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GURB JA TÉ CAMP DE FUTBOL
DE GESPA ARTIFICIAL
Han finalitzat les obres de col·locació de gespa artificial
al camp de futbol i les d’adequació del seu entorn. Les
obres s’han realitzat en un termini curt i han tingut un
cost de 441.836 euros, iva inclòs, per a la col·locació
de la gespa, la preparació del camp, el sistema de reg
i els accessoris. Les obres d’adequació de l’entorn han
costat 247.164 euros i comprenen la construcció d’un
mur de contenció, l’asfaltatge de la zona del davant de
les antigues escoles, de l’entorn de la pista de bàsquet,
del tancament del perímetre del camp, l’adequació del
pàrking del pavelló, etc. Per finançar part de les obres, la
Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de caixa de
150.000 euros al 0% d’interès.
Actualment a Gurb hi ha 140 nens, nenes, i joves que
formen els vuit equips actuals de la U.E. Gurb, i 22
jugadors a la U.E. La Cabra.
Els actuals equips la la UE Gurb són:
1. Gurb A - 3a Regional.
2. Gurb B - 3a Regional.
3. Gurb femení - 2a Regional femenina.
4. Gurb Aleví - Aleví 7.
5. Gurb Benjamí A - Benjamí 7.
6. Gurb Benjamí B - Benjamí 7.
7. Gurb Pre-benjamí - Pre-benjamí 7.
8. Gurb Iniciació - entrenaments i partits amistosos.
UE La Cabra: La Cabra A - 3a Regional.

La intenció és que en les pròximes temporades es vagin
completant totes les categories. També, actualment,
l’Equip d’aficionats de Santa Cecília juga els partits al
camp del Gurb.
La construcció del camp de gespa artificial, de ben
segur que contribuirà a consolidar un esport que a
Gurb compta ja amb una tradició històrica i que,
amb unes instal·lacions adients com aquestes, es
podrà donar resposta a l’actual demanda, amb unes
condicions equiparables a les de la majoria de municipis
esportivament contrincants.
Properament, gràcies a la subvenció del Fons Estatal
d’Inversions Locals, es construiran uns segons vestidors,
amb un espai al damunt que servirà de local social i
de bar.
Amb aquestes obres, quedarà consolidada tota la zona
esportiva.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a molta gent,
ha estat determinant l’entusiasme del conjunt de
jugadors i jugadores, dels entrenadors, patrocinadors i
d’una manera especial de la Junta de la UE Gurb.
Enhorabona!

A GURB, LI
CORRESONEN
414.000 EUROS
DEL FONS ESTATAL
D’INVERSIONS LOCALS

EL MINISTERIO DE
LA VIVIENDA
DÓNA 40.000 EUROS
A L’AJUNTAMENT
El proper mes d’abril farà un any de la finalització de les
obres dels 16 habitatges de protecció social que ha construït
l’Ajuntament.

A aquest Fons, que s’emmarca dins el pla de xoc del Govern
Central per combatre l’actual crisi econòmica, hi tenen dret tots
els municipis, i l’import que correspon a cadascun és en funció
dels habitants.
A Gurb, ens pertoquen 414.000 euros, els quals s’han de destinar
a inversions municipals i a obres no previstes al pressupost de
2009, a part d’altres requisits, com el fet que les obres s’han
de contractar abans de finalitzar el mes de març i el termini
d’execució és fins al 31 de desembre d’aquest mateix any.
També, amb l’objectiu de crear llocs de treball, l’empresa o
empreses adjudicatàries han de contractar personal de l’atur.
Amb aquests diners, Gurb ha presentat dos projectes: un, el
magatzem per a la brigada municipal, que també disposarà
d’espais per a diferents entitats del municipi; i, l’altre, la
construcció d’uns segons vestidors al nou camp de futbol amb
un edifici al damunt, que servirà de local social i de bar.

Per a la construcció d’aquests habitatges, malgrat la insistència,
l’Ajuntament no ha rebut cap ajut ni subvenció per part de la
Generalitat. El motiu és que els habitatges són a preu concertat;
això vol dir que són d’una categoria superior al d’un habitatge
social, amb l’afegit que es tracta d’habitatges unifamiliars, i
no de pisos. Per aquest motiu, no ha tingut cap tipus d’ajut ni
l’Ajuntament, com a promotor, ni l’empresa constructora, ni
els adjudicataris, ni els menors de 30 anys, ni els majors de 60
anys, ni els que pateixin alguna minusvalia, ni pel fet haverhi col·locat plaques solars per a l’aigua calenta com a mesura
ecològica i de sostenibilitat.
Tampoc ha estat fàcil tota la tramitació burocràtica, una
vegada finalitzades les obres, alguns adjudicataris, per obtenir
finançament, el seu banc ha hagut de recórrer al Ministerio de
la Vivienda, qui ho ha autoritzat des de Madrid.
Tot aquest procés, amb l’endarreriment conseqüent a la hora de
poder completar la compravenda, ha representat una despesa
de finançament de tota l’obra, addicional per a l’Ajuntament no
hauria d’haver assumit.
Finalment, ha estat el Ministerio de la Vivienda qui donarà
40.000 euros a l’Ajuntament això sí, amb la condició que s’ha de
posar una placa a cada habitatge que indiqui la col·laboració.

GURB APROVA EL PRESSUPOST
PER A L’ANY 2009
En el Ple de l’Ajuntament del passat 11 de desembre, es va
aprovar el Pressupost municipal corresponent a l’any 2009.
El pressupost és de 5.736.600 euros, dels quals 2.366.600
euros corresponen a l’ordinari, i la resta, 3.370.000 euros, al
d’inversions.
Pel que fa a les inversions, destaca la previsió de 2.200.000

euros per a les obres d’urbanització del sector Martinencs, que
està previst que, abans de fi d’any, es puguin subhastar.
També hi ha 1.000.000 euros per a les obres de millora de la
carretera de Sant Bartomeu, de les quals se’n podrà iniciar la
primera fase quan la Diputació, que redacta el projecte, l’hagi
finalitzat i es puguin adjudicar les obres.

PRESSUPOST 2009
PREVISIÓ INGRESSOS
I Impostos directes
II Impostos indirectes
III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials
VII Transferències capital
TOTAL

Euros
1.038.000
100.000
2.524.600
708.000
50.000
1.316.000
5.736.600

PREVISIÓ DESPESES
I
Despeses de personal
II
Desp. Corrents i serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
VI
Inversions reals
IX
Passius financers
TOTAL

Euros
529.000
1.331.100
34.000
335.300
3.370.000
137.200
5.736.600

ORDENANCES FISCALS
TAXES I IMPOSTOS PER AL 2009
Les ordenances aprovades per aquest any 2009 preveuen un
increment del 2,88% de mitjana en el conjunt d’impostos i de taxes
que pagarem els gurbetans i gurbetanes.

despeses en concepte de recollida de gespa i neteja de carrers van a
càrrec del pressupost de l’Ajuntament, sense que es repercuteixin en
l’import de la taxa.

Respecte a l’IBI, l’increment és la suma del 2% que incrementa
l’Estat el valor cadastral i el 2,91 d’increment que aplica
l’Ajuntament en passar del 0,70% al 0,72% del tipus impositiu.

L’import que correspon a pagar és de 101 euros a cada habitatge de la
zona urbana, i 64 euros als habitatges situats en zona rural.

CONCEPTE
INCREMENT
Impost sobre béns immobles urbans IBI
4,91 %
Impost sobre activitats econòmiques IAE
0,00 %
Impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM
3,00 %
Impost sobre construccions
0,00 %
Taxa recollida deixalles domiciliàries
3,00 %
Taxa recollida deixalles industrials
5,00 %
Referent a la taxa per recollida de deixalles, aquesta continua essent
deficitària pel cànon que s’ha de pagar a la Generalitat en concepte
de tractament i d’eliminació de residus i pel cost de l’ampliació de
l’abocador d’Orís que paguem entre els ajuntaments usuaris. Les

CALENDARI FISCAL
2009
El període de cobrament dels impostos i de les taxes aprovat per al
2009 és el següent:
Impost sobre vehicles tracció mecànica
Del 2 de febrer al 2 d’abril
Impost sobre béns immobles urbans
Del 3 d’abril al 4 de juny
Taxa sobre recollida escombraries
Del 3 d’abril al 4 de juny
Impost sobre activitats econòmiques
Del 4 de setembre al 5 de novembre
Impost sobre béns immobles rústica
Del 4 de setembre al 5 de novembre
Si no teniu domiciliat el pagament, ho podreu fer en els terminis
establerts a qualsevol de les entitats bancàries que figuren en
l’avís que rebreu. Recordeu, però, que el fet de no haver rebut
l’avís de pagament per la causa que sigui, no eximeix de l’obligació
del pagament dins aquest termini. Per això, des de l’Ajuntament,
recomanem que domicilieu el pagament.
També es pot fer el pagament mitjançant Internet, a l’adreça
electrònica http://orgt.diba.cat, amb targeta de crèdit o directament
amb compte bancari.
Per a la resta d’impostos i taxes com les llicències urbanístiques,
l’impost sobre plusvàlua, la taxa per a obertura d’establiments
i altres, que només s’han de pagar quan se sol·licita o esdevé
l’obligació de tributar, el període de pagament s’especifica en la
notificació individualitzada o en l’autoliquidació, si s’escau.

Amb tot, Gurb continua essent un municipi amb una pressió fiscal
de les més baixes.
Com a novetat, s’ha aprovat una bonificació del 50% per a les
obres de rehabilitació o reforma de les explotacions ramaderes i
de les masies que estiguin vinculades a l’activitat.
S’ha incrementat fins a 4 euros/m2 la subvenció per a l’asfaltatge o
pavimentació de camins rurals sempre que compleixin els requisits
establerts per l’Ajuntament.
També s’ha creat una nova ordenança que regula la gestió del
cementiri de Sant Andreu i de Vespella.

ELEGIDA LA NOVA
JUNTA DEL CASAL DE
LA GENT GRAN
El Casal de la Gent Gran de Gurb ja està totalment consolidat.
Amb poc més d’un any de funcionament, ja compta amb 177 socis.
Són moltes les activitats realitzades durant aquest període, des de
tallers, cursos d’informàtica, excursions, visites culturals, viatges,
festes i celebracions.
Últimament han aprovat els estatuts que han de regir el Casal, i s’ha
elegit la nova Junta de representats per als propers anys. També s’ha
signat el conveni amb l’Ajuntament que regula la cessió dels horts.
El Casal ha rebut el suport de la Fundació Privada Casa Tarradellas
que ha donat un ordinador, un equip de música i una pantalla gran
per a la sala d’informàtica.
Tot plegat, és un bon impuls en la cohesió social. Enhorabona!

EL PUNT
D’INFORMACIÓ
JUVENIL (PIJ)
JA ESTÀ
CONSTITUÏT
OFICIALMENT

HAN FINALITZAT
ELS TREBALLS
D’EXHUMACIÓ
I INVESTIGACIÓ
D’UNA FOSSA
COMUNA A GURB

L’AJUNTAMENT GESTIONARÀ ELS CEMENTIRIS
DE LES PARRÒQUIES DE SANT ANDREU DE GURB
I SANT CRISTÒFOL DE VESPELLA

Un equip d’investigadors coordinats per la Universitat Autònoma
de Barcelona ha identificat els quatre soldats de Gavà,
desapareguts l’any 1939, entre les tretze restes exhumades de la
fossa comuna de Gurb, situada al peu de la Creu de Gurb entre
Can Cadet i La Rovira.
La Generalitat lliurarà les restes a les quatre famílies que havien
reclamat l’exhumació de la fossa, per tal que puguin donar un
enterrament digne als seus avantpassats.
Les restes no identificades seran enterrades al cementiri de
Gurb. Segons els investigadors, els tretze individus van morir a
conseqüència de lesions d’arma de foc i probablement durant
una batalla.

El Punt Jove de Gurb ja forma part de la Xarxa Catalana de
Serveis d’Informació Juvenils de Catalunya. Això permet rebre
permanent informació d’interès per als joves i la connexió amb
els altres punts d’informació juvenil, així com rebre informació
sobre subvencions i sobre activitats.
També s’ha constituït oficialment el Consell de Joves i s’han
aprovat els estatuts que el regula. Les funcions del Consell de
Joves consisteixen a vetllar per les inquietuds del jovent del
municipi i col·laborar en l’organització de les diferents activitats.
Amb el poc temps de funcionament del PIJ, ja són moltes les
activitats realitzades i els serveis prestats durant aquest període
de consolidació; l’última fou una jornada d’esquí a la Masella, en
la qual hi ha participat 34 joves.
També l’Ajuntament ha signat un conveni d’adhesió amb el
Consell Comarcal per a la realització de diferents activitats dins
el programa DRAC (prevenció de drogues). El primer resultat
ha estat el cicle de xerrades impulsades des de la regidoria de
Joventut juntament amb l’AMPA de Les Escoles, adreçades als
pares i mares. Xerrades que han tractat diferents temes, com les
drogues, la sexualitat, l’anorèxia i la bulímia, estar masses hores
davant la pantalla, etc.
Totes han estat impartides per persones amb un alt nivell
pedagògic i professional i han estat subvencionades parcialment
per la Generalitat.
Aquest any s’han coordinat les inscripcions al Bus Nocturn que
proporciona el Consell Comarcal per tornar del Carnaval de
Torelló, servei que han utilitzat 27 joves de Gurb.
Actualment s’està treballant en la creació d’una borsa de treball
per a joves durant l’estiu i es realitzarà un curs de preparació per
a fer de cangur, i de pre monitors destinat a joves de
16 a18 anys.

En els treballs d’exhumació
també es van localitzar
altres objectes: bales, botes,
culleres i una ampolla de
vidre amb un missatge
a l’interior que parla de
l’enterrament dels soldats.
L’exhumació i els treballs
d’identificació de la fossa
han servit per elaborar
les bases d’un protocol
que definirà les futures
actuacions de la Generalitat
en aplicació de la Llei
de Fosses, ara en tràmit
parlamentari.
La Direcció General de Memòria Democràtica va triar la fossa de
Gurb per realitzar una prova pilot, perquè reuneix els requisits
que imposa el Projecte de Llei de Fosses, com ara la reclamació
de l’exhumació per part dels familiars o l’existència de dades
historiogràfiques que en certifiquen l’existència.

L’Ajuntament i els representats de les parròquies de Sant Andreu i
de Vespella han acordat que, a partir d’aquest any, els cementiris
d’aquestes dues parròquies siguin gestionats directament per
l’Ajuntament.
Qualsevol canvi de titular de nínxols, compra, venda, donació o
renúncia, es realitzarà des de l’Ajuntament, d’acord amb l’ordenança
municipal que ho regula.

Amb l’objectiu de tenir el cens actualitzat, s’estan recopilant totes
les dades. Per aquest motiu, si hi ha persones interessades, que
siguin propietàries de nínxols, hereus, o que en tinguin algun dret i
que no hagin estat citades recentment per l’Ajuntament, es posin en
contacte amb les oficines municipals.
Properament, per cobrir les necessitats futures, es construiran nous
nínxols i s’hi instal·laran columbaris.

ACORD DEFINITIU AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER LA CESSIÓ DE LA CARRETERA
DE SANT BARTOMEU
La Diputació de Barcelona ha aprovat la cessió de la carretera de
Sant Bartomeu del tram que va des de L’Esperança fins a Can Violi.
Resta només el vistiplau de la Generalitat.
Ara, la Diputació redactarà el projecte de reforma de tot aquest tram.

RECOLLIDA DE
GESPA
Com és habitual al mes d’abril, comença la recollida de gespa a
la zona urbana i a Serrabonica. Aquest any l’inici serà el proper
14 d’abril, i serà cada dimarts fins al mes d’octubre.
Us recordem que pel bon funcionament, en aquests contenidors
–d’ús particular– no s’hi pot llençar res que no sigui matèria
orgànica, i la gespa no ha d’anar dins de bosses de plàstic.
També us recordem que tots els veïns de Gurb, per a ús
particular, podem utilitzar gratuïtament la Deixalleria de Vic,
situada al costat del polígon Mas Galí.

El fet que l’Ajuntament en sigui el titular, ha permès fer-hi dues
actuacions urgents:
1. Amb l’objectiu de facilitar el desplaçament al recinte de
l’Esperança on es concentren serveis importants com els del propi
Ajuntament, el Consultori Mèdic, Correus, el Casal per a la Gent
Gran, etc., s’ha construït una nova parada d’autobús just a l’entrada
del recinte. També s’hi col·locarà una marquesina.
2. Provisionalment fins que s’executin les obres de millora del tram
de la zona urbana, s’han desviat les aigües pluvials que provenen
de la zona de Can Serra a l’alçada del c. Canigó per evitar que en
moments de fortes pluges hi hagi una sobrecàrrega de la xarxa de
clavegueram a la zona del c. Diagonal, c. Claudia i c. Carlota.

GURB PRESENTA AL·LEGACIONS AL TRAÇAT
DEL TREN TRANSVERSAL

El Departament d’Obres Públiques i Política Territorial, va
aprovar inicialment el Pla director urbanístic per a la concreció
i delimitació de reserva de sòl per a l’establiment de L‘Eix
transversal ferroviari, el qual afecta de ple al municipi de Gurb.
Inicialment, quan es va començar a parlar del possible eix
transversal ferroviari, hi havia dues alternatives possibles, una
que passava pel sud de Vic i l’altre, pel nord (Gurb).
La sorpresa per a l’Ajuntament ha estat que, quan ha sortit a
exposició pública, l’opció Sud no hi consta i únicament proposen
l’alternativa Nord, que passa just al costat de l’Eix Transversal, i
amb la previsió d’una estació de passatgers a la zona del camp
de futbol de La Cabra (carretera de Manlleu).
La construcció d’aquesta infraestructura no té data prevista,
però actualment ja està a exposició pública l’afectació dels

terrenys col·lindants, i afecta 90 propietaris diferents en el seu
pas per Gurb.
Des de l’Ajuntament, i l’Alcalde personalment, ha mantingut
converses amb la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat
i el senyor Nadal per saber els motius de descartar l’opció Sud
sense que s’hagin obtingut respostes convincents. Bàsicament el
motiu és que aniria paral·lel a l’Eix.
Davant aquesta situació, dins el termini legal, l’Ajuntament,
juntament amb els propietaris afectats que han volgut adherirs’hi, presentarà al·legacions en base a:
· Que es consideri vàlid el projecte inicial de Vic sud, el qual
permet que l’estació de vianants que ha de fer d’enllaç amb
la línia de Barcelona Puigcerdà sigui la de Vic i no una nova
estació a la zona de La Cabra la qual comportaria, per sempre
més, un moviment de passatgers, una pèrdua de temps, i un
major trànsit innecessari.
· Que l’opció Sud representa un traçat més curt, un estalvi
econòmic, un menor impacte ambiental, una menor afectació
de terrenys i soluciona d’una manera racional la mobilitat de
les persones, entenent que l’objectiu és la connectivitat entre
les diferents ciutats i que si l’estació està situada al nucli urbà,
potencia l’ús d’aquest mitjà de transport.

ACCESSOS A MARTINECS I A LA ZONA VERDA
DEL SERRAT DE PRIXANA
Algunes persones han fet arribar la seva preocupació a
l’Ajuntament perquè amb les obres del sector La Ronda i la
futura urbanització del sector de Martinencs, hi haurà vials que
comunicaran els dos sectors.
Si bé és cert que hi haurà vials que comunicaran, aquests en
cap cas seran per al trànsit pesat, ja que els accessos per als
camions, lògicament seran des de la N-152 i la carretera de
Sant Bartomeu per enllaçar amb la C-17 i l’Eix.
Concretament els vials previstos són dos:
1. Un és l’actual camí que va des del c. Olesa fins a Santa Anna,
continua fins a la Ronda (Can Violi) i finalitza a la carretera de
Sant Bartomeu, el qual es mantindrà tal com és en tot el tram
de zona verda del Serrat de Prixana, és a dir, per a l’accés als
habitatges, per anar caminant o amb bicicleta, etc. El primer
tram que ja s’està adequant és el de la vessant nord del serrat
que forma part de La Ronda, el qual comença a la carretera
de Sant Bartomeu, passa per Can Violi i arriba a mas l’Oriol. El
segon tram, el vessant sud que va del c. Olesa a Santa Anna fins
a l’Oriol, resta pendent fins que es desenvolupin els dos plans
parcials que limiten amb el c. Olesa.
2. L’altre és el carrer de l’Hostal (actualment de terra i que
arriba fins al punt més alt de Martinencs). Aquest carrer, en
tot el tram, és zona urbana i forma part de la urbanització de
Martinencs, i tindrà continuïtat amb La Ronda, perquè els dos
sectors termenegen. Aquest carrer, però, al tram de Martinencs,
podrà ser per a ús exclusiu dels veïns, de direcció única o amb la
prohibició de transitar-hi vehicles pesats.
El grup municipal d’ERC va presentar una moció en què instava

l’equip de govern que en un termini de 6 mesos elaborés un
projecte per a l’adequació del Serrat de Prixana com a zona
verda, i els corresponents accessos. Aquesta moció no va ser
acceptada per l’equip de govern de CiU, bàsicament per a dos
motius:
1. Perquè el Serrat de Prixana, que serà la zona verda urbana
més gran del municipi (més de 10 hectàrees), la conformen tres
plans urbanístics diferents, el primer dels quals: La Ronda ja
s’està desenvolupant i les obres d’urbanització ja inclouen els
accessos i l’adequació de la part de zona verda corresponent.
2. Perquè l’altra part, concretament la més alta, si bé està
qualificada urbanísticament de zona verda, fins que no
s’urbanitzin els dos plans (que limiten amb el c .Olesa), aquesta
zona verda és de propietat privada, per tant, l’Ajuntament no pot
actuar en una finca que encara no és de titularitat pública.
Amb tot, però, arran de la moció, l’equip de govern està
negociant amb els propietaris alguna possible solució, com
podria ser una cessió d’us.

XXI CONCURS LITERARI
DE GURB
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb, convoca el XXI
Concurs Literari “Ajuntament de Gurb”. S’ofereixen els següents
premis:
5 PREMIS RESTRINGITS ALS VEÏNS DEL POBLE DE GURB
O ESTUDIANTS DEL CEIP LES ESCOLES

personals de l’autor o autors (nom i cognoms; adreça completa;
telèfon i NIF; i els estudiants han d’adjuntar-hi un document
segellat pel centre on consti el nom del centre i curs en què està
matriculat).

5 PREMIS PER A LA RESTA DE CONSURSANTS

4. Els treballs s’hauran de trametre –personalment o per correu
certificat– a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb
(Osona), Mas de l’Esperança de (08503) Gurb (Osona).

· Premi “OT EL BRUIXOT” al millor text narratiu escrit per un autor
de 8 a 10 anys (3r-4rt de primària). L’extensió no serà superior a
5 pàgines, que s’hauran de presentar de forma manuscrita. 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.

5. Si una escola estimula els alumnes a participar en els premis, ho
han de fer constar incloent a l’interior del sobre descrit a la Base
3 el nom del/la tutor/a, el curs de l’alumne/a i el segell del centre,
indicant també l’adreça i el telèfon de l’escola. Si algun/a alumne/a
resulta guanyador/a, l’escola també rebrà un lot de llibres.

· Premi “GIANNI RODARI” al millor text narratiu escrit per un autor
d’11 a 12 anys (5è-6è de primària). L’extensió no serà superior a 5
pàgines, que s’hauran de presentar mecanografiades i a doble espai.
El premi consistirà en un lot de llibres per a l’autor i, opcionalment,
un altre per a l’escola si ha incentivat l’alumne a participar-hi.

6. Els treballs hauran d’arribar al registre de l’Ajuntament de Gurb
abans del dia 23 d’abril de 2009. En el cas dels treballs enviats
per correu, s’admetran aquells que porten data d’expedició de 23
d’abril de 2009 o anterior.

· Premi “TIRANT LO BLANC” al millor text narratiu escrit per un
autor de 13 a 16 anys. L’extensió no serà superior a 10 pàgines, que
s’hauran de presentar mecanografiades i a doble espai. El premi està
dotat amb 250 euros i un lot de llibres per l’autor i, opcionalment,
un altre per a l’escola si ha incentivat l’alumne a participar-hi.
· Premi “PERE CALDERS” al millor text narratiu escrit per un autor
de més de 16 anys. L’extensió no serà superior a 10 pàgines, que
s’hauran de presentar mecanografiades i a doble espai. El premi està
dotat amb 500 euros.
· Premi “CARME MORERA I RUSIÑOL” als millors poemes escrits
per un autor de més de 16 anys. L’extensió serà entre de 3 a 6
poemes, que s’hauran de presentar mecanografiats i a doble espai. El
premi està dotat amb 750 euros.
El jurat podrà atorgar els accèssits que estimi convenients,
consistents en lots de llibres, i es reserva el dret de declarar desert
qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho
requereixi.
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb, estableix les bases
del XXI Concurs Literari “Ajuntament de Gurb”, idèntiques per
ambdues categories esmentades, i són les següents:
1. Els treballs que es presentaran hauran de ser inèdits, escrits en
català i en la modalitat de narració breu o poesia segons el premi
que optin.
2. Els treballs s’hauran de presentar per triplicat, mecanografiats
a doble espai i amb la lletra de cos 12, en fulls de mida DIN A-4,
excepte als que optin al premi “OT EL BRUIXOT”.
3. Tots els treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat,
amb un títol i un lema escrit en la part frontal del sobre,
especificant, a més, si s’és de Gurb i el premi a què s’opta. Així
mateix, s’haurà d’incloure un disquet o CD amb el treball en suport
informàtic, excepte els que optin al premi “OT EL BRUIXOT”. A dins
d’aquest sobre n’hi haurà un altre de més menut, tancat, amb el
mateix títol i lema a la part exterior i que contindrà a dins les dades

7. Els jurats per a cadascuna de les modalitats seran designats per
l’Ajuntament de Gurb i estaran facultats per declarar deserts alguns
premis o per proposar una altra distribució nominativa. El seu
veredicte serà inapel·lable.
8. El veredicte dels jurats respectius es farà públic en un acte que
s’anunciarà amb la suficient antelació i que se celebrarà al mes
de juny, en el marc de les Festes de Primavera d’aquest municipi.
El guanyador haurà de venir a recollir el premi personalment el dia
que es faci l’entrega.
9. Els seminaris organitzadors no es comprometen a tornar els
treballs no premiats als seus autors.
10. Els treballs premiats passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Gurb, els quals els podran editar en qualsevol
publicació pròpia o gestionar-ne la publicació en una editorial
i l’import del premi serà considerat com un acompte dels drets
d’autor. Si en el termini d’un any, a partir de la data en què es
farà públic el veredicte del jurat, els treballs guanyadors no s’han
publicat, els autors quedaran lliures per poder-los publicar on
estimen convenient.
11. Qualsevol qüestió no prevista en les presents bases serà
resolta pel jurat i per l’Ajuntament de Gurb. El fet de concursar
implica l’acceptació total d’aquestes bases. L’incompliment de les
mateixes comportarà l’exclusió del treball presentat.
El lliurament de premis es realitzarà dins els actes de les Festes
de Primavera el proper 6 de juny a les 7 de la tarda a la Sala de
Cultura.
TOTHOM QUE VULGUI PARTICIPAR EN AQUEST XXI CONCURS
LITERARI POT PRESENTAR ELS TREBALLS AL REGISTRE DE
L’AJUNTAMENT DE GURB ABANS DEL 23 D’ABRIL DE 2009. US
RECORDEM QUE ESTÀ OBERT A TOTHOM I QUE COM A NOVETAT
HI HA PREMIS PER A POESIA.
Per qualsevol dubte dirigiu-vos a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Gurb, a través de l’adreça de correu electrònic:
gurb@diba.cat

ADRECES I TELÈFONS
D’INTERÈS
Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers de Vic
ADF en cas d’incendi
Remolc cisterna
Remolc cisterna
Remolc cisterna
Remolc cisterna
Remolc cisterna
Emissora
Emissora
Emissora - remolc
Emissora
Emissora - cuba
Ajuntament
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Ajuntament
Oficines
Alcalde
Regidories
Secretaria
Serveis tècnics
Jutjat de Pau
Pavelló Municipal
Serveis educatius
CEIP Les Escoles
Llar d’infants la Quitxalla
Escola de Música de Gurb

112
93 886 08 45
93 886 80 54
93 885 10 80
Coordinador
La Coromina
La Coromina
Carbonell
Casanova del Pla
El Pascual
El Plans
La Codina
Mas S. Vicenç
L’Argila
Casanova del Pla
Emergències
93 883 21 78
93 889 44 44

Emergències 088
Emergències 061
Emergències 085
651 81 75 21
93 886 06 60
93 889 21 10
93 885 40 61
93 888 90 35
93 886 30 50
93 885 21 31
93 888 90 58
93 888 92 01
93 886 27 84
93 888 90 35
Agutzil: 650 36 93 50
Emergències 062

93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 17 10

Fax 93 886 00 47
Hores convingudes
Hores convingudes
Dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Hores convingudes
Hores convingudes
639 52 04 55

gurb@diba.cat
rocatj@diba.cat
gurb@diba.cat

93 886 10 56
93 889 36 16
93 886 10 56

ceiplesescolesdegurb@xtec.cat

www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb

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

93 886 99 22
93 886 80 54
93 885 62 62
93 889 11 11
93 886 35 96
93 883 33 00

Serveis generals
ATCA Aigües de Gurb
Oficina recaptació OGT
Consell Comarcal Osona
Assc. Defensa Animals
DAR oficina comarcal
ADS Associació Defensa Sanitària
Deixalleria de Vic
Ràdio Taxi
Estació d’autobusos
RENFE horari trens
Fecsa - Endesa
Gas Natural (urgències)

93 889 29 98
93 885 36 73
93 883 22 12
93 889 23 08
93 889 45 44
93 886 19 68
93 889 26 54
93 885 50 00
93 889 19 17
902 24 02 02
902 53 65 36
900 75 07 50

93 485 03 03
93 889 59 45
670 53 51 39
678 48 98 77
619 28 70 71
669 29 39 13
650 98 52 93
618 30 13 56
626 69 76 70
629 76 30 23
689 13 45 35
669 29 39 13

Serveis a les persones i de lleure
Serveis Socials COSS
93 889 18 61
Casal de la Gent Gran
93 886 94 17
Punt Jove de Gurb
93 886 93 20

atca@gurb.net

657 62 03 58

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

Entitats
UE Gurb
UE La Cabra
Associació donants de sang
Teatre 7 i mig
Coral de Grub
Coral de Granollers
Coral infantil Els Eixerits
Associació contra el càncer
Parròquia de Sant Andreu
Parròquia de Granollers
Parròquia de Vespella
Parròquia de Sant Julià

coss@diba.cat
puntjove@gurb.net

93 889 20 54
93 886 01 66
639 32 51 01
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 886 01 66
93 889 22 18
93 886 31 40
93 886 15 55
93 885 08 90

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

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

