si vol que aquest
sigui publicat en el programa de Festa Major. Adreça:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb (Mas de
l’Esperança - 08503 Gurb).

Amb la col·laboració de:

Òmnium Cultural
Consell Comarcal d’Osona
11

Composició
Ajuntament

Adreces i telèfons
d’interès
Emergències: 112

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

Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers de Vic

938 860 845
061
938 851 080

Emergències 088
Emergències 061
Emergències 085 / 934 850 303

ADF en cas d’incendi

Coordinador

651 817 521 / 938 895 945

Remolc cisterna
Remolc cisterna
Remolc cisterna
Remolc cisterna
Emissora
Emissora
Emissora - remolc
Emissora
Emissora - cisterna
Ajuntament
Guàrdia Civil
Policia Nacional

La Coromina
Carbonell
Casanova del Pla
El Pascual
El Plans
La Codina
Mas S.Vicenç
L’Argila
Casanova del Pla
Emergències
938 832 178
938 894 444

938 892 110 / 678 489 877
938 855 205 / 619 287 071
938 889 035 / 669 293 913
938 863 050 / 650 985 293
938 852 131 / 679 259 597
938 889 058 / 626 697 670
938 889 201 / 629 763 023
938 862 784 / 689 134 535
938 889 035 / 669 293 913
Agutzil: 660 386 052
Emergències 062

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

Pere Molist Bover
Cultura

pmolist.ajgurb@gmail.com

Oficines
Alcalde
Regidories
Secretaria
Serveis tècnics
Jutjat de Pau
Pavelló Municipal

938 860 166 / Fax 938 860 047 / gurb@diba.cat
938 860 166 / Hores convingudes / rocatj@diba.cat
938 860 166 / Hores convingudes / gurb@diba.cat
938 860 166 / De dl. a dv. de 9 a 14 h
938 860 166 / Hores convingudes
938 860 166 / Hores convingudes
938 861 710 / 638 95 61 86

Serveis Sanitaris:

Elisabet Carbonell Farrés
Hisenda i Ensenyament
Pre-escolar

Josep Casassas Jordà
Ensenyament de primària
Escola de Música

betcarbonellfarres@gmail.com jcasassas.ajgurb@gmail.com

Biel Brugues Daví
Festes i Joventut

bbrugues.ajgurb@gmail.com

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

Consultori de Gurb
Ambulàncies TSC
Creu Roja - Vic
Hospital General de Vic
Farmàcia de Gurb
Hospital de la Santa Creu

Serveis educatius:
CEIP Les Escoles
938 861 056 / http://agora.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb
		
a8018029@xtec.cat
Llar d’infants la Quitxalla

938 893 616 /

laquitxalla@hotmail.es /

S.I (Institut)

938 897 572 /

sesgurb@gmail.com / https://agora.xtec.cat/insgurb/

Escola de Música de Gurb

938 861 056 /

a8064210@xtec.cat

Serveis a les persones i de lleure:
Serveis Socials COSS
Casal de la Gent Gran
Punt Jove de Gurb

938 891 861 /
938 869 417 /
938 869 320 /

coss@diba.cat
casaldegurb@gmail.com
puntjovegurb@diba.cat

Serveis generals

Sílvia Badia i Casas
Gent Gran

silviagurb@hotmail.com

Judit Alcubierre i Roca
Esports

jalcubierre.ajgurb@gmail.com

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

Santi Bellver Pasto
Habitatge i Promoció
Econòmica

santibellverpastor@gmail.com

Ajuntament de Gurb

938 869 922 / Dll. i Dm. de 15.30 a 21 h / Dim. Dj. i Dv. de 8 h a 14 h
938 869 689
938 856 262
938 891 111
938 863 596
938 833 300

ATCA Aigües de Gurb
Oficina de recaptació OGT
Oficina de Correus
Consell Comarcal d’Osona
DAR oficina comarcal
Deixalleria de Vic
Servei de Taxi de Gurb
Estació d’autobusos
RENFE horari trens
Fecsa - Endesa
Gas Natural (urgències)
Telefònica - avaries 1002
Entitats:
UE Gurb
UE La Cabra
Associació donants de sang
Teatre 7 i mig
Coral de Gurb
Coral de Granollers
Coral infantil Els Eixerits
Associació contra el càncer
Consell de Joventut

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h
T. 93 886 01 66
gurb@diba.cat www.gurb.cat

laquitxalla@gurb.net

938 892 998 / atca@gurb.net
934 729 200
938 866 394
938 832 212
938 894 544
938 892 654
658 917 662
938 891 917
902 320 320 / 938 833 570
902 536 536
900 750 750

938 891 273
938 860 166
938 860 166
938 860 166
938 860 166
938 860 166
938 860 166
938 860 166
938 869 320

@AjuntamentGurb
https://www.facebook.com/AjuntamentdeGurb

