a millorar el sector industrial de la Carretera
En el Ple de l’Ajuntament del passat 27 de
de Sant Hipòlit, cobert amb les aportacions
desembre es va aprovar el pressupost municipal
dels propietaris i amb una
corresponent a l’any 2002, el qual
subvenció de la Diputació, i
ascendeix a 4.486.885,54 €,
El pressupost va
altres actuacions com la
equivalent a 746.554.937
ser elaborar de
finalització de les obres d’urpessetes.
manera conjunta
banització de l’ampliació del
La partida més destacada del
pels dos grups
municipals i es
Polígon Mas Galí (72.000 €),
capítol de despeses és la que fa
va aprovar per
les obres del Carrer del Castell
referència a la construcció de la
unanimitat
(138.000 €), a més de les
nova escola de Gurb i a la llar
partides destinades al manted’infants. En concret, per aquest
niment de carrers i camins rurals, benestar
any 2002 s’hi destinaran 1.983.400 € i
social, cultura i esports.
180.300 € respectivament. Per fer front a
Pel que fa als ingressos, les principals partides
aquesta despesa, a més del finançament
corresponen a les contribucions especials fetes
provinent de la Generalitat, caldrà recórrer a
pels beneficiaris d’actuacions urbanístiques,
la venda d’algunes parcel·les municipals del
pels ajuts provinents d’altres administracions,
Polígon Mas Galí i a finançament extern.
per la venda de parcel·les, per l’endeutament
Per altra banda, també en el capítol de despefinancer i pels diversos tributs municipals.
ses, s’han d’assenyalar els 961.600 € dedicats

A més del tradicional esmorzar popular i del concurs
de dibuix, per aquesta edició, vista la bona acollida de
l’any anterior, comptarem amb un globus aerostàtic
lligat a terra que permetrà a petits i grans poder
contemplar durant una estona el paisatge del nostre
poble des de l’aire.
Us esperem a tots en aquesta festa que combina el
lleure i la cultura i serveix també per recordar-nos la
necessitat de conservar i enriquir el nostre medi
natural.

ÉS A PUNT DE SORTIR EL LLIBRE
DE LA HISTÒRIA DE GURB

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

Any 1992

2.010

Març
de 2002

1.999

4

1.938

AJUNTAMENT DE GURB

Evolució del nombre d’habitants en els darrers deu anys, a 31 de desembre:

1.906

Actualment, el llibre està en fase d’impressió i, si no
hi ha cap fet imprevist, es podrà presentar durant el
mes d’abril i a cada família del municipi se li’n lliurarà
un exemplar.

Des de principis d’aquest any, Gurb ha superat la xifra dels dos mil habitants censats al municipi. Aquesta xifra simbòlica és la primera vegada que s’aconsegueix i s’explica, principalment,
per l’arribada de noves famílies al nostre municipi que van ocupant l’espai destinat a sòl
residencial que hi ha disponible a la zona urbana.

1.877

Foto: M. Riera

GURB SUPERA ELS 2.000 HABITANTS

1.860

La pluralitat d’autors i de col·laboradors que han
participat en la confecció del llibre ha fet possible

que el resultat sigui molt ric en
matisos. A més, el gran nombre
de fotografies reproduïdes, la
majoria inèdites, completen
l’obra donant-li una consistència excepcional, que ben
segur despertarà l’interès de
tots vosaltres

1.836

Després de dos anys de treball
intens, el proper mes d’abril
podrem tenir a les mans el
llibre de la història de Gurb
que s’ha impulsat des de la
regidoria de Promoció cultural. Aquest treball serà la
primera obra que recollirà de
manera completa i exhaustiva
els esdeveniments que formen part del nostre passat.

1.786

El proper mes de juny, totes aquelles
persones que tingueu interès a donar
sang podreu fer-ho venint a la Sala de
Cultura de l’Ajuntament on us atendrà
una unitat mèdica de l’Associació de
Donants de Sang d’Osona. Aquesta
acció que es porta a terme a Gurb des
de fa uns anys aconsegueix sumar cada
vegada més gent en un gest tan noble

Fa unes setmanes que s’han iniciat les
obres per urbanitzar de nou el Carrer
del Castell. Aquesta actuació farà
possible que es puguin renovar i millor
els serveis i les xarxes de subministrament d’aquesta zona i permetrà que es
construeixin noves voreres i una calçada més sòlida. Les obres, que es preveu
que finalitzin el mes d’abril, tenen un
cost que supera els 130.000 € i estan
finançades pels veïns a través de
contribucions especials i per una
subvenció provinent del Pla d’Obres i
Serveis de Catalunya.

LA INVERSIÓ EN L’ESCOLA
I EN LA LLAR D’INFANTS MARCA
EL PRESSUPOST DEL 2002

Com cada any, a les portes de la primavera, volem
celebrar la Festa de l’Arbre, que enguany es farà el
diumenge 10 de març. El lloc escollit en aquesta ocasió
és la zona verda de la urbanització Osona Parc, entre
el barri de Prixana i Casa Tarradellas.

1.779

DONACIONS DE SANG

HAN COMENÇAT LES OBRES
PER REMODELAR
EL CARRER DEL CASTELL

LA FESTA DE L’ARBRE

Butlletí editat conjuntament
pels grups municipals de CiU i ERC

1.744

D’acord amb la normativa general, en
la darrera sessió de l’any el Plenari de
l’Ajuntament va acordar que els dos
dies festius del calendari laboral de
l’any 2002 que són d’elecció del municipi, igualment com en anys precedents, seran el dilluns dia 20 de maig i
el dissabte dia 30 de novembre, per ser
el dia de la Pasqua granada i el dia de
la Festa Major de Sant Andreu de Gurb,
respectivament.

Tal com s’informava en el butlletí
anterior, el ple de l’Ajuntament havia
acordat iniciar el procediment per
modificar les normes subsidiàries del
municipi per actualitzar la regulació
urbanística vigent des de l’any 1982.
Ara, una vegada feta l’aprovació dels
criteris, els objectius i les solucions
generals de planejament i rebudes les
al·legacions pertinents, caldrà procedir
a l’aprovació inicial on es definirà amb
més detall la proposta de classificació i
qualificació del sòl, la qual també
estarà sotmesa a un període d’al·legacions, del qual us informarem
oportunament.

AJUNTAMENT DE GURB

1.686

DIES FESTIUS
DEL CALENDARI LABORAL

CONTINUA LA TRAMITACIÓ
PER MODIFICAR
LES NORMES SUBSIDIÀRIES
DEL MUNICIPI

EL PROPER 10 DE MARÇ SE CELEBRA

Habitants

Per la Festa Major de Gurb, la Regidoria de Promoció cultural i Joventut va
convocar la XIV edició del «Concurs
literari Ajuntament de Gurb». Les
bases del certamen estableixen cinc
categories en les quals hi poden
participar persones d’entre 8 i 30 anys
i, en conjunt, es repartiran premis per
valor de 1.500 €. Tots aquells que
tingueu interès a participar-hi teniu
temps fins al dia 30 d’abril de 2002. Si
voleu més informació us podeu dirigir
a l’Ajuntament o a l’adreça electrònica
gurb@diba.es.

com és el de donar sang. Quan sigui el
moment, rebreu més informació del dia
exacte però des d’ara us volem donar
les gràcies pel vostre interès.

Edita: Regidoria de Promoció Cultural (1.000 exemplars)

FINS AL DIA 30 D’ABRIL
PODEU PARTICIPAR
EN EL CONCURS LITERARI

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

* a febrer de 2002

L’AJUNTAMENT, AL COSTAT DELS RAMADERS
AFECTATS PER LA PESTA PORCINA
Durant les últimes setmanes, els
ramaders del sector porcí de tota la
comarca d’Osona, i per tant també
els del nostre municipi, s’han vist
afectats pel virus de la pesta
porcina clàssica. Això ha comportat
la immobilització del bestiar de
moltes explotacions, i en els casos
més pròxims als focus de l’epidèmia s’han hagut de
sacrificar els animals.
La prohibició de traslladar bestiar ha ocasionat que la
pràctica totalitat de granges del municipi no hagin pogut
treure porcs de les explotacions, fet que ha generat una

acumulació d’animals passats de pes
i que en molts casos ha provocat el
col·lapse de les instal·lacions.
Davant d’això, l’Ajuntament s’ha
posat a la disposició de tots els
ramaders per atendre aquelles
qüestions que s’han plantejat i ha
participat activament en les mobilitzacions on es
reclamava a l’administració catalana, espanyola i
europea l’adopció de mesures per pal·liar la greu situació existent. Des d’aquest butlletí informatiu es vol
reiterar el suport de tot el Consistori i es vol transmetre
un missatge d’ànim en aquests moments tan difícils.
Foto: La Marxa

LA NOVA ESCOLA DE GURB
ES PODRIA INICIAR ABANS DE L’ESTIU
En els darrers mesos s’han portat a terme moltes gestions
per aconseguir l’inici de la construcció de la nova escola i
de la llar d’infants del municipi, demanda que és present
des de fa més de dos anys.
Properament s’ha de signar un conveni entre l’Ajuntament
de Gurb i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
on es delimita, entre altres elements, l’aportació
econòmica que correspon a cada administració i s’assenyalen les característiques tècniques del nou edifici que
cal construir.
D’acord amb el conveni, inicialment el municipi haurà de suportar
el cost de la totalitat de la nova
escola i el Departament d’Ensenyament es compromet a abonar la
part que li correspon en el termini
de quatre anys.

Juntament amb l’ampliació
pròpiament dita, també s’han millorat els accessos al
polígon i se’n faran de nous. Per una banda, des del
més de febrer es pot accedir al polígon Mas Galí pel
pont que creua la via del ferrocarril des de la nova

rotonda que s’acaba de construir a l’antiga N-152
(ara C-17). Per altra banda, properament també es
construiran, en conveni amb el municipi de Vic, dos
ponts per creuar el torrent de
l’Esperança: un situat a la
Carretera de Sant Hipòlit i un
altre a la zona de la deixalleria
de Vic.
Aquest projecte, que ha requerit
molts anys de negociacions
prèvies amb els propietaris i
amb la direcció general d’Urbanisme de la Generalitat, representa la consolidació
de la zona industrial de Gurb i permetrà respondre
a les necessitats de sòl que es plantegin en els
propers anys.

Per altra banda, tan bon punt el Departament d’Ensenyament doni el vistiplau al projecte presentat serà el
moment a partir del qual es podrà iniciar el procediment
per adjudicar la realització de les obres, que si tot va tal
com està previst, podrien començar abans de l’estiu
d’aquest any i permetria la posada en funcionament del
centre a l’inici del curs 2003-04.
En relació a aquest tema, és d’interès destacar que, el mes de
novembre passat, el Parlament de Catalunya va aprovar amb
la unanimitat de tots els grups
una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, en què s’instava el
Govern de la Generalitat a signar
un conveni amb l’Ajuntament que
permetés iniciar immediatament
la construcció de la nova escola.
Foto: AnnaMarta Roca

FINALITZEN LES OBRES D’AMPLIACIÓ
DEL POLÍGON MAS GALÍ
Després de quasi un any i mig de treball han finalitzat
aquest mateix mes les obres d’ampliació del Polígon
Mas Galí fetes a continuació del polígon ja existent.
Aquest nou espai industrial, que
havia estat adjudicat a l’empresa
Ferrovial-Agromán, ha representat un cost de 4 milions d’euros
aproximadament i permet dotar
el municipi de més de 120.000
metres quadrats de nou sòl
industrial.

JA S’HA CONSTRUÏT EL CAMÍ PER A VIANANTS
A LA CARRETERA DE SANT BARTOMEU

GURB REP UNA PROPOSTA PER ACOLLIR
L’OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ TURÍSTICA

Recentment, s’han realitzat les
obres de construcció d’un camí
paral·lel per a vianants i bicicletes a
la Carretera de Vic a Sant Bartomeu entre el Carrer Sant Roc i la
zona esportiva de Gurb, amb una
llargada d’un quilòmetre i mig. En
l’actualitat només falta completar
un petit tram a la zona del Carrer
del Castell, que s’acabarà quan finalitzin les obres d’urbanització que s’estan fent en aquest carrer.

Aquesta actuació dóna resposta
a una vella reivindicació dels
veïns de la zona urbana que des
de fa anys reclamaven una
alternativa per evitar el risc que
implicava la circulació a peu o en
bicicleta per la carretera on
circulen els vehicles de motor.
Finalment, això s’ha aconseguit i
de ben segur que contribuirà a millorar el benestar
dels veïns de la zona.
Foto: Anna Oliver

I CURSA D’ORIENTACIÓ AMB BTT EL 23 DE MARÇ
El dissabte 23 de març, a les tres de la tarda, s’iniciarà
al pavelló municipal la primera cursa d’orientació amb
BTT que recorrerà diferents indrets del nostre municipi.
Aquesta cursa, amb un traçat d’entre 15 i 30 quilòmetres, és puntuable per la Copa catalana però també
inclou una categoria popular i d’iniciació en què s’hi

VOLS FER TASQUES
DE VOLUNTARIAT?

pot participar de manera individual, per parelles o en
grups. La cursa ha estat organitzada per la Unió
Excursionista de Vic i ha rebut el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Gurb. Si voleu més
informació podeu trucar al telèfon 93 885 51 20 o
visitar la pàgina www.vicvirtual.net/unioexcursionista.

CALENDARI FISCAL ANY 2002
Períodes de liquidació dels impostos municipals:

Fa uns mesos, el Consell Comarcal d’Osona va
traslladar al Consistori municipal el seu interès
per dedicar l’edifici de les cavallerisses i la torre de
l’Esperança, situat tot dins el recinte de l’Ajuntament,
a oficina comarcal d’informació turística.
A més d’això, aquestes instal·lacions també podrien
acollir l’oficina del agents forestals de la comarca.

Foto: Anna Oliver

iniciatives d’abast
comarcal, també
serviria per donar a
conèixer més el nostre
poble.
En aquest moment es
continuen les converses
entre les dues administracions per tal d’aconseguir signar un conveni que faci
possible la cessió dels espais i que pugui ser de l’interès de
totes dues parts.

Foto: Anna Oliver

Des de l’Ajuntament, els dos grups municipals
que hi tenen representació, coincideixen en l’interès
que té pel municipi un equipament d’aquestes
característiques ja que, a més de contribuir a les

En el nostre municipi, sovint hi ha demandes que es
podrien atendre molt millor sense haver de recórrer a
la intervenció de professionals si les persones que
disposen de temps i voluntat per ajudar tinguessin
interès a aportar el seu saber i la seva companyia.
Donar classes de repàs, ensenyar català, acompanyar
persones amb dificultats o passejar amb la gent gran
són accions que comporten poc esforç per qui les fa
però que representen molt per aquells que ho reben.
Per aquesta raó, si voleu col·laborar d’alguna manera
us podeu dirigir a l’Ajuntament els dimecres d’11 a 12
del matí i demanar per la treballadora social.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
del 5 de febrer al 5 d’abril
•

Impost sobre Béns Immobles (urbà)
del 5 de maig al 4 de juliol
•

Impost sobre Béns Immobles (rústic)
del 20 de setembre al 20 de novembre
•

Taxa de recollida d’escombraries
del 20 de setembre al 20 de novembre
•

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
del 20 de setembre al 20 de novembre

