Ajuntament de Gurb

ADJUDICADES LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DE MARTINENCS

En el Ple d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament va
adjudicar provisionalment les obres per a la urbanització
de Martinencs.
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Al concurs es van presentar un total de 36 empreses de
les quals la que ha obtingut més puntuació i per tant
l'adjudicatària provisional ha estat EXCO SA amb una
oferta econòmica d'1.157.930,60 euros més IVA (total
1.366.358,10 euros). Aquest import és un 26% inferior
(baixa) del preu de sortida.

La urbanització de Martinencs és l'única del municipi
que encara no disposa de xarxa de clavegueram, enllumenat públic, vials urbanitzats, etc. Creiem que aquestes
obres significaran una millora substancial a la zona en
benefici de tots els seus veïns.
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Butlletí editat per l’equip
de govern de l’Ajuntament de Gurb

NOU ESPAI LÚDIC DE SALUT
PER A LA GENT GRAN

A part de la proposta econòmica que és la que té més
puntuació, d'acord amb el plec de condicions, també
s'ha valorat la reducció del termini d'execució, les
millores, el període de garantia de l'obra, l'avaluació de
l'empresa, l'organització, la gestió dels residus i les
característiques mediambientals.
L'obra s'ha adjudicat claus en mà, això vol dir que si hi
ha extres o altres imprevistos van a càrrec de l'empresa
i el període de realització de les obres a partir de
l'adjudicació definitiva és de 7 mesos.
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L'ajuntament aporta a la urbanització el 10%
d'aprofitament mitjà valorat en 313.000 euros, més
320.000 euros mitjançant una subvenció del PUOSC que
inicialment era de 200.000 euros i ha estat incrementada
en 120.000 euros més. És a dir, que l'import que hauran
de pagar les persones propietàries en concepte
d'urbanització serà aproximadament un 50% inferior a
l'import inicialment previst si tenim en compte l'aportació
de l'Ajuntament, la subvenció del PUOSC i la baixa en
l'adjudicació de l'obra. A part de l'import que correspon
a les obres d'urbanització i les despeses del projecte, del
notari i del Registre de la Propietat, les persones propietàries han de pagar o cobrar per excés o defecte (compensació per diferència entre la finca aportada i
l'adjudicada), però aquesta és una qüestió individual.
Les obres d'urbanització han provocat un cert neguit
entre alguns propietaris atès l'import que han de pagar,
al final, però, aquest s'ha reduït sensiblement.

Des d'aquest mes d'octubre Gurb compta amb un
espai lúdic de salut per a la gent gran. Es tracta d'un
circuit de salut pensat per fomentar i millorar les
capacitats físiques i sensorials.
Ha estat finançat per l'Àrea de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona i s'ha instal·lat al recinte
de l'Esperança, just al costat on hi haurà el Centre
de dia per a la gent gran i al costat del Casal i el
Consultori mèdic.
A la inauguració, que va presidir Montse Reus, tècnica
responsable del Programa de Mobilitat Urbà de la
Diputació de Barcelona, hi va assistir un bon nombre
de persones de Gurb que van poder fer les primeres
pràctiques amb l'assessorament de la fisioterapeuta
Pat Vidal, especialitzada en gent gran i que va explicar
com fer un ús correcte dels aparells.
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SEGELLAMENT DE L'ANTIC ABOCADOR
DE DEIXALLES DE CAL GITANET

L'antic abocador de deixalles de Cal Gitanet, situat a Gurb, a la carretera de Prats, com recordareu, és on durant molts anys
s'hi van dipositar les deixalles de Vic i de bona part dels municipis de la comarca. Aquests terrenys els va llogar l'Ajuntament
de Vic per donar una solució als seus residus i també als altres municipis (en aquella època encara no existia el Consell
Comarcal que actualment gestiona els residus comarcals).

En aquells temps la recollida de deixalles era sensiblement
diferent d'ara, de manera resumida a l'abocador hi anava de
tot, sense pràcticament cap tipus de reciclatge. És una zona
de 10 hectàrees i que fa 15 anys, quan el Consell Comarcal
va construir l'abocador d'Orís, es va clausurar, s'hi va aplicar
una capa d'un metre de terra al damunt i es va convertir en
camps de conreu. Al llarg del temps, amb més o menys mesura
segons la pluviometria s'han generat una quantitat important
de m3 de lixiviats (residus líquids tòxics), canalitzats en
diferents basses i tractats en depuradores especialitzades de
l'àrea metropolitana de Barcelona. La gestió, tant drenatges,
dipòsit de lixiviats, transport i tractament ha anat a càrrec
de l'Ajuntament de Vic amb un cost econòmic molt important.
En els darrers anys s'han estudiat diferents fórmules per solucionar aquest problema i es va signar un conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Gurb i el Consell Comarcal atès que afectava als tres organismes, Vic com a
titular inicial, Gurb per la situació física de l'abocador i el Consell com a ens supramunicipal. Després d'intenses negociacions
s'ha arribat a un acord satisfactori que permet segellar tota la superfície per tal d'evitar filtracions i reduir sensiblement
els lixiviats de forma definitiva i permanent.
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L'Ajuntament de Vic ha comprat els terrenys als propietaris, l'Agència de Residus de Catalunya subvenciona el cost de les
obres i el Consell Comarcal mitjançant el Consorci de Residus les està executant. Les obres, que consisteixen en la
impermeabilització de tota la superfície per evitar filtracions i el desviament de les aigües mitjançant canalitzacions laterals
estan pressupostades en 4.000.000 euros i està previst que finalitzin a principis del proper any. Considerem que la solució
a aquest problema ha estat molt encertada gràcies a totes les parts implicades.

LA DIPUTACIÓ JA HA REDACTAT EL PROJECTE EXECUTIU
PER A LES OBRES DE LA CARRETERA DE SANT BARTOMEU

La Diputació ha presentar el projecte executiu per a la reforma de la carretera de Sant Bartomeu. Es tracta d'un projecte
complex principalment a la zona urbana, concretament on ja hi ha habitatges.
En aquests moments l'Ajuntament està estudiant tots els detalls, el cost i les fases preferents per a aprovar el projecte i el
plec de condicions per a adjudicar les obres. Prèviament s'informarà a totes les persones propietàries afectades i es buscaran
les solucions més adients en cada situació.
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EL NOU INSTITUT DE GURB
INICIA L'ACTIVITAT AMB ENERGIA I IL.LUSIÓ

La SES de Gurb ha començat el primer curs d'ESO amb
alumnes de Gurb i dels altres municipis adscrits: Sant
Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola.
El curs va començar amb normalitat el dia 7 de setembre
amb 36 alumnes.

El claustre està format per 6 professionals que tenen reconegudes
les especialitats necessàries per poder impartir totes les matèries
de 1r d'ESO. També des de l'inici s'ha constituït l'AMPA i
properament es faran les eleccions dels membres del Consell
Escolar. Pel què fa a equipaments, falta una part de mobiliari
del Departament d'Educació, però, que no impedeix el normal
funcionament de les activitats acadèmiques.

Pel què fa als projectes cal destacar:
El projecte d'escola en horari extraescolar. Els dimecres de 15
a 16,30 h i de 12,30 a 13,30 h els divendres. Els alumnes
practiquen ioga, escacs, karate i hip hop. Aquestes activitats
estan obertes i hi poden participar també alumnes que no
siguin de la SES de Gurb.
Projecte de comunicació. Consisteix en elaborar una revista
digital; els alumnes compten amb l'assessorament d'alumnes
d'altres escoles de 4t d'ESO que els ajuden a construir una
agenda d'accions necessàries per a publicar la revista.

Projecte de sostenibilitat. Consta de tres àrees:
> Àrea de mobilitat sostenible. S'ha incorporat el ciclisme en
el currículum obligatori d'Educació física; eina útil pel desplaçarse als equipaments municipals per realitzar l'Educació física.
El centre també s'ha adherit al projecte “AMB BICI a l'institut”
promogut pel Consell Comarcal i encaminat a ensenyar a fer
petites reparacions que els permetran disposar d'un bon nivell
d'autonomia per poder-se desplaçar en bicicleta.

Des de ben aviat ja van poder començar utilitzant les noves
tecnologies, amb pissarres digitals i ordinadors portàtils per
a tot l'alumnat, circumstància que ha satisfet al professorat
per haver tingut l'oportunitat d'optar per la digitalització
des de l'inici.
La Fundació privada Casa Tarradellas ha fet una important
col·laboració equipant el laboratori de ciències naturals, de
manera que l'alumnat disposa d'excel·lents mitjans tècnics
per a realitzar les pràctiques i el treball de camp.

El centre, format d'aules prefabricades de grans dimensions,
compta amb: 4 aules ordinàries, un laboratori, una aula de
tecnologia, menjador i àmplies instal·lacions d'esbarjo; i està
equipat amb el material urbà: bancs, papereres, una font i
aparcador de bicicletes. Pràcticament tot aquest material l'ha
aportat la Fundació Dúctil Benito.

> Àrea de custòdia i estudi del territori. A partir d'un projecte
de recuperació de la llera del torrent de l'Esperança, els/les
alumnes investiguen i estudien diversos aspectes relacionats
amb les ciències naturals.
> Àrea mediambiental; els alumnes s'encarreguen de gestionar
i reciclar els residus que es generen al centre i realitzen un
programa d'educació mediambiental promogut des de diverses
àrees del currículum.
Projecte d'emprenedoria. Es tracta d'un projecte de creació
d'una petita empresa de caràcter social que persegueix
l'objectiu de millorar les necessitats dels municipis de referència.
L'alumnat segueix tot el procés per a crear una empresa, la
tria i producció d'un producte i la comercialització per,
finalment, obtenir uns beneficis que els permetin aconseguir
el seu objectiu social.
No ha estat gens fàcil arribar fins aquí en tan poc temps, ja
que el Departament d'Educació va autoritzar l'obertura del
centre poc abans de l'inici del procés de matriculació; però
la gran dedicació i l'entusiasme des del primer dia de l'equip
directiu, la bona predisposició del Departament d'Educació,
el total suport de l'inspector i la gran col·laboració dels
alcaldes dels respectius ajuntaments ho ha fet possible. I el
més important, la confiança de pares i mares per iniciar un
projecte nou.
Felicitats!
* Aquesta informació ha estat facilitada en bona part des del SES de Gurb.
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LES NOVES ESCOLES,
UNS EQUIPAMENTS MOLT UTILITZATS

Des que va entrar en funcionament la nova escola
el curs 2003-2004, tot just fa 7 anys i amb la
posterior ampliació ara fa 2 anys, no ha parat de
créixer el nombre d'alumnes i la utilització de
tots els serveis que ofereix. Actualment, aquest
recinte que comprèn l'escola, la llar d'infants i
l'escola de música és l'equipament del municipi
més utilitzat i el que genera més activitat.

L'escola
Aquest curs hi ha matriculats 352 alumnes d'entre primer de
parvulari fins a sisè de primària distribuïts en 18 aules, dues
per a cada curs excepte 4t i 6è de primària que no estan
desdoblats. El curs va començar el 7 de setembre amb tota
normalitat i amb una plantilla de 28 professionals.
L'escola està immersa en les noves tecnologies. Actualment
compta amb 83 ordinadors distribuïts entre dues aules
d'informàtica i a les diferents classes i d'altres per a la gestió

del centre. Una de les aules d'informàtica, amb 26 ordinadors
ha estat equipada íntegrament per la Fundació privada Casa
Tarradellas i els altres equips els ha aportat del Departament
d'Educació i l'AMPA de l'escola.
Pel que fa a les pissarres digitals, en aquests moments el
centre compta amb 5 aparells, 3 de les quals les ha proporcionat
el Departament i 2 la Fundació privada Casa Tarradellas que
té previst fer una aportació progressiva fins arribar a les 18
unitats, és a dir, una per a cada aula.
Fruit del desenvolupament d'un Projecte d'Innovació de Medi
Ambient, ha rebut la distinció d'Escola Verda que atorga la
Generalitat de Catalunya. Actualment s'estan portant a terme
múltiples projectes, entre els quals cal destacar el Projecte
d'Innovació Educativa d'Escola Inclusiva, el Projecte PELE per
a l'impuls de l'aprenentatge de l'anglès i la creació d'una
xarxa intranet. El curs passat també es va posar en funcionament una “Escola de mares”, amb l'objectiu de potenciar la
integració i l'aprenentatge del català entre les famílies
nouvingudes.
L'AMPA gestiona les activitats extraescolars d'anglès i escacs
que es fan al migdia; també ofereix servei de vigilància el
matí de 8 a 9 i la tarda de 5 a 1/4 de 7, col·labora en
l'organització del casal d'estiu conjuntament amb l'ajuntament
i aquest curs per la setmana blanca del segon trimestre. Per
a la vigilància i el servei de dinar hi ha 13 monitores que
depenen de l'AMPA.
Tot el complex, des de l'inici compta amb una cuina pròpia,
situada entre l'escola i la llar d'infants, la qual cosa permet
donar un bon servei a les dues entitats independentment.

La llar d'infants
El nombre d'alumnes a la llar d'infants tampoc ha parat de
créixer; va començar el curs 2003-2004 amb 43 alumnes. Fa
2 anys que es va fer l'ampliació paral·lelament amb l'escola
i actualment hi ha 94 alumnes i 13 professionals.
A diferència de l'escola, la llar d'infants, és municipal i
gestionada per l'Associació Escola Bressol la Quitxalla.
L'Ajuntament es fa càrrec de tots els subministraments, el
manteniment i l'equipament de tot el mobiliari. Rep una
subvenció de la Generalitat que serveix per finançar part del
servei. Consta de 7 aules, menjador, aula de psicomotricitat
i el pati dividit en diferents espais segons les edats de l'alumnat.
El curs passar van filmar un lipdub que es pot veure a:
http://www.youtube.com/watch?v=KxtFo8MPk54
L'AMPA, cada any fa una aportació de material; cal destacar
les dues taules de llum que van finançar l'any passat i que
han despertat entusiasme a l'alumnat que hi experimenta.
L'escola de música
L'escola de música va iniciar l'activitat el curs 2002-2003
amb 30 alumnes i també ha anat constantment en augment.
Quan es va fer l'ampliació de l'escola es van construir unes
aules específicament per a la música. Amb tot, l'espai no és
suficient i comparteixen aules de l'escola fora de l'horari escolar.
Actualment hi ha 155 alumnes (135 nens i nenes i 20 adults)
que van des dels 3 anys fins a algú que ja està jubilat.
Actualment s'imparteixen classes de guitarra, piano modern,
piano clàssic, trompeta, trombó, saxòfon, clarinet, flauta
travessera, violí, violoncel, acordió i bateria. Compta amb una
orquestra i set grups de cambra.
L'escola de música és de titularitat municipal, reconeguda
per la Generalitat i gestionada per l'Associació Musical de
Gurb mitjançant concessió. Aquest any hi ha hagut la primera
promoció que ha fet la prova de Pas de grau al conservatori
amb la qual cosa s'ha completat tot el cicle de grau elemental.
El bibliobús i la biblioteca de l'escola
El bibliobús és un servei que des de fa anys ofereix la Diputació
de Barcelona i que està en xarxa amb la resta de biblioteques
de la Diputació. Cada dijous d'11 a 13.30 h està instal·lat al
davant de les Escoles i està obert a tot el municipi a més del
servei que ofereix a l'escola i a l'alumnat. Ofereix un ampli
ventall de documentació, llibres, vídeos, discos, revistes i
diaris, que es pot consultar en xarxa o físicament. Si el material
sol·licitat no està disponible, es lliura la setmana següent.

Actualment hi ha una cuinera i dues ajudants de cuina que
serveixen 400 dinars cada dia entre els alumnat de l'escola,
de la llar d'infants, monitors/ores i alguns mestres. A més
també serveixen 50 berenars a llar d'infants i 150 a l'escola.
La cuinera, que a les antigues escoles va començar fent 30
menús s'ha adaptat perfectament a les circumstàncies de
cada moment i ha esdevingut una referència tant per la bona
cuina com per la constància. Els menús que ofereixen són
revisats per dietistes professionals. Aquest servei el gestiona
directament l'AMPA.
L'Ajuntament fa el manteniment de l'edifici i paga les despeses
de funcionament, la neteja, el telèfon, el gas, l'electricitat,
alarma, ascensor, consergeria, etc.

La biblioteca de l'escola compta
amb un fons documental
important per
a ús restringit
als alumnes
de l'escola.
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S'HAN COL·LOCAT COLUMBARIS ALS CEMENTIRI
DE SANT ANDREU DE GURB I DE SANT CRISTÒFOL DE VESPELLA

Ateses les la demandes d'alguns veïns i veïnes del municipi, que han
augmentat des que es va construir el nou tanatori de Vic que disposa de
crematori, l'Ajuntament ha col·locat columbaris als cementiris de Sant
Andreu de Gurb i de Sant Cristòfol de Vespella.
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Igual que els nínxols, poden ser de lloguer o de propietat i els que siguin
de propietat es poden vendre sempre que hi hagi demanda o a l'Ajuntament
per l'import previst en l'ordenança municipal. També s'han construït més
nínxols al cementiri de Sant Cristòfol de Vespella.

EL TRANSPORT
URBÀ

l'alçada del semàfor. Les ha col·locat la Generalitat mitjançant
l'Entitat de Ports i Transports de Catalunya. L'Ajuntament en
va fer la sol·licitud ara fa 7 anys i fins aquest estiu no les han
instal·lades. Es procurarà que s'adaptin a la nova reforma de
la carretera de Sant Bartomeu i si no és el cas es poden
desmuntar i desplaçar uns metres.
Parada a Granollers de la Plana de la línia Vic Manlleu
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L'Ajuntament ha pavimentat un espai per tal que l'autocar de
la línia Vic Manlleu pugui fer una parada sense risc a l'alçada
de l'església de Granollers de la Plana. La parada en aquest
punt, que és molt transitat, era un problema de responsabilitat
per als conductors dels autocars i un perill per als usuaris.

PALES
ANIVELLADORES

Aquest any 2010 l'Ajuntament de Gurb ja disposa de 4
pales anivelladores (pulldozer) per anar enganxades als
tractors agrícoles. Aquestes pales són útils per anivellar el
terreny i per treure la neu dels camins. Actualment es
troben distribuïdes a l'Aniol de Granollers de la Plana, la
Coromina de Vespella, la Casanova del Pla de Sant Julià i
al Pasqual de Gurb.

Nova parada de bus a la carretera de Sant Bartomeu.

La utilització del bus urbà va en augment, encara que de
manera molt més lenta del que seria desitjable.
En aquests moments el servei és totalment deficitari, però
les negociacions d'àmbit institucional aconsellen que es
mantingui el servei atès que és un projecte global i no
únicament municipal, ja que hi ha línies més rendibles que
d'altres. Es considera que com més gran sigui la xarxa i es
mantingui la freqüència de servei de cada 30 minuts, més
possibilitats té. De totes maneres, més endavant es farà una
altra valoració.
L'última novetat és la col·locació de dues marquesines a la
carretera de Sant Bartomeu (línia Gurb-Sant Bartomeu) a

En cas que algun veí de Gurb tingui necessitat d'utilitzarles per a ús particular, pot posar-se en contacte amb
l'Ajuntament. L'ús és gratuït, però caldrà assumir-ne la
reparació de la màquina en cas d'un mal ús de la mateixa.
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ONADA DE PETITS ROBATORIS
A GURB
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BONES COLLITES
AQUEST ANY

Durant els darrers mesos s'ha produït un augment considerable
de petits robatoris. Han desaparegut part de les fustes de les
diferents àrees de recollida de deixalles de la zona rural, han
entrat en dues ocasions al pavelló municipal i s'han endut
l'aparell de TV, també al bar de la zona esportiva en dues
ocasions, en algunes masies han robat ferralla, gasoil dels
camions, etc. Aquests fets, creiem que són fruit de la crisi
que vivim i sobretot de la situació d'atur.
S'han comunicat els fets als Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament
ha intensificat la vigilància; amb tot, és important la col·laboració ciutadana per poder identificar els autors que pensem
que en algunes ocasions han estat les mateixes persones.
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La comarca d'Osona en general i el municipi de Gurb en particular,
han tingut aquest 2010 un bon any quant a producció agrícola,
especialment farratgera. La collita de cereal d'hivern (blat i ordi)
va ser acceptable i la de cereal farratger d'estiu (blat de moro
i sorgo) es pot qualificar com a molt bona.

NOUS
SENDERS

L'Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona ha finalitzat
aquest setembre la senyalització vertical de dos nous senders
locals a Gurb, el de Santa Perpètua i el de Granollers de la
Plana. En aquests moments s'està repassant la senyalització
horitzontal, fent tasques de neteja en alguns punts concrets
de pas difícil per invasió de vegetació i replantejant la ubicació
d'un parell de rètols verticals que causaven molèsties. Esperem
que en poques setmanes aquests senders estiguin totalment
hàbils. Properament l'Ajuntament disposarà del tríptic informatiu dels mateixos.
Paral·lelament a principis de gener es començarà la senyalització del sender del Gurri. Aquest sender va de Vic a Roda

Passeres com les que es posaran per creuar el Gurri prop del Molí d'en Valls

La producció de blat i ordi a Gurb va seguir unes pautes de
normalitat amb produccions de 5 a 6 tones per hectàrea, sensiblement superiors en blat a l'any anterior. La producció de blat i
ordi a Gurb es pot qualificar com a força regular si es miren les
produccions al llarg d'uns quants anys, i només es veuen alterades
en anys excepcionalment secs, com l'any 2005, amb mermes que
podien arribar al 50 % de la collita, o de manera més puntual, i
degut a pedregades com les que van afectar l'any passat alguns
camps de Gurb, amb pèrdues de fins el 40 %, segons van informar
les organitzacions agràries. La producció de cereals d'estiu en
secà, especialment la de blat de moro farratger, que és la base de
l'alimentació de la majoria de granges de producció lletera del
municipi, té més alts i baixos productius que el cereal d'hivern.
La gran majoria de finques de Gurb són de secà i la reserva d'aigua
al sòl esdevé un factor limitant en els mesos de juny i juliol, claus
per aquest cultiu. Enguany les precipitacions van ser abundoses
els mesos de maig i juny (130 i 76 mm respectivament segons
l'estació meteorològica oficial de la Cabra), el que va permetre
encarar un estiu amb reserves hídriques, que junt amb les precipitacions de juliol i agost (29 i 81 mm respectivament) van donar
una molt bona collita de blat de moro farratger, especialment als
camps fondals, on justament el sòl té més capacitat de retenir
humitat i nutrients, i on es podien veure fàcilment plantes de fins
a 3 metres d'alçada.

de Ter seguint el curs del Gurri i per tant, bona part del trajecte
transcorre pel terme municipal de Gurb. Aquest sender enllaça
amb el sender local de Granollers de la Plana a l'alçada de la
Granja del Picó. Un cop a Roda de Ter també enllaça amb el
Camí Vora Ter, sender que segueix el riu Ter des del seu naixement
a Ulldeter (Setcases) fins a la seva desembocadura a la Gola
(l'Estartit). Sobre el sender del Gurri cal destacar-ne que es faran
unes passeres noves al camí que creua actualment el riu abans
d'arribar al Molí d'en Valls. L'executor del camí del Gurri és el
Consorci Alba-Ter, ens del qual en formen part la majoria
d'Ajuntaments de la conca del Ter, entre ells el de Gurb.
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ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS

Emergències:

112

Serveis a les persones i de lleure:

Mossos d'Esquadra

938860845

Emergències 088

Serveis Socials COSS

Ambulàncies

061

Emergències 061

Casal de la Gent Gran

938869417 / casaldegurb@gmail.com

Bombers de Vic

938851080

Emergències 085 / 934850303

Punt Jove de Gurb

938869320 / puntjovegurb@diba.cat

ADF en cas d'incendi:

Coordinador

651817521 / 938895945

Serveis generals:

Remolc cisterna

La Coromina

938860660 / 670535139

ATCA Aigües de Gurb

938892998 / atca@gurb.net

Remolc cisterna

La Coromina

938892110 / 678489877

Oficina de recaptació OGT

938853673

Remolc cisterna

Carbonell

938854061 / 619287071

Oficina de Correus

938860610

Remolc cisterna

Casanova del Pla 938889035 / 669293913

Consell Comarcal d'Osona

938832212

Remolc cisterna

El Pascual

938863050 / 650985293

Ass. Defensa dels Animals

938892308 / 657620358

Emissora

El Plans

938852131 / 618301356

DAR oficina comarcal

938894544

Emissora

La Codina

938889058 / 626697670

ADS Ass. Defensa Sanitària

938861968

Emissora - remolc

Mas S.Vicenç

938889201 / 629763023

Deixalleria de Vic

938892654

Emissora

L'Argila

938862784 / 689134535

Servei de Taxi de Gurb

626491212

Emissora - cuba

Casanova del Pla 938889035 / 669293913

Estació d'autobusos

938892577

Ajuntament

Emergències

Agutzil:650369350

RENFE horari trens

902320320 / 938833570

Guàrdia Civil

938832178

Emergències 062

Fecsa - Endesa

902536536

Policia Nacional

938894444

Ajuntament:

938891861 / coss@diba.cat

Gas Natural (urgències)

900750750

Gas Vic

938860801
1002

Oficines

938860166

Fax 938860047 / gurb@diba.cat

Telefònica - avaries

Alcalde

938860166

Hores convingudes / rocatj@diba.cat

Entitats:

Regidories

938860166

Hores convingudes / gurb@diba.cat

UE Gurb

938892054

Secretaria

938860166

De dl. a dv. de 9 a 14 h

UE La Cabra

938860166

Serveis tècnics

938860166

Hores convingudes

Associació donants de sang

938860166

Jutjat de Pau

938860166

Hores convingudes

Teatre 7 i mig

938860166

Pavelló Municipal

938861710

639 52 04 55

Coral de Gurb

938860166

Coral de Granollers

938860166

Serveis Sanitaris:
Consultori de Gurb

938869922

Coral infantil Els Eixerits

938860166

Ambulàncies TSC

938869689

Associació contra el càncer

938860166

Creu Roja - Vic

938856262

Parròquies:

Hospital General de Vic

938891111

Parròquia de Sant Andreu

938892218

Farmàcia de Gurb

938863596

Parròquia de Granollers

938863140

Hospital de la Santa Creu 938833300

Parròquia de Vespella

938861555

Serveis educatius:

Parròquia de Sant Julià

938850890

CEIP Les Escoles

938861056

gurb@xtec.cat

www.xtec.cat/

ceiplesescolesde

ceiplesescolesdegurb
Llar d'infants la Quitxalla 938893616 / laquitxalla@hotmail.es / laquitxalla@gurb.net
urb.net
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Escola de Música de Gurb 938861056

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'Ajuntament ha modificat substancialment la pàgina web amb l'objectiu que sigui més operativa. Cada dia
s'hi pengen les notícies d'interès, la programació d'actes, les actes dels plens, etc. Permet donar-vos d'alta com
a usuari/ària i d'aquesta manera rebreu informació puntual de totes les novetats. Recordeu que podeu fer
arribar els vostres suggeriments o preocupacions via Internet a l'adreça electrònica gurb@diba.cat o per
qualsevol altre mitjà que considereu adient.

Ajuntament de Gurb

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

