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Salutació i benvinguda 
dels  quint@s
Benvinguts!

La nova generació del 97 venim amb ganes de continuar amb la tradició que 
tants pobles han perdut!

Aquesta festa major d’Aiguafreda està preparada per a tots vosaltres!

Durant tots els dies hi haurà activitats des de bon matí fins a la nit, per als 
més petits i els més grans, de punta a punta d’Aiguafreda i de tots colors. 
Perquè gaudiu de la música, del ball i de tants jocs per fer poble.

Aprofitem per agrair als anunciants i col·laboradors la seva participació.

Disfruteu de la Festa Major amb nosaltres�

Visca l’anyada del 97!
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Salutació de l’alcalde
Em plau poder tornar a escriure, com alcalde, en aquest 
programa de la Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda� La festa 
major tradicional, la dels quintos i quintes que ve de molt 
lluny i forma part de la dilatada història del nostre poble�

Ho faig, com sempre, amb molta satisfacció i, en aquesta ocasió, amb sincer 
agraïment per a totes aquelles persones que han permès la meva continuïtat 
al capdavant de l’Ajuntament d’Aiguafreda� També amb la voluntat i la 
responsabilitat de fer honor a la confiança rebuda complint, tan bé com 
sàpiga, aquesta difícil i meravellosa tasca de presidir el govern del meu poble 
servint a totes i a tots els vilatans�

La primavera, la tardor, l’hivern. El bon temps, la fresca, el fred. Les eleccions 
municipals, les catalanes, les de l’estat. Tot arriba i passa a una velocitat 
vertiginosa i aquells nois i noies que fa poc eren infants ja han atrapat la 
majoria d’edat i els toca –per no perdre ni el costum ni la tradició– de participar 
activament en l’organització d’aquesta tan nostra Festa Major.

Recordo, amb nostàlgia, la meva participació com a quinto en la penúltima 
festa major que es va fer al garatge de Can Sans. Tocaven, com a grup musical 
principal, els Mustang i vàrem poder escoltar la seva impressionant música 
(amb versions dels Beatles molt ben interpretades) i alguns els vàrem poder 
veure i parlar amb ells –molt d’aprop– quan es canviaven a la sala del costat 
del Bar Novellas� Vàrem portar a terme la feixuga tasca amb prou d’èxit i amb 
un resultat econòmic satisfactori però això no va ser el més important. Vàrem 
començar a ser grans; a aprendre a reunir-nos per fer, tots junts, quelcom 
important, vàrem treballar molt i ens va quedar un record magnífic d’aquella 
aventura de quintos que va ser també capaç de generar molt bones amistats 
entre nosaltres� 

Quan hi pensem no podem oblidar que algunes de les persones estimades que 
ens ajudaven i que eren l’ànima d’aquesta festa i d’altres que se celebraven 
al nostre poble, ja ens han deixat. Els trobem a faltar i en tenim un esplèndid 
record que ens acompanyarà sempre�

La festa ha canviat perquè el món no para d’evolucionar i ja no és aquella 
trobada de jovent en la que –en els seus orígens– els nois acabaven de “lligar” 
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amb una noia per escriure’s i mantenir-hi contacte durant tota la “mili”; moltes 
vegades aquest contacte duraria ja tota la vida. També, en aquella economia 
de misèria, es perseguia guanyar uns “calerons” per a poder marxar a “servir 
a la pàtria” amb algun diner a la butxaca� 

La Festa és diferent perquè tot canvia amb el pas del temps i, afortunadament, 
les necessitats d’aquella època han desaparegut, però conserva encara molt 
viu aquell regust de poble, de gran família que es troba i es reuneix per portar 
a terme, junts, els més importants esdeveniments. La finalització del servei 
militar obligatori i la participació de les noies, “les quintes” han estat, per a mi, 
uns dels millors canvis que s’han pogut produir. Altres persones recolzen als 
quintos i quintes per a poder portar a terme una festa tan gran i potent com 
aquesta i any rere any el jovent que es fa gran, envoltat de les seves famílies 
i amistats, gestiona i realitza aquesta celebració tan nostra.

No cal que us digui que enguany serà una festa encara més gran, farcida 
d’actes de tota mena destinats a públic de totes les edats. Animo al jovent a 
participar-hi de valent i als grans a assistir-hi per retrobar-nos, de nou, unes 
estones per a poder saludar-nos, parlar i gaudir de la gatzara i de l’alegria de 
la nostra festa més gran, de la Festa Major d’Hivern de quintes i quintos 2015.

També convido als nostres amics dels pobles veïns i a tots aquells que vulguin  
acompanyar-nos durant aquests dies tant significats. De ben segur que tots 
plegats ho passarem d’allò mes bé�

Que tingueu, que tinguem, totes i tots una molt bona Festa Major.

Joan Vila i Matabacas
Alcalde d’Aiguafreda
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Relació quint@s
Raquel Arias Barriocanal Aiguafreda 
Carla Bermúdez Carré Aiguafreda
Jaume Cámara Ortiz Aiguafreda
Aida Ciero Salinas Aiguafreda
Anna Comella Company Aiguafreda
Anna Cortada Hospital Aiguafreda  
Lluís Guiteras Recolons Aiguafreda
Maria Julià Guiteras Aiguafreda
Jana Lafuente Asensi Aiguafreda 
Alícia Macarrón Cófreces Aiguafreda 
Marta Parella Lázaro Aiguafreda
Marc Pozanco Romasanta Aiguafreda
Roger Rosell Vilalta Aiguafreda
Cristina Sabala Jarque Aiguafreda
Carla Salcedo Garriga Aiguafreda
Eloi Saus Cabrafiga Aiguafreda
Eduard Tejera Campoy Aiguafreda

Abril Castells Garcia Sant Martí de Centelles 
Marc González Riera Sant Martí de Centelles
Laia Rovira Tarrés Sant Martí de Centelles
Guillem Serra Ribó Sant Martí de Centelles
Àlex Sors Mora Sant Martí de Centelles
Martí Vilalta Grau Sant Martí de Centelles

David García de la Fuente Tagamanent
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Projecte de recuPeració 
d’aiguafreda de dalt

El projecte de recuperació d’Aiguafreda de Dalt té com a objectiu la creació 
d’una destinació cultural i turística en el conjunt monumental, que posi a 
l’abast de la ciutadania d’Aiguafreda un nou equipament per realitzar dife-
rents activitats i, també, contribueixi a situar la nostra població com entrada 
al Parc Natural del Montseny. Iniciat l’any 2014, el projecte ha avançat molt 
ràpidament tenint en compte les seves dimensions i la complexitat de les 
accions que cal fer per la seva riquesa patrimonial i, és clar, pel mal estat de 
conservació en què es troba�

treballs de manteniment de l’entorn
Han continuat els treballs de manteniment de l’entorn, tant pel que fa a 
la vegetació invasiva com a la brutícia acumulada durant anys de desídia i 
que, encara avui, va sortint. Les tasques les duen a terme el personal de la 
brigada municipal i les persones contractades a través dels Plans d’Ocupació 
Locals. El projecte també és un exemple de cooperació entre les polítiques 
municipals de Patrimoni i de Promoció Econòmica�

restauració de la bassa
S’ha restaurat la bassa que hi ha al peu del conjunt monumental i que recull 
l’aigua de les mines situades al peu del massís de les Queredes: eliminació 
de la vegetació invasiva, solució de les filtracions existents i, sobretot, re-
construcció del mur de contenció amb pedra extreta de l’excavació arque-
ològica al costat de la bassa� També s’han recuperat i deixades visibles les 
restes de la bassa original del segle XVI. La bassa d’Aiguafreda de Dalt és, 
sens dubte, un dels elements més emblemàtics del conjunt monumental.

excavacions arqueològiques
La recerca arqueològica a Aiguafreda de Dalt es va iniciar perquè, en trac-
tar-se d’un bé cultural catalogat, és preceptiu el control arqueològic de tots 
els treballs que s’hi duguin a terme� Aquest control va proporcionar els in-
dicis, l’any 2014, de que el potencial del conjunt monumental era molt gran 
i això ha fet dissenyar una línia de recerca específica, liderada per l’Ajunta-
ment, finançada per la Generalitat de Catalunya i duta a terme per l’Institut 

reSum delS treballS 2015
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Català d’Arqueologia Clàssica� 
L’any 2015 s’han realitzat di-
ferents campanyes, incloent 
la d’estiu amb participació 
d’estudiants d’Arqueologia de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona� Els resultats apun-
ten a la presència de vestigis 
d’assentament des d’almenys 
els segles V-VI d.C., i també 
s’ha confirmat l’ús funerari 
de l’entorn durant l’Alta Edat 
Mitjana, amb una quinzena 
d’enterraments localitzats 
dels segles VII-XII�

condicionament d’un magat-
zem i un laboratori de mate-
rials arqueològics
El volum dels vestigis arqueo-
lògics localitzats a Aiguafreda de Dalt ha plantejat la necessitat de comptar 
amb espais d’emmagatzematge i estudi a prop del jaciment. Així, s’ha ha-
bilitat un magatzem provisional, a peu de jaciment, en el que es guarden 
materials i eines durant les excavacions. Al final de cada campanya, els ma-
terials passen a un altre espai nou: el laboratori arqueològic instal·lat a la 2a 
planta de l’Ajuntament, on, aprofitant les obres de construcció del nou arxiu 
municipal, s’ha destinat un espai per fer els treballs d’inventari, restauració 
i estudi� L’equipament dels dos espais han comptat amb el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona�

inici dels estudis previs al projecte de restauració
La Diputació de Barcelona ha atorgat un ajut de 70.000 € per a la realització 
dels estudis tècnics imprescindibles per a la redacció del projecte de restau-
ració i pla d’usos del conjunt: estudi geotècnic (necessari tenint en compte 
el subsòl de tosca, un material fràgil i molt dinàmic), estudi de patologies 
(que n’hi ha moltes i molt variades), aixecament planimètric detallat en 3D 
(no es comptava amb plànols de cap mena), i cates arqueològiques per di-
agnosticar la fonamentació de l’edifici. Els treballs, ja iniciats, finalitzaran a 
principis de l’any 2016�
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cessió del conjunt monumental a l’ajuntament
El 27 d’octubre es va sig-
nar el conveni de cessió 
del conjunt monumental, 
propietat de la parrò-
quia de Santa Maria d’Ai-
guafreda, a l’Ajuntament, 
que fins aquesta data hi 
treballava amb un sim-
ple permís escrit atorgat 
l’any 2014� Aquesta cessió 
permetrà treballar amb 
més seguretat jurídica i, 
sobretot, aconseguir els 
suports tècnics i econò-
mics que les administra-
cions superiors només 
atorguen a projectes de 
caràcter públic� Segons 
el conveni de cessió, la 
parròquia continuarà rea-
litzant els actes religiosos 
habituals en l’església�
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Subvenció per a la restauració del comunidor i el portal.
La Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció per a la restauració 
del comunidor, l’emblemàtic edifici del segle XVIII que presideix el pati (antic 
cementiri) d’Aiguafreda de Dalt. La subvenció, de 10.000 €, també permetrà 
donar al portal la fesomia que tenia antigament, segons es documenta per 
fotografies i postals. Els treballs, segons projecte elaborat pels Serveis Tèc-
nics municipals i la regidoria de Patrimoni, començaran en breu.

Resultat dels treballs duts a terme a Aiguafreda de Dalt es pot afirmar que 
la tradicional reivindicació dels aiguafredencs i les aiguafredenques de re-
cuperar el conjunt monumental no havia estat mai tan avançat com avui� 
Continuarem!

Jaume Oliver
Director Tècnic del projecte
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amicS de la Sardana 
la vall del congoSt
1975-12015
Quaranta anys de perseverança sardanista�

Tenim constància escrita que al mes d’agost de l’any 1892 a Aiguafreda i 
segurament en motiu de la Festa Major d’estiu, es va portar a terme una 
ballada de sardanes a càrrec de la Banda Municipal de Vic�
 
Després d’aquesta data de 1892 se suposa que esporàdicament i sobretot 
en motiu de la Festa Major es portaren a terme ballades de sardanes (es pot 
veure en fotografies de l’època). Després de la Guerra Civil (1936 -1939) i 
quan el règim franquista ho va permetre, es tornaren a fer sardanes a plaça, 
algunes vegades amb gramola i més endavant a finals dels anys cinquanta i 
principi dels seixanta, fins i tot es feren cursets d’ensenyament de sardanes, 
dels quals en foren organitzadors i monitors en Ramon Casademont, en Joan 
Casals i l’Antònia Cruells� 

Quaranta són els anys transcorreguts des que un grup de joves dels nostres 
pobles es reuniren amb un objectiu comú: crear del no res una entitat, una 
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associació per tal de fomentar la sardana de manera que la nostra dansa 
esdevingués una presència viva amb continuïtat als nostres pobles, a la 
nostra Vall del Congost�

Durant tots aquests anys d’existència hem procurat que de forma digna 
i continuada, les ballades de sardanes, aplec a les ermites, cursets 
d’ensenyament de sardanes i tot tipus d’actes culturals i tradicionals de la 
nostra cultura esdevinguessin quotidians i a l’abast de tothom.

Aquesta tasca de la nostra associació durant aquest dilatat període de temps 
ha estat possible gràcies a l’esforç i a l’empenta de totes i cadascuna de les 
persones que desinteressadament han treballat per a l’entitat i a totes les 
que assíduament hi han col·laborat: autoritats municipals d’Aiguafreda, Sant 
Martí de Centelles i Tagamanent, entitats locals, empreses i sobretot els socis 
amb la seva fidelitat. A tots i de tot cor, el nostre reconeixement i agraïment 
més sincer�

Enguany, a part del tradicional programa sardanista de cada temporada i 
per tal de fer partícips a tots els socis, amics, col·laboradors i simpatitzants 
del goig i l’il·lusió que aquest esdeveniment de celebració dels quaranta 
anys comporta vam preparar una festa de celebració� La celebració d’aquest 
efemèride va tenir lloc el dia 12 de juliol a la tarda, amb un homenatge a la 
sardana amb ofrena floral al monument a la sardana que està situat al Parc 
de la Plateria� L’ofrena la van fer els nens i nenes dels cursets de sardanes� En 
aquest acte i celebració, vam estar acompanyats de les autoritats dels tres 
ajuntaments que en els seus parlaments de felicitació, van fer palesa la seva 
sensibilitat, recolzament i estima vers la nostra entitat i la cultura tradicional 
del nostre poble� Els Geganters i Grallers d’Aiguafreda amb la seva presència 
van donar sens dubte, solemnitat i un to de festa i rellevància a aquest acte.

Tot seguit es va fer una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Principal de 
Berga, a la mitja part hi va haver un petit refrigeri al qual es va sumar el Bar 
Miguel que enguany també celebra el seu quaranta aniversari� La festa va 
ser molt participada per socis i amics que amb la seva presència van donar 
novament sentit i raó de ser de la nostra entitat, alhora que ens va omplir 
de satisfacció.

Durant la celebració es va fer una petita mostra/exposició fotogràfica 
retrospectiva dels moments i activitats de la nostra associació. Va ser força 
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interessant perquè molta gent  s’hi va poder veure reflectida  en èpoques 
ja passades�

El nostre agraïment a totes les persones que van assistir a aquesta celebració 
i a totes aquelles que van fer possible la festa, en especial a l’Ajuntament 
d’Aiguafreda i a la Colla de Geganters i Grallers�

Des de ja fa uns anys la crisi econòmica, les retallades aplicades als àmbits 
culturals i les reformes fiscals han colpejat les entitats i la nostra Associació 
Sardanista no ha estat una excepció en patir-les. Conscients dels temps 
que estem vivint hem anat ajustant les nostres activitats de manera que a 
contracor, hem tingut que suprimir ballades de sardanes, algunes arrelades i 
d’especial significació, que esperem que en un futur i amb una economia més 
favorable es puguin recuperar. Ja fa alguns anys havíem tingut en el programa 
anyal fins a dotze ballades de sardanes, actualment en tenim tan sols sis.  

Sempre hem volgut i procurat que la nostra entitat fos com una anella de 
sardana on hi tingui cabuda tothom i on ningú es senti exclòs per cap raó, però 
pensant en el futur ens cal avui més que mai “renovar i engrandir” aqueixa 
anella d’amistat i germanor si volem que el so de la tenora, per molts anys 
es continuï sentint a la nostra vall. 

Aprofitant l’avinentesa volem fer un parell de reflexions respecte al futur de 
la nostra associació: el temps passa inexorablement per a tot i per a tothom, 
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la majoria de persones que configurem l’actual junta, fa quaranta anys sense 
interrupció que en formen part, no hi podrem ser eternament (que més 
voldríem), és per aquest motiu que caldria anar pensant en una renovació que 
sens dubte aportaria noves idees, modernització i asseguraria la continuïtat, 
també cal pensar en la necessitat de fer créixer el nombre de socis ja que 
amb el pas del temps aquest nombre ha anat minvant, en la majoria de casos 
per el traspàs del soci. Cal doncs, que entre tots i pel bé de l’associació i de 
la sardana hi anem reflexionant.

Per acabar, volem convidar tothom a la ballada de sardanes del dia 7 de 
desembre a les 12:30 a la Plaça Major a càrrec de la Cobla Principal de la 
Bisbal en motiu de la Festa Major i al concert de les Festes de Nadal el dia 
20 a les 17:30 de la tarda a l’Església Parroquial i que serà a càrrec de la 
prestigiosa Coral Canigó.

Ens acomiadem, desitjant una bona Festa Major a tothom i en especial als 
Quintos i Quintes, agraint novament a ells i a la Regidoria de Festes el fet de 
que ens hagin permès un any més dir quelcom respecte a la nostra entitat 
en aquest llibre/programa i també pel seu esforç i dedicació envers aquesta 
tradicional i entranyable festa�      

La Junta     
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Un any més la festa dels Quint@s ens dona la 
oportunitat d’explicar al poble el que des de 
l’AMPA de la Escola la Muntanya estem fent�

La nostra finalitat última és que l’educació i l’ensenyament dels nostres fills 
sigui de bona qualitat. Per aconseguir aquest objectiu utilitzem molt de 
voluntat i enginy per així cobrir  les mancances que encara avui té l’educa-
ció pública. Essent molt conscients, i de l’opinió, que una escola pública de 
qualitat és un dels pilars fonamentals per garantir la igualtat d’oportunitats 
dels nens i nenes quan arribin a l’edat adulta�

Entenem també, que la tasca de l’educació i l’ensenyament no és només una 
feina reservada als mestres, sinó que necessita de la implicació de tothom, 
començant i no podria ser d’una altra manera pels pares i les mares�

Aquestes són algunes de les coses que hem fet i estem fent:

- Socialització i reciclatge dels llibres de text de l’escola.

- Unificar la compra de material escolar i finançar el servei de fotocòpies.

- Hem ajudat en la posada en marxa de l’hort de l’escola�

- Participem activament en cada una de les festes de l’escola per fer 
comunitat. Entre d’altres la Castanyada, la representació de Sant Jordi, 
els Reis, el Tió, i la Gran festa de fi de curs amb la seva Gran Pluja de 
“Xuxes”�

-  Estem impulsant junt amb la resta de la comunitat educativa, una bibli-
oteca escolar que pel seu disseny i funcionalitats serà un espai del que 
esperem obtenir un gran profit.

- Hem engegat un servei de “canguratge” (pràcticament gratuït) per fo-
mentar la assistència de les mares i pares a les reunions, tallers i d’altres 
activitats escolars.

- Ajudem a l’escola en la recollida dels diners de les excursions, colònies 
i activitats que fan els nostres fills i filles al llarg de l’any.

- Amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, organitzem Xerrades i 
Tallers per estar més preparats en la feina de ser pares: “Educar sense 
cridar”, “Taller de estratègia familiar en l’ús de Internet”, etc..

- Impulsem el servei de matiners pels pares i mares que van a treballar 
aviat�

amPa la muntanya
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Segur que ens descuidem coses��� sinó en fem més és perquè ja no tenim 
més temps, ganes no ens en falten.

Bé Quint@s, disfruteu com mai de la Festa Major... i NO ANEU A DORMIR 
TARD!!! (som mares i pares��� algú ho havia de dir)�

La Junta de l’AMPA DE L’ESCOLA LA MUNTANYA D’AIGUAFREDA�
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Qui som?
Som una nova associació que ofereix activitats que fomenten el Benestar 
Integral. Entenem per Benestar Integral vetllar per la salut física, mental, 
emocional i ambiental�

quins són els nostres objectius?
El nostre objectiu principal és fomentar el Benestar Integral i millorar la 
qualitat de vida del individu�
Volem promoure activitats que estiguin a l’abast de tothom. Que el benestar 
personal pugui ser una prioritat per tot aquell que ho senti i ho necessiti. 
Que tot això generi un aprenentatge significatiu i que la persona surti amb 
eines per utilitzar en la seva vida diària. Oferim la possibilitat d’accedir a un 
ventall d’activitats que habitualment no es troben en l’entorn més proper.

Què ens uneix?
Conformem l’Associació Foment del Benestar Integral: la Marta (imparteix 
classes de Ioga i Dansa), la Ceci (Llicenciada en Ciències de l´Activitat Física 
i de l´Esport) i la Sesé (imparteix classes de Dansa del Ventre i Estiraments). 
Les nostres activitats tenen en comú l’enfocament holístic al ser impartides. 
Mitjançant la respiració, el moviment, la relaxació,... donem eines perquè es 
pugui fer un treball conscient� Es crea un espai on les relacions que s’esta-
bleixen van més enllà de la pràctica física.

quines activitats oferim?
Els nostres formats de treball són: classes setmanals, tallers, masterclass, 
monogràfics i maratons.

- Ioga: Hatha ioga, ioga Nidra, ioga per a nens, ioga en l’embaràs, ioga en 
la discapacitat i ioga per a gent gran�

- Dansa contemporània, dansa clàssica i biodansa amb nens.
- Fitness: Pilates, hipopresius, activitat motora infantil, gimnàstica de 

manteniment, estiraments i gimnàstica suau.
- Dansa del Ventre per: la dona, nenes, embarassades, mares i nadons, 

mares i fills, àvies mares i fills, llevadores i personal que acompanya el 
part�

- Maratons: les Maratons del Benestar són esdeveniments que tenen un 
dia de duració, enllaçant diferents activitats i que poden anar canviant 
de format�

foment del beneStar integral
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S’ofereixen   disciplines com l’art, el moviment, la respiració conscient, sortides 
a la natura, tallers sobre alimentació i totes aquelles activitats cinestèsiques 
i creatives que promouen el benestar de l’individu. 

contacte.
telèfon mòbil: 655 111 708.
correu electrònic: fomentbenestarintegral@gmail.com
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aSSociació cultural 
KihaviadeSer
Des de l’Associació Cultural KIHAVIADESER estem molt contents i orgullosos 
de poder participar en els actes de la Festa Major d’enguany i agraïm molt a 
la Comissió de Festes i als Quintos que hagin comptat amb nosaltres�

Aquest ha estat una any de consolidació i creixement de totes les activitats 
que, com a associació, estem portant a terme tant en activitats que ja han 
esdevingut tradicionals com aquelles que estem iniciant amb gran empenta�

Durant l’any 2015 vam seguir representant, amb gran èxit per tot arreu 
on vam anar, l’obra de l’Estranya Parella que veu tenir el plaer de gaudir el 
desembre de l’any 2014�

Per altra banda, el projecte que us anunciàvem del grup de teatre jove, va tenir 
una gran empenta i un grandíssim èxit amb la representació de l’obra “Els deu 
negrets” que vam estrenar a Aiguafreda el passat 3 d’octubre i es va tornar 
a representar els dies 24 i 25 d’octubre a Centelles amb una gran acollida�
  
Hem portat a terme amb molta il·lusió i participació per part vostre, els actes 
de les catifes de corpus i el pessebre vivent que, enguany es representarà 
el dia 20 de desembre i on esperem, com sempre, la vostre participació i 
col·laboració�

No voldria acabar aquest escrit sense fer un reconeixement especial a tots 
els integrants dels dos grup de teatre que amb tanta il·lusió i compromís han 
portat a terme de forma molt brillant les obres que, fins avui, hem portat a 
escena� En vindran moltes més perquè un capital humà tant valuós com el 
que tenim l’hem d’aprofitar. 

La nostra és una associació pensada per articular les accions culturals i 
tradicionals que es portin a terme al nostre poble i és per això que tothom 
que hi vulgui col·laborar hi serà benvingut� 

Bona Festa Major a tots�
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aSSociació martinet 
gruP de defenSa fluvial
adopció d’una riera
La Riera de Martinet, amagada entre les ombres d’una verneda 
impressionant, fresca, agradable i màgica, neix al Muntanyà, al contrafort de 
ponent del Massís del Montseny�
Fins no fa pas massa, era un lloc poc conegut i que restava a l’ombra de la molt 
anomenada riera d’Avencó�
Nosaltres com a associació sense ànim de lucre, enamorats intensament d’aquest 
indret tan particular i amb una gran biodiversitat, un bon dia vàrem decidir 
adoptar-la�
Com si d’un infant es tractés, des de llavors l’hem cuidat, l’hem mimat, quan està 
malalta la curem, quan somriu i el soroll de la seva aigua ens omple, somriem, i 
si qualsevol que s’hi apropa la maltracta, sentim ràbia.
Ja fa un temps vàrem estrenar un itinerari de natura que ha obert les portes de 
Martinet a tothom qui vulgui conèixer la riera des de prop, la fauna, la flora, els 
diversos hàbitats que l’envolten�
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Hem fet vàries campanyes de neteja i intentem mantenir-la neta�
Hem arranjat el camí i hem fet ponts per anar d’una banda a l’altra�
Periòdicament, fem inspeccions i analítiques per controlar el seu estat de salut.
Gaudim de la bellesa del seu paisatge i volem que tothom, tan si és de casa com 
si no, en gaudeixi.
Lluitem, preguem i desitgem que els abocaments d’aigües brutes al tram final 
s’acabin�
Demanem que els usuaris que a diari gaudeixen de l’aigua de la Font dels 
Enamorats, deixin d’embrutar el primer tram del camí.
Denunciem també l’incivisme d’algunes persones que es passegen per la riera�
Ens agradaria que tothom s’emportés la brossa a casa�
I agrairíem que, amb bona voluntat, si us passegeu per aquest indret tan estimat 
per nosaltres, ens ajudeu en la mesura que pugueu, a preservar-lo i si cal, 
millorar-lo�

nosaltres som una part de la terra.
Missatge del Gran Cabdill Seattle
Al President dels Estats Units d’Amèrica l’any 1855                                       
Vadó 2015  
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1r. Premi fins a 5 anys- Pol Díaz

1r. Premi Adult- Joan Brusés
1r. Premi de 13 a 16 anys- Javier Desantos

1r. Premi de 9 a 12 anys- Anouar Boudra

1r. Premi de 6 a 8 anys- Lucía Castaños
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2n. Premi fins a 5 anys- Oliver Price

2n. Premi Adult- Pere Armengol

2n. Premi de 13 a 16 anys- Emma Parella

2n. Premi de 9 a 12 anys- Martina Castaños

2n. Premi de 6 a 8 anys- Judith Codina
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biblioteca lluíS millet i PagèS
PRÉstec de lliBRes electRÒnics:
eBiblio Catalunya

Què és  ebiblio catalunya?
És un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el 
préstec de continguts digitals a tots els usuaris de les biblioteques públiques  
catalanes. Es pots accedir a aquests continguts a través de diferents disposi-
tius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons  
intel·ligents�

El servei l’ha promogut el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport amb la 
col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i Biblioteques de Barcelona�

El servei està disponible a l’adreça http://catalunya.ebiblio.cat/� També s’hi 
pot accedir descarregant l’aplicació eBiblio disponible per a Android i iOS�

Què puc trobar a ebiblio?
eBiblio ofereix als ciutadans una col·lecció de novetats editorials de diverses 
temàtiques:

*Obres de ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que inclouen 
còmic, narrativa, poesia i teatre.

*Obres de no-ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil que in-
clouen obres de ciències socials, esports, informàtica, viatges, etc.

qui pot utilitzar  eBiblio?
Qualsevol persona que disposi del carnet d’usuari de les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya�

si tinc dubtes, a qui m’ adreço?
Per sol·licitar qualsevol informació i aclarir dubtes sobre el servei et pots dirigir 
a la teva biblioteca, o pots enviar la teva consulta a aquesta adreça electrònica:
e-biblio�cultura@gencat�cat

Isabel Prat i Matarrodona
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Trobar gats als carrers d'Aiguafreda és un fet habitual, i no només al nostre poble, sinó a la gran 
majoria de municipis del país. Catalunya és una de les comunitats autònomes pioneres en vetllar pel 
benestar i protecció d'aquests animals. 

Vadegats és una associació sense ànim de lucre, que neix amb la voluntat de vetllar pel benestar dels 
gats de carrer, així com facilitar la convivència amb els veïns. 
Els gats solen instal·lar-se formant grups, en espais públics o privats dels nostres pobles; aquests 
espais es coneixen popularment com a colònies.
La nostra tasca principal és controlar aquestes colònies, per fer-ho, apliquem el mètode CER (Captura, 
Esterilització i Retorn). Un cop capturat el gat, se'l sotmet a una revisió veterinària per comprovar el seu 
estat general de salut, se l'esterilitza i se'l retorna al punt on va ser capturat. D'aquesta manera 
s'eliminen les principals molèsties que causen les colònies, com són els orins, els miols en períodes de 
zel, la superpoblació i, es redueixen els riscos sanitaris, tant els dels propis animals com els de les 
persones que hi conviuen. També ens encarreguem de subministrar aliment sec (pinso) i aigua i 
mantenim en bon estat l'entorn on viuen aquests animals.

Vosaltres, com a veïns, podeu donar-nos un cop de mà:

- No alimenteu els gats fora de les zones controlades per l'associació.
- Esterilitzeu els vostres gats domèstics; penseu que poden escapar-se.
- I el més important, no abandoneu els vostres gats. Els gats de casa no sobreviuen en les colònies de 
carrer, a més, està prohibit per llei abandonar-los.

Finalment, RECORDEU:

- Els animals de carrer estàn protegits per la llei i són considerats animals domèstics (Llei de Protecció 
dels Animals, DOGC 5113 17/04/2008, codi penal, article 337).

Si el nostre projecte et sembla interessant i vols col·laborar amb nosaltres, 
posa't en contacte a través de:

vadegatsaiguafredastmarti@gmail.com
https://www.facebook.com/vadegats

Des de Vadegats us desitgem molt Bona Festa Major!!!

Aiguafreda
St.Martí de Centelles

vadegatS
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caSal Sant jordi
Benvolgudes veïnes i veïns d’Aiguafreda i Sant Martí de 
Centelles, 

La Festa Major ja està aquí i ha arribat acompanyada de 
molta gresca i xerinola. Tant és així que ens esperen uns dies plens de música, 
activitats i espectacles que faran embogir-nos a tots plegats. 

Aprofitant l’oportunitat que ens han brindat els nostres estimats Quintos 
d’enguany, des de la Junta del Casal Sant Jordi, ens volem adreçar a tots 
vosaltres per dir-vos que no cal esperar a principis de desembre per gaudir 
d’un ambient festiu a Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. 

Ara que estem jubilats, i que tant ens ha costat arribar-hi, disposem d’un 
espai de lleure molt especial i confortable que cal aprofitar i del qual totes i 
tots en podem gaudir�

Tothom creu que la gent gran no sabem què fer i que estem avorrits però no 
és així. Avui en dia, encara que sembli mentida, estem més actius que mai i 
al final del dia no ens queda molt temps lliure.



31

Per aquest motiu, i perquè aquestes estones puguin ser el màxim 
d’enriquidores, beneficioses i divertides, des del Casal realitzem diverses 
activitats. Per Nadal ens trenquem les banyes dissenyant i construint el 
pessebre, celebrem la Castanyada amb tots els seus ingredients, organitzem el 
dinar per Sant Jordi en el qual compartim una bona estona i moltes coses més. 
Com que mai és tard per aprendre, també continuem formant-nos a través de 
diferents cursos i tallers, com el de pintura, informàtica, memòria, lectura del 
llibre, etc. Però no només això, si no que l’espai ens permet compartir bones 
estones de joc de petanca, cartes, dòmino i escacs. Però si el que vols és un 
espai de tranquil·litat, apropa’t i fes una ullada a la premsa tot fent un cafè. 

Per aquest motiu, des de la Junta us animem a tots a formar part de la gran 
família del Casal Sant Jordi perquè ens mereixem passar-ho bé i tal com diu 
la dita popular, ‘Com més serem més riurem’.  

Comparteix amb tots nosaltres el Casal i fes-lo teu!

Bona Festa Major!
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club Patinatge artíStic d’ai-
guafreda
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comissió de Festes sant Jaume 76
ALTRA VEGADA UNA NOVA FESTA MAJOR!!!

Ha arribat el fred i amb ell els nous quintos i quintes d’enguany, disposats tots  
i totes a esdevenir els amfitrions d’aquesta festa tant esperada!.
Organitzar diferents activitats per a tot tipus de gent, i d’edats també diverses, 
és del tot  complicat. Però sabem que any rere any ho aconseguiu amb escreix, 
per tant aquest any no serà d’una altra manera�
Des de la Comissió de Festes Sant Jaume 76 de Sant Martí pensem que una 
festa d’aquesta rellevància i interès no es pot perdre, perquè està plena de 
tradició i d’il·lusió compartida, tant pels organitzadors  com també per part 
dels que en gaudim�
Ens permetem la gosadia d’aconsellar-vos que us mantingueu units, amb un 
objectiu comú, el de fer una fantàstica Festa Major, de la que us en pugueu 
sentir satisfets i que es mantingui per sempre en el vostre record. Si en algun 
moment es presenten dificultats, problemes o fins i tot desànim,  demaneu 
l’ajut de l’Ajuntament d’Aiguafreda, que us donarà el suport  i també les ganes 
per seguir endavant�
Nosaltres, el de la Comissió Sant Jaume 76 sabem el que comporta  aquesta 
tasca i que a vegades resulta  difícil, per  això us encoratgem, i us  animem 
a que, malgrat la feina, gaudiu  d’aquests dies, que de ben segur seran 
inoblidables per sempre�

Molta sort i molt bona FESTA MAJOR 2015!!! 

COMISSIÓ DE FESTES SANT JAUME 76, Sant Martí de Centelles
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conSell d’infantS 
d’aiguafreda
Som els representants del Consell d’Infants d’Aiguafreda del 
curs 2015-2016� Aquest passat novembre s’ha fet la renovació 
hi han entrat a formar part del Consell, quatre nous membres del curs de 5è 
de l’escola La Muntanya�
Som un òrgan de participació infantil que forma part de l’Ajuntament d’Ai-
guafreda i el nostre objectiu és recollir propostes dels companys de l’escola 
i donar idees per millorar el poble i oferir un nou ventall d’activitats per els 
més petits.
Durant el curs, pretenem treballar com a eix principal les noves tecnologies 
i els seus efectes tant positius com negatius sobre la població infantil.
Aquest any hem entrat a formar part de la Xarxa de Consells d’Infants de la 
Diputació de Barcelona i estem en procés d’estudi per formar part del Consell 
Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya�
Des de el Consell d’Infants molta sort al Quint@s i els nostres millors desitjos 
perquè tots gaudiu molt de la Festa Major!!!
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donai
Benvolguts amics i amigues,

Un any més ens disposem a escriure unes reflexions en l’espai que 
els quintos i quintes d’Aiguafreda ens ofereixen en el seu llibre de 
Festa Major�

Abans que res volem expressar el nostre agraïment per deixar-nos formar part, 
amb el nostre escrit, d’aquest esdeveniment tan important pel nostre poble.

També volem posar en valor la feina i la dedicació que una festa d’aquestes 
característiques comporta, per tant, l’agraïment és també per la vostra cons-
tància a l’hora de no deixar que la nostra Festa Major decaigui tot i l’esforç 
que això representa per a vosaltres�

Dit això, i veient aquests nois i noies que recordem de menuts, ens ve al cap, 
sense poder evitar-ho, la nostàlgia del pas del temps i, en conseqüència, el 
record que en les nostres vides ha deixat la infantesa dels nostres fills.

És bo adonar-nos, en aquests moments, que el nen i la nena que han estat 
(com el que vàrem ser nosaltres mateixos) segueix viu al seu interior i que 

ASSOCIACIÓ CULTURAL
DONES D’AIGUAFREDA
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podem retrobar-ne espurnes en determinades mirades i en una sèrie de 
desitjos, impulsos, accions i actituds que ens són inspirades per aquesta 
part nostra que no desapareix mai i que hem de seguir alimentant i cuidant�

El concepte d’adolescent també és necessari per mantenir dins nostre la 
passió, el coratge, la capacitat de somiar i de lluitar per uns ideals, l’inconfor-
misme i l’anhel de justícia i moltes altres capacitats pròpies d’aquesta etapa, 
que també ens fan molta falta per esdevenir adults més complets i integrats�

La tendresa o l’espontaneïtat no han de ser exclusius de la infantesa, de la 
mateixa manera que la passió no ha de ser-ho de l’adolescència. Però, a vega-
des, sembla que ser adolescent hagi de suposar deixar enrere les meravelles 
de la infantesa i ser adult deixar enrere les meravelles de l’adolescència� 

Hi ha una sèrie d’emocions i qualitats que associem a etapes determinades 
del creixement i pensem que per passar a una nova etapa ens n’hem de des-
pendre. Si ho fem així, correm el risc de convertir-nos en adults sense ànima  
i sense els recursos necessaris per a una existència feliç�

Créixer i madurar consisteix en integrar i harmonitzar les meravelles, les 
qualitats i la saviesa que la vida conté i ens ofereix�

Moltes gràcies a tots i totes pel vostre suport sempre i molt bona Festa Major�

La Junta
DONAI - Associació Cultural Dones d’Aiguafreda
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colla de geganterS i 
grallerS d’aiguafreda
Tornem a tenir el desembre aquí, i amb ell la nostra Festa 
Major d’hivern, la festa dels Quint@s, una gran festa que 
els nostres joves del poble ens preparen amb gran emoció� Una festa que 
tot i el fred que fa, no impedeix que la gent surti a gaudir d’aquests dies de 
xerinola, des dels més petits fins els més grans. Com cada any nosaltres també 
ajudarem en els nostres Quint@s. Organitzarem el campionat de dòmino i 
el de la botifarra, i com sempre acompanyarem en Guifré, la Baronessa de 
Cruïlles i el nostre gegantó l’Eloy a passejar per la nostra Festa Major� Espero 
que el dia 8 de desembre tots i totes ens acompanyeu�

Aquest any ha sigut un any meravellós per nosaltres però sobretot per tota 
aquella gent que en algun moment hagi format part d’aquesta colla� Aquest 
11 de setembre l’Ajuntament d’Aiguafreda ens va fer un homenatge i un 
reconeixement de tot el bagatge per la feina feta per aquesta colla durant 
32 anys. I per això, volem agrair a l’Ajuntament, però també a tot el poble 
d’Aiguafreda, les vostres assistències en tots els nostres actes.

Per tant veïns i veïnes, gaudiu de la nostre Festa Major d’hivern, la festa del 
Quint@s i molt bona Festa Major!!!!   
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el Punt
Ja tornem a tenir aquí l’esperada Festa Major!!!!
Primer de tot, volem donar les gràcies als Quint@s’97 per 
cedir-nos un espai on poder escriure quatre ratlles sobre el 
Servei d’Informació Juvenil i Espai Jove d’Aiguafreda i St. Martí 
de Centelles “El Punt”�
Un any més, El Punt donarà suport a l’organització i, en especial, als Quint@s 
d’enguany que ajudaran de manera desinteressada en l’organització dels 
actes�
El passat mes de juliol, vam celebrar el 10è aniversari del servei. Durant 
aquests anys, hem implementat activitats amb gran èxit de participació, s’han 
elaborat nous projectes, el nombre d’usuaris i consultes ha augmentat... Cosa 
que ens ha ajudat a donar-nos a conèixer i ser un referent per els joves dels 
dos municipis�
Volem desitjar una bona Festa Major a tothom i en especial als Quint@s! 
Que sigui igual o millor que les que ja han passat!!!
Us esperem als actes de La Marató de TV3 d’Aiguafreda i St. Martí de Centelles 
del proper dia 13 de desembre�
Recordeu que ens podeu trobar de dimarts a divendres de 17h a 20h al 
Passatge St. Ramon, 2bxs, al facebook www.facebook.com/sij.elpunt i al 
twitter @SijElPunt�

El Punt 
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elS gafarronS
Som ja a les portes de l’hivern i amb ell arriba l’època de 
les festes nadalenques, però a Aiguafreda ja comencem 
les festes amb la Festa Major anomenada els Quintos�
Cada any ens anem repetint en els escrits i si fa o no 
fa sempre diem el mateix, perquè la nostra tasca principal es organitzar 
caminades i no fer literatura� Però valgui la bona voluntat de tots els 
“escriptors ocasionals” per poder explicar quatre coses al llibre de Quintos�
Una vegada més, hem complert les perspectives en les dues caminades que 
fem cada any. En la de Sant Martí, vàrem tenir més de 1.200 persones que és 
el màxim de participants que podem atendre correctament. A la d’Aiguafreda 
hi van venir poc més de 1.000 persones tot i el mal temps que va fer fins una 
hora abans de la sortida.
Per acabar el cicle d’aquest any, ens queda anar a portar el pessebre a 
Tagamanent, que serà el dissabte dia 19 de desembre i l’anirem a recollir el 
diumenge dia 10 de gener de 2016�
I com que diuen que una imatge es millor que mil paraules, aquí us en deixem 
unes quantes�
Que tingueu una bona Festa Major.

Els Gafarrons
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aSSociació elS grillatS

els grillats us desitgem una molt bona
festa major!

Associació Els Grillats • elsgrillats.aiguafreda@gmail.com
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eScola de múSica 
la clau de Sol
Aquest any en David Parareda, responsable de l’Escola de Música “La Clau de 
Sol” d’Aiguafreda, m’ha demanat que faci l’escrit per la revista del Quintos; entre 
que sóc alumne de l’escola, i pare d’una “Quinta”, l’Alícia, doncs m’ha tocat...
 
Però cap problema; el conec a ell i a l’escola des del primer dia de la seva 
fundació, doncs precisament l’Alícia va començar a estudiar música el primer 
any de la creació de l’escola. Ja ha plogut una mica des d’aleshores, i si bé 
l’Alícia aquest any no hi és a l’escola ja que amb el començament de la 
universitat tot es complica, ella continua tocant la guitarra de tant en tant, i 
les principals raons per les quals em va fer gràcia que entrés a l’escola s’han 
complert: la música l’ha ajudat a formar-se com a persona, i sempre que 
vulgui tocar la guitarra (per poc que assagi a partir d’ara...) podrà fer-ho. 
Amb en Joan, el fill petit, estem a les mateixes. La veritat és que ara no està 
massa per la labor, però pràcticament ja arriba al mateix punt que l’Alícia, i 
si continua una mica més, doncs ja hi serà!!
 
Exhorto als pares a que portin als seus fills a l’escola; al principi no és massa 
agradable (tot s’ha de dir...) sentir-los tocar, però ràpidament comencen a 
entendre els instruments i les corals, i aleshores els veus tocar i cantar en 
els concerts que es celebren i és un gaudir per a tothom; ara que ja fa anys 
que es toca i que hi ha jovent que “controla” hi ha hagut alguns concerts 
realment remarcables�
 
I pel que a mi respecte, de jove, quan tenia l’edat dels meus fills, vaig estudiar 
música un grapat d’anys; el solfeig era avorridíssim (no es feia com ara, 
no) però la guitarra, malgrat l’ensenyament era molt “acadèmic” era molt 
agradable; vaig deixar d’estudiar a l’adolescència i durant molt anys com a molt 
de tant en tant tocava una mica. Quan els fills van entrar a l’escola a vegades 
em posava a tocar amb ells, i va ser un regal dels Reis Mags que van dur un 
teclat a casa la causa que poc a poc em va fer engrescar cada vegada més 
amb la música; al cap d’un temps vaig començar a estudiar pel meu compte 
però ràpidament vaig parlar amb en David i vaig començar a fer classes�
 
Quina paciència té en Joan Andreu amb mi!! Se li ha de reconèixer el mèrit 
que té ser un (bon) professor: t’ha d’exigir, t’ha de dir les errades que fas, i 
t’ha de fer sentir que avances i que, de vegades, fins i tot toques bé!! Com 
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que ja me’l conec no em deixo ensabonar, però realment hi ha vegades que 
em sento tant bé tocant que és el que fa que gairebé cada dia m’assegui una 
estona davant del teclat a practicar. Uns dies música clàssica (qui m’hagués 
dit que podria “interpretar” Beethoven, Bach, o Satie,...), altres música actual 
(bé, realment dels 60s, 70s, 80s, que ja tinc una edat), altres intento tocar una 
mica de blues; en fi, que no sabia si duraria però aquest ja és el quart any!!
 
I res més; desitjo que aquesta escola que tenim a Aiguafreda continuï 
molt de temps i que la canalla d’aquest poble pugui aprendre una de les 
manifestacions de les arts més agraïdes. I que s’apuntin molts pares!!

Us recordem que a l’Escola Municipal de Música d’Aiguafreda “La Clau de 
Sol” oferim:

• Sensibilització musical primerenca (de 0 a 2 anys i de 3 a 5 anys).
• Estudis elementals de llenguatge musical (de 6 a 12 anys).
• Estudis avançats de llenguatge musical (de 13 a 18 anys).
• Cant coral, Conjunt instrumental, Teatre Musical, Taller de Batucada, 

Taller de formació de grups musicals per a totes les edats�
• Classes d’ instrument  individuals o col·lectives per a totes les edats de 

piano, teclats, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, ukelele, violí, 
flauta, cant,  bateria i acordió.

Finalment volem agrair als alumnes, pares, mares, professors, a l’Escola “La 
Muntanya” i a l’Ajuntament d’Aiguafreda  l’esforç i l’interès que mostren vers 
la nostra escola de música “La Clau de Sol”�

Aprofitem per desitjar-vos una bona Festa Major i felicitar a tots/es els 
Quint@s, especialment  a l’ Alícia i l’Anna.

La Clau de Sol
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eScola la muntanya
un any mÉS

Un any més ens demaneu que participem del vostre llibret 
de Festa Major. Cada any és un sospir profund, i en aquest 
sospir se’ns envà el pensament cap aquells moments� Moments entranyables 
pel que sigui, vull dir, que tan es recorda una repulsa, que de ben segur us 
mereixíeu, com un moment de rialla que també ens mereixíem tots plegats.

De vosaltres, que éreu una colla, i no sempre ben avinguts, és impossible 
deixar de recordar com, quan entrava la mestra de mates a classe, li agafàveu  
el collaret per posar-se’l cada dia una nena diferent o fins hi tot algun nen. 
Es veu que algú que us donava sort i la mestra encantada de la vida, us el 
deixava perquè el lluíssiu aquella estona i es feia la classe tan normal�

No es poden oblidar aquells estoigs destrossats per la mà del seu amo, 
aquelles xerraires que aguantaven tan com podien, però que tard o d’hora 
havien de poder dir allò que era tan important�  Aquelles abraçades llargues i 
intenses amb molts de vosaltres, on demostràveu els sentiments que teníeu 
sense haver de dir paraules, tot això barrejat amb el caràcter de cadascun que 
tots coneixíem: el callat i discret, el tímid, l’esverat, el  xerraire, el  presumit, 
el despistat, el  reservat, el  nerviós, l’infantil, l’enfadat, el  seductor, el 
preocupat, el passota, l’incontrolable, l’amable, l’enamoradís, el rialler  ...Tot 
això s’afegeix als bons records que tenim de vosaltres,  les castanyades, els 
Nadals , els carnestoltes,  les colònies de quart amb les aventures vora la 
mar, el viatge al Delta. D’ aquell viatge en  recordem, entre altres coses, la 
diligència en que vàreu fer la sortida amb bicicleta, tots en fila i ràpid, es veu 
que la “reflexió” del dia anterior va anar molt bé, els moments “discoteque” 
on per primera vegada moltes de vosaltres us vàreu  pintar els ulls i us vàreu 
posar tan seductores com us permetien els vostres 12 anys, els nens per la 
seva part també es van arreglar la mar de bé� També recordar el sopar de 
final de curs, aquí al pati de l’escola, a la penombra, perquè no hi havia gaire 
llum, però que els vostres pares varen preparar amb tant d’entusiasme,  va 
ser un bon comiat, a tots ens va deixar una bona sensació. 

De cap manera podem oblidar les xerrades, les reflexions, els raonaments 
que molts de vosaltres teníeu, en qualsevol moment i en qualsevol matèria. 
Vàreu ser importants per nosaltres, com tants d’altres, perquè quan us veiem 
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al llarg dels anys sabem, que entre tots, vosaltres i nosaltres, a dins l’escola, 
hem après junts i tot allò que intentàvem explicar i fer entendre, al llarg dels 
anys , algun fruit ha donat. 

Ara, amb 18 anys la majoria de vosaltres, n’hi ha que esperen a l’últim més 
per fer-los, sou capaços d’organitzar una festa major, amb ajuda, evidentment, 
d’aquells que fa anys que la tutelen�

Us desitgem, que sigueu uns bons quintos, que  la vostra vida us porti cap 
allà on vosaltres decidiu i que la festa major, que tant esperem els del poble, 
sigui una festa per gaudir i recordar�

BONA FESTA MAJOR!!!

Dolors Noguera i el Claustre de professors 
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club de tenniS 
aiguafreda
El Club Tennis Aiguafreda saluda els Quintos i Quintes i els desitja molts èxits 
durant la Festa Major i al llarg de la vida�

Aquesta vida, per al jovent, s’ha tornat molt imprevisible. Per això, una 
vida saludable, l’acompanyament de les amigues i amics, un bon drive i un 
revés suficient són tots factors de compensació en aquest món canviant i de 
vegades massa exigent�

La pràctica de l’esport ens ajuda a veure les coses en positiu i afrontar nous 
reptes cada vegada que sortim a jugar.

Us animem a afrontar els vostres reptes vitals amb aquest mateix optimisme, 
tot desitjant-vos una mica de sort en els moments oportuns�

Recordeu que ens trobareu al Camp d’Esports Municipal d’Aiguafreda i 
aquí sempre us donarem una bona acollida. El tennis és un esport noble, 
assequible, divertit i apte per a tothom. I després, quan el cos ja no aguanta, 
tenim el dominó i la petanca!

Per molts anys! Visca la Festa Major! Llarga i feliç vida als Quintos!

La nova escoleta: Max, Oliver, Marc, Leo, Roger
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club futbol Sala 
aiguafreda
El Futbol Sala Aiguafreda comença un projecte molt 
engrescador per aquesta nova temporada� En aquest cas – a 
part de la prometedora temporada que ens espera amb la plantilla sènior, 
després del meritori 5è lloc a la classificació la passada temporada –, parlem 
de la inscripció d’un equip de futbol base (alevins) després de molts anys de 
no existir; ens hem de remuntar a finals dels anys 90 per trobar un equip del 
futbol base a la nostra entitat.

És el primer any que els més petits del futbol sala juguen a aquest esport, i els 
resultats dels primers partits ens fan pensar que serà un temporada exitosa i 
que, perquè no, hi ha un gran futur per al futbol sala al nostre poble.

Si en voleu gaudir, apropeu-vos pel Pavelló Can Plantada els dissabtes per la 
tarda, als voltants de les 16h, per animar ben fort al nou equip i veure com 
aquesta canalla jove guanyen partits sense parar. Us animem també a quedar-
vos a gaudir un any més de la 1ª Divisió Territorial Catalana amb l’equip sènior, 
que intentarà repetir el bon paper de la temporada passada. Aquest any, 
gran futbol sala per partida doble, i esperem que en segueixin molts més.

Que passeu una bona Festa Major!

La Junta

L’EQUIP ALEVÍ 2015-2016 – FS Aiguafreda
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eSPlai Pica PinS
Ja tenim aquí la festa més esperada de l’any… La Festa Major 
d’Hivern d’Aiguafreda més coneguda com els Quint@s� Com 
cada any l’Esplai Pica Pins participa explicant el nou curs.
Un dels grans projectes que organitzem és el Casal d’Estiu.
 
Aquest cop ens hem deixat portar per 5 joves que volien fer un viatge i no 
es posaven d’acord en el destí. Els infants van mostrar molt interès i moltes 
famílies ens han agraït per la feina ben feta� Esperem poder tornar el pròxim 
estiu realitzant noves activitats i fent feliços als infants!
 
El 10 d’octubre de 2015 vam iniciar el curs amb una gimcana on els nens i 
nenes, juntament amb els pares, van respondre unes preguntes repartides 
pel poble sobre la natura i la tecnologia. A partir d’aquest dia hem continuat 
cada dissabte amb les nostres activitats.
 
Un dels propòsits que ens hem marcat per aquest any és crear un grup amb 
infants grans d’edats entre 10 i 13 anys, a més, del que ja tenim de petits 
d’entre 4 a 9 anys. La nostra intenció és realitzar diferents activitats adequades 
a unes edats més grans, per crear un posterior grup de joves, tal i com hi 
havia anys enrere a l’esplai� Així que us esperem!!

Casal d’Estiu Municipal 2015 “Viatgem pel món”
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Un dels canvis que cal 
destacar és que farem 
unes úniques colònies per 
l’estiu. Els dies 21, 22 i 23 
de juny donarem cabuda 
a tots els nens i nenes dels 
dos municipis per marxar 
a carregar les piles cap a 
l’estiu que s’aproximarà. 
 
A més, l’Esplai Pica Pins té 
el recolzament de la Federació Catalana de l’Esplai que aquest any celebra 
el seu 20è aniversari. Per aquest motiu, ens hem proposat un repte: fer 20 
anys 20 cims, és a dir, el dissabte 27 de febrer de 2015 amb els altres esplais 
federats volem coronar 20 cims de manera simultània per celebrar l’aniversari� 
Nosaltres pujarem al Tagamanent per formar part d’aquest esdeveniment� Si 
voleu participar esteu tots convidats!!
Si voleu més informació ens podeu trobar cada dissabte a partir de dos quarts 
de cinc al Carrer Major, 18 baixos o si et fa vergonya venir també teniu el 
correu electrònic esplaipicapins@gmail�com�
 
Només desitjar una bona Festa Major de Quintos 2015 a tothom!!!

Colònies de primavera 2015 al Pantà de Sau

Festa de l’escuma final de curs 2014-2015
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camí de la rePública catalana

Us imaginàveu només fa tres o quatre anys la situació política que estem vivint 
en aquests moments? Podíeu pensar aleshores que Catalunya comptaria avui 
amb una majoria independentista al Parlament? Ni les ments més optimistes 
podien preveure l’immens pas endavant que ha fet el nostre país en poc 
més des tres anys� I tot això només ha estat possible perquè TOTS JUNTS: la 
societat civil -la de veritat- i la classe política, cadascú des de la seva òrbita, 
ha empès en la mateixa direcció�

La Via Lliure de l’11 de Setembre d’enguany ha estat un cop més una de-
mostració de determinació i de força, com ho van ser la V de l’any passat, 
la impressionant via que va travessar Catalunya el 2013, o les històriques 
manifestacions de la Diada del 2012 i del juliol del 2010 en defensa de l’Es-
tatut. Però, sobretot, les urnes han parlat i han mostrat sense la més mínima 
possibilitat de dubte que la voluntat del poble és la d’esdevenir un estat lliure 
i sobirà. Aiguafreda, amb el 73,92% dels vots -i Sant Martí, amb el 69,55%- ha 
dit sí a la independència�

El Parlament ha rebut el mandat democràtic d’obrir el camí cap a la República. 
Sabem que no serà fàcil. Els propers mesos seran durs, perquè l’adversari 
-l’Estat espanyol- és molt poderós i les seves  estratègies per frenar el procés 
s’intensificaran. Però no hem de defallir. ¡Ara no! Mai ho havíem tingut tan 
aprop. Per això, hem de ser capaços de fer-los front.

N’hi ha que encara dubten, però la realitat és la que és: sense recursos no hi 
pot haver justícia social. Tenim a les nostres mans la possibilitat de donar un 
tomb a la història, de construir una societat millor. Els nens i els joves d’avui 
són l’esperança del demà i el nostre deure és oferir-los un país amb futur en 
el qual puguin viure -no sobreviure-� I aquest futur només és possible amb 
una República Catalana. Entre tots, fem-la!!!

Salut i independència!
Aiguafreda i Sant Martí de Centelles per la Independència

aSSemblea nacional 
catalana



55

Benvolguts i Benvolgudes,
Arriba l’hivern i amb ell la Festa Major d’Aiguafreda, aquesta festa organitzada 
per el Quintos i Quintes d’Aiguafreda i Sant Martí amb la col·laboració de 
l’Ajuntament�
Aquest any, igual que venim fent fa anys, hem escollit una obra, hem fet 
assajos, però per motius diversos i que seria llarg d’explicar, no ens serà 
possible portar-la a l’escenari�
En el teatre amateur passen sovint aquestes coses, els joves estudien, els no 
tant joves treballen, passen les obligacions davant la devoció i de les aficions.
Per tant, us hem de dir: tot i sabent-nos greu, que aquest any no representarem 
cap obra. Dit això, dir-vos que la intenció no és de cap de les maneres dir-vos 
que el grup s’acaba, només dir-vos que des de la direcció, passant per actors, 
equip de tramoia, atretzo, que tots hem d’aprendre alguna cosa i que per 
tant la pausa ha de servir perquè l’any vinent tornem amb més força i amb 
compromís ferm�
Des de la Regidoria de l’Ajuntament, s’està treballant per trobar un grup que 
ofereixi com sempre, l’obra de la Festa Major d’enguany, des d’aquí demanar-
vos a tots que participem i la gaudim!! “Tots cap a Teatre” per iniciar la Festa 
Major!!!
Veïns i veïnes  d’Aiguafreda i Sant Martí, animeu-vos  a sortir i ocupar una 
cadira del patí de butaques; que s’ompli de gom a gom!!!  passem junts una 
nova vetllada teatral�
Gràcies, Quintos i Quintes, gràcies a l’Ajuntament, per donar-nos la possibilitat 
d’escriure i expressar igualment el sentiment d’un grup de teatre que durant 
l’any ha assajat amb més o menys dificultats i que aquest any no està apunt 
per oferir-la amb la dignitat que creiem que us mereixeu� 
Esperem tornar l’any vinent amb més il·lusió i força�

Us desitgem de cor molt Bona Festa Major !!!
Una abraçada forta i fins l’any vinent si Déu vol!!!

Grup de teatre R. Sans d’Aiguafreda i Sant Martí

gruP de teatre ramon SanS 
d’aiguafreda i Sant martí
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gruP d’atleteS 
del congoSt
Des d’aquest escrit, us volem comunicar que ja estem preparant la 20ª edició 
de la cursa. Aquest any i a petició dels atletes durant aquests darrers anys, 
us volem dir que continuem fent 3 curses, una de mitja marató 21,097 mts. 
I un altre de marató 42195 mts. La cursa té la sortida i l’arribada a la Plaça 
de la Rectoria d’ Aiguafreda, passant igualment per tots els altres municipis 
de la Vall, que són Sant Martí de Centelles, Tagamanent i el Figaró. La cursa 
Vertical Race, es celebrarà una setmana abans de la marató, es a dir, el dia 13 
de març de 2016, amb sortida, a la plaça de la Vila de Tagamanent, i arribada 
a l’era del Bellver. La mitja marató, té un desnivell positiu de uns 1700 mts. 
I la marató d’uns 3100  la cursa com cada any, dona la volta a tota la vall del 
congost. Aquest vinent, la cursa es celebrarà el dia 20 de març de 2016, i com 
hem dit abans la sortida estarà situada a la Plaça de la Rectoria d’Aiguafreda 
i l’arribada serà al mateix lloc. Començarem marxant per el C. Del Pont, per 
continuar per el C. Avencó fins al primer pont, km. 2,3 aquí, agafarem el corriol 
a l’esquerre i pujar per el camí de la cova, que amb una forta pujada ens 
porta fins a Can Serra de l’Arca, aquí en aquest punt agafem un corriol molt 
maco que ens portarà fins al camí de les alzines sureres, el que no deixarem 
fins arribar a la Casa nova de Sant miquel, km. 5 aproximadament i primer 
avituallament, continuarem uns centenars de metres per creuar la riera de 
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l’Avencó per la casa de Picamena i ja enfilar-nos per un corriol molt fort, que 
en 2 kms ens puja fins al coll Samorera, agafarem la pista de l’esquerra i la 
seguirem fins al collet de Puig pedregós, aquí agafem un corriol a l’esquerre 
que ens portarà fins al Pla de la rompuda, a 1067 mts. d’alçada punt mes alt 
del recorregut, aquí ens trobarem amb el 2on avituallament i amb el km. 10 
be aquí agafarem la pista a mà dreta que ens portarà fins a la caseta del Clot, 
i tot seguint un corriol ens acostarem fins a l’ermita de la Mora, continuarem 
el corriol per passar pel darrera del corral del Clot i continuarem el corriol 
que ens portarà fins a la font de la Figuera, aquí ja per pista forestal anirem 
seguint fins  el Mas de la Codina, km. 13, desprès agafarem un corriol a mà 
dreta que ens portarà fins a les vinyes on ens trobarem al km. 15,5 i amb el 
3er avituallament. Seguidament agafarem un corriol que ens portarà fins al 
collet del Gall i a partir d’aquí ens anirem enfilant per la riera de la Figuera i el 
“Paraiso”, la qual anirem creuant diverses vegades fins a pujar al coll de Siols. 
Continuarem per la carena de Fondrats fins arribar al Plans dels Llobins, km. 
19,5 i 4art avituallament. A partir d’aquí els de la mitja marató agafaran la 
pista en direcció a les Alzines d’Avencó, per a creuar el riu i continuar per el 
carrer Avencó i carrer del Pont, fins arribar a la pl. De la Rectoria d’Aiguafreda. 
Els de la marató pujaran per Serra Madrona fins a Puigagut, continuant per 
un corriol a l’esquerra que ens portarà directes a l’enllaç amb el camí del Sot 
del Purgatori, camí que continuarem fins arribar al Passarell fins a la creu de 
l’ Agustí i fins a la Masia de l’Agustí. Tot seguit anirem fins a la masia de Can 
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Bellver, km. 26 i 5é  avituallament i baixant  per un corriol que ens portarà al 
collet de Sant Agustí on trobarem una forta pujada que ens portarà directament 
al Turó de Tagamanent, punt més emblemàtic de la cursa. Des de el turó ens 
dirigim via Sud fins arribar al collet de la creu de Can Coll on agafarem un 
corriol a mà dreta que ens porta fins als Rovirals,  continuarem baixant fins 
arribar al Pla de les Coromines i el Grau del Folló, aquí agafarem un altre camí 
a l’esquerra que ens portarà fins a la font de Sant Joan, fem una baixada molt 
forta i continuarem uns 500 mts. de pista per enllaçar amb un corriol que 
ens portarà directament a les casetes del Folló km. 30 i 6é avituallament, 
agafarem un corriol amb una forta baixada que ens porta a sobre de Cal Músic 
i el continuem fins trobar les escales que ens portaran a la C17, continuarem 
pel costat de la C17 uns 200 mts�  passant per sota de la carretera per un túnel 
que creua fins a Santa Eugènia del Congost, continuant fins a  Creuar el riu 
Congost i ens enfilarem ja en direcció al Sot del Bac, lloc molt freqüentat per 
escaladors d’arreu de Catalunya, passada la cascada del Sot del Bac, arribem 
al km. 32 i ens trobem amb el 7é avituallament, continuarem pujant fins 
arribar a la Trona (situada a 760 mts. d’alçada als Cingles de Bertí ) km. 34 ens 

trobarem amb el 
8é avituallament, 
cont inuant   e l 
camí que segueix 
la cinglera f ins 
ar r ibar  a l  f ins 
arribar al grau de  
Can Tres Quarts, 
km. 39 on ens 
trobem amb el 
9é avituallament� 
A partir d’aquest 
punt agafarem un 
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corriol que baixa en picat a la Font de 
Can tres quarts i el continuarem fins 
als terrissos vermells, aquí seguirem 
el camí marcat de la Matagalls 
Montserrat fins arribar a Sant Martí 
de Centelles� Aquí ja  per anar a 
buscar l’arribada ens dirigirem per el 
C. De l’Estació fins al pont de l’Abella, 
rotonda del Puig fred i  ens enfilem a 
la recta final pel Carrer del Pont fins a la Plaça de la rectoria. Esperem que tots 
els corredors vinguts d’arreu valorin el nou recorregut i la feina feta per el Grup 
d’Atletes del congost, i el que representa organitzar una carrera d’aquestes 
característiques. També ens agradaria molt comptar amb el suport de tots 
els habitants d’Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i dels altres municipis de 
la Vall, ja no només per anar a veure la sortida i l’arribada si no també per 
que ens agradaria que estiguessin al llarg del recorregut.  

nota: Comentar-vos que com anècdota, sense dubte va ser l’any 2004, quan 
encara fèiem la sortida rotativa, aquell any varem sortir i arribar al Figaró, i 
sense dubte ens va marcar molt, ja que 2 dies abans ens va caure una nevada 
impressionant, la cursa es va fer igualment, però per que us feu una idea, al 
Turó de Tagamanent ( punt mes emblemàtic de la cursa) hi havia més de mig 
metre de neu. També dir que la cursa abans es feia al mes de febrer, desprès 
la varem canviar al mes de març, ja que la temporada de caça al febrer encara 
durava, d’aquesta manera ens respectem caçadors i corredors.

Us desitgem una bona Festa de Quintos 2015!   

Antonio de Arriba Cejudo  
Grup d’Atletes del Congost 



60

En nom de l’Associació de “Les Ànimes del Purgatori” ús 
volem desitjar una molt bona Festa Major i, agrair-vos poder 
publicar quatre ratlles sobre l’activitat que organitzem. També donar l’enho-
rabona als nous Quintos d’aquest any, i que les noves generacions continuïn 
les costums de sempre�

La cursa esta pensada per tots aquelles corredors/es que els hi agradin els 
reptes, la nit, els corriols tècnics i exigents i per tots aquells que volen superar 
temps i millorar la seva tècnica amb la dificultat de la nit. I sobretot gaudir d’un 
escenari únic com és “ el Sot del Purgatori” una petita part del Parc Natural del 
Montseny i el punt més alt el “Turó de Tagamanent”�  

La 6ª edició de la cursa tindrà lloc el proper 18 de juny  i constarà de dos re-
correguts: el de sempre de 18km amb un desnivell positiu  de  1.900m  i el  
recorregut de 9km amb un desnivell positiu de 350m. El recorregut de 9km 
està recomanat a persones que es vulguin començar a habituar-se a córrer 
de nit i també pels nens/es (acompanyats per adults) que vulguin provar la 
experiència de la Cursa Nocturna�

leS ÀnimeS del Purgatori
curSa nocturna de muntanya
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Les “Ànimes del Purgatori”? quin nom és aquest? molt senzill, és per el corriol 
del “Sot del Purgatori” dins del Parc Natural del Montseny, que és un lloc molt 
especial, feréstec i salvatge on també hi trobem una casa en ruïnes anomenada 
“El Purgatori”. I Ànimes? Doncs tot bé a raó de que la finalitat de la nostra cursa 
és que cada corredor/a ha de purgar els seus pecats en el Purgatori i acabar 
sent una “Ànima” lliure de pecats�

El passat 12 de setembre de 2015, vàrem celebrar la 5ª edició de la cursa. 
En aquesta edició vàrem comptar amb la presència de 150 corredors/es de 
diferents localitats del nostre país i els hi volem donar les gràcies per a la seva 
participació com també als seus acompanyants, a tots els voluntaris que ens 
van ajudar a que tot sortís com teníem previst i sobretot a tots els col·labora-
dors com: l’Ajuntament d’Aiguafreda, l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles,  
Diputació de Barcelona, Parc Natural del Montseny, Els Gafarrons, Les Guilles 
de Tagamanent i a tots els altres col·laboradors que sense ells no hagués estat 
possible l’èxit d’aquesta edició�

Des de la organització, volem desitjar una molt bona Festa Major a tothom i ani-
mar-vos a participar i/o col·laborar en la 6ª edició de “Les Ànimes del Purgatori”.
Salut, muntanya i bona Festa Major!!!
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leS farigoleS
Quint@s 2015 us desitgem una molt bona FESTA MAJOR!!!!! I agrair-vos el 
temps que heu dedicat per a continuar fent-la possible. Us donem les gràcies 
per deixar-nos aportar un granet de sorra (bé d’herbes) al programa d’enguany�
Adjuntem la recepta de la ratafia, que es va preparar a la fira d’herbes d’aquest 
any, al mes de maig, en la qual hi participen un bon nombre de plantes me-
dicinals i aromàtiques. I començarem parlant de les propietats d’una de les 
herbes que entren en la seva composició:  L’herba de Sant Joan�

És una planta que té innom-
brables virtuts, però potser 
les més conegudes són les de 
vulnerària (curar ferides), ci-
catritzant i emol·lient (estovar 
teixits), per això se l’anomena 
herba de cop�

internament: Amb infusió: 
desordres menstruals, gàstrics 
i intestinals, incontinència 
nocturna dels nens, presa 
durant un temps millora la 
depressió, melancolia i migranya.

externament: Macerada 
amb oli (per fer fregues): 
activa la circulació de la 
sang, estova teixits i ner-
vis inflamats� Per curar 
cremades i ferides: dis-
minueix el dolor, modera 
les reaccions inflamatò-
ries, protegeix els teixits 
lesionats i afavoreix la 
reparació del revestiment 
epidèrmic�

Precaució: s’ha de tenir en compte que és fotosensible� 
FIRA D’HERBES 2015

HERBA DE COP, HIPÈRIC, PERICÓ...
(Hypericum perforatum), en castellà HIPÉRICO.



63

RATAFIA: 

 

5 litres d’anís: 3 de sec i 2 de dolç 

15 nous verdes partides pel mig 

1 k. Sucre morè 

½ llimona ... (½ taronja) 

1 Nou moscada / 2 claus d’olor 

1 branca de canyella / Anís estrellat (3 o 4) 

Camamilla 

Mª Lluïsa 

Poniol 

Romaní 

Farigola 

Fonoll 

Menta 

Milfulles 

Nepta 

Tarongina 

Flor de Til·ler 

Flor de Saüc 

Creixent de Pi  

1 fulla de llorer 

 1 Branqueta d’olivera 

 Flor d l’Herba de San Joan  

Esbarzer,  Plantatges, Malva, Sàlvia.....   
 

- deixar 40 dies a sol i serena, remenar cada dia, desprès ja es podrà entrar  
colar/filtrar, (també es pot esperar uns mesos abans de colar).  
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danSa i danSa
eScola de ballet

Agraïm l’oportunitat que any rere any ens donen els Quintos per 
desitjar una bona Festa Major a tothom�

L’Escola de Ballet procurem directa o indirectament i dins les nostres 
possibilitats, col·laborar en les festes que s’organitzen al nostre poble. 
Tanmateix volem agrair la col·laboració que rebem també de les persones que 
formen part d’altres entitats com el Gafarrons o les Sardanes que ens faciliten 
molts cops la seva experiència, organització i “tocs” perquè tot encaixi quan 
ha d’encaixar sobretot als Festivals de l’estiu.

Parlant dels Festivals agraïm un cop més la col·laboració, com ha estat sempre, 
de l’Ajuntament d’Aiguafreda, ja que faciliten que les persones protagonistes 
i familiars d’altres pobles que ens visiten se sentin ben acollits.

Finalment, ens sentim en deute d’agrair molt especialment a en Toni, l’Eva, 
l’Àlex, en Jaume, la seva inventiva, sentit, improvització, solucions, imaginació 
i voluntat que fan que una part important  del resultat dels Festivals se’ls hi 
hagi d’adjudicar�

A tots una forta abraçada�
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aiguafreda de dalt
i aiguafreda de baiX

Benvolguts amics i amigues que 
formem aquesta vila d’Aiguafreda 
i,  per extensió,  de la vila de Sant Martí de Centelles. Ja estem a punt de 
celebrar la Festa de la Immaculada Concepció i, per tant, la Festa Major 
d’Hivern d’Aiguafreda. De nou, els Quintos d’enguany, reclameu els 
escrits pertinents per al llibret de les Festes. I, de nou, hem de dir alguna 
cosa des de l’Església. Doncs bé, jo només tractaré dos punts. L’un, és el 
d’Aiguafreda de Dalt i que ja l’he posat en el full parroquial; però que també 
és important que aparegui en el llibret dels “Quintos 2015”, ja que moltes 
altres persones, fora de l’àmbit eclesial, podran tenir-ne la informació. I és 
el “CONVENI ENTRE EL BISBAT I L’AJUNTAMENT SOBRE L’ESGLÉSIA DE SANT 
MARTÍ D’AIGUAFREDA DE DALT”.

Com ja sabeu, ja fa temps que des de les dues parts – parròquia i 
ajuntament – estem tractant aquest tema. Doncs bé, haig d’informar que 
el passat dimarts,  dia 27  d’octubre, en les dependències de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, el Sr. Joan Vila i Matabacas , com alcalde d’aquest municipi, 
i jo mateix, Mn. Joan Carles Serra Permanyer, com a rector i responsable 
de la parròquia de Santa Maria d’Aiguafreda, i representant al Sr. Bisbe 
de la diòcesi de Vic, Mons. Romà Casanova i Casanova, vàrem signar un 
conveni per deu anys de cessió del conjunt monumental d’Aiguafreda de 
Dalt, propietat del Bisbat. D’aquesta manera, l’Ajuntament gestionarà tot 
el que fa referència als aspectes culturals i turístics d’aquest indret, mentre 
que la parròquia continuarà gestionant tot el que faci referència a l’àmbit 
religiós i espiritual. Per tal que això es faci d’una manera conjunta, ordenada 
i de mutu acord, es mantindran unes reunions al llarg de l’any en les que 
s’aniran afrontant els diferents aspectes que vagin sorgint�

Crec que Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt i el seu entorn, és un lloc 
especial per a tots els que vivim a Aiguafreda i Sant Martí, i per tots els 
qui s’hi acosten en un o altre moment al llarg de l’any� Donada la seva 
situació geogràfica en el Parc Natural del Montseny, la seva història i les 
restes arqueològiques que s’hi van trobant, no és només l’església que va 
originar el nucli parroquial d’Aiguafreda, sinó que requereix un tractament 

ParròQuia de Santa maria
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especial i que en aquests moments és impossible afrontar-lo només des 
de la parròquia i el Bisbat. Requereix, doncs, la intervenció d’organismes 
i institucions amb les quals s’hi té entrada molt més fàcilment si es fa des 
de l’Ajuntament. És per això, que ells, i en continuïtat amb el permís que 
ja se’ls hi havia donat des del Bisbat durant dos anys per poder fer tasques 
inicials de remodelació i altres, ara, s’ha procedit a signar aquest conveni 
que els permetrà continuar aquestes obres. Esperem que, mica en mica, 
podrem anar veient els avenços que s`hi aniran fent, i tots aquells que ens 
hi arribem, podrem gaudir d’un lloc tant bonic,  pregant i lloant Déu , autor 
de tanta bellesa�

L’altre punt important, i que m’agradaria dir-ne quatre ratlles, són “ELS 
JOVES D’AIGUAFREDA DE BAIX I – PER EXTENSIÓ - ELS DE SANT MARTÍ I 
DELS NOSTRES POBLES”. 

Tots sabem el que és ser jove� Sabem que en la joventut hi ha tota la vida per 
endavant. Tot el futur és obert. Cal que un s’il·lusioni, que tingui “somnis” 
que l’empenyin, que s’arrisqui i no tingui por de portar a terme aquells 
objectius que s’haurà marcat. I aquests objectius són importants. Perquè 
el temps, no és que passi, sinó que vola. No torna. El present deixa de ser 
present per, automàticament, ser passat. I és molt important que aquests 
objectius siguin clars, honestos i solidaris. Però tant o més important que 
els objectius, és posar uns bons fonaments per aconseguir-los. Aquests 
fonaments són la base de l’edifici que és cada persona, cada jove en concret.

Estimats joves que ja em coneixeu, us dic això perquè crec que hi ha molt 
bon potencial actiu en vosaltres. Penso que ja feu molt bones tasques, des de 
l’estudi a implicacions solidàries. També organitzant festes i aspectes lúdics. 
Però amb aquesta part d’aquest escrit, us voldria animar a fer encara més. 
Hi ha molt potencial passiu i amagat dins vostre i, a vegades, penso que no 
l’heu acabat de descobrir. Em preocupa que no sapigueu organitzar-vos més 
entre vosaltres per fer encara més coses, tant per vosaltres mateixos com 
per al/s poble/s� Sempre s’ha dit que els joves són el futur de la societat� I 
es que no pot ser de cap altra manera. Però aquest futur serà millor o pitjor, 
segons vosaltres l’hàgiu anat preparant� El futur és prepara en l’avui� La 
vostra felicitat del demà està llaurada amb l’esforç i la tenacitat del present 
i del qui sap que, en la vida, tot el que és bo costa. I si el temps vola, no val 
perdre el temps en aspectes de la vida que no porten a res� Ni deixar-se 
arrossegar per una societat que busca satisfer les necessitats més bàsiques 
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sense projectar a la joventut cap a metes més altes, amb mires, no solament 
de nivell humà elevat, sinó també més transcendents. 

Bé, desitjo que sapigueu trobar un espai dins vostre per buscar aquest 
potencial passiu que teniu, i un cop descobert podeu entrar a formar part 
de diverses organitzacions, tan a nivell local com comarcal. I, per què no, 
també parroquial – catequesi, esplai, Càritas, etc. –

Així, demanem-li a la Mare de Déu que ens ajudi a fer de la nostra societat, 
i de manera molt especial a vosaltres joves, un lloc amb esperança, 
amb dinamisme, amb respecte i amb col·laboració dels uns amb els 
altres. Els mossens de la parròquia – Mn. Bernardin Banituze, Mn. Jovin 
Muyobokimana i, jo mateix, Mn. Joan Carles Serra, us desitgem molt bona 
Festa Major 2015�
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Des de la Societat de Caçadors Congost aprofitem la Festa Major 
d’Hivern per adreçar-nos a vosaltres� 

Abans de tot hem de dir que any rere any és cada vegada més difícil portar 
a terme l’activitat de la caça, cosa que aparentment sembla senzilla però 
que no ho és degut a tota la burocràcia que cada vegada més sens demana 
i que no seria possible tirar endavant sense la col·laboració desinteressada 
d’alguns dels socis de la societat�

Aquesta temporada s’ha continuat practicant tant la caça major com la menor 
mantenint les tendències dels darrers anys� De la caça menor hauríem de 
parlar de la ploma i del conill, com ha passat els últims anys els resultats 
obtinguts no han estat gaire bons. Del conill continuem amb el mateix 
problema de sempre: la repoblació no dona els resultats que a tots ens 
agradaria, les causes són varies però la principal són les malalties que els 
acompanyen des de fa anys. La becada és potser la reina de la caça menor, 
sense perdre l’esperança que en els pròxims anys la població de perdius 
continuï augmentant ja que s’estan duent a terme tasques de repoblació.

Societat de caçadorS 
congoSt
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 Les batudes de senglar continuen amb els èxits dels últims anys on es poden 
arribar a batre uns 100 porcs per temporada, el que fa que molts dels caçadors 
gaudeixin d’aquesta modalitat de caça tant espectacular�

A la colla del senglar els felicitem per la seva gran tasca portada a terme en la 
conservació dels nostres cotos, de la mateixa manera agraïm als propietaris 
que ens cedeixen les seves terres ja que sense ells no podríem gaudir de les 
activitats cinegètiques esmentades anteriorment. 

Voldríem convidar-vos a tots vosaltres a participar en aquesta societat, 
societat que es va fundar l’any 1960 i una de les més antigues de Catalunya i 
experimentar les grans sensacions que ens ofereix aquest esport juntament 
amb l’envejable entorn d’aquesta vall�

Per finalitzar ens agradaria convidar-vos a tots a participar al dinar de 
germanor que cada any organitzem un cop finalitzada la temporada.
Us desitgem a tots una bona Festa Major 2015 i un Bon Any 2016!!!

La Junta
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la unió bÀSQuet oSona Sud SegueiX creiXent

El projecte que vam començar l’any passat segueix consoli-
dant-se i seguim creixent en nombre de jugadors i d’equips�

Mantenim el júnior femení de nivell B, pugem un infantil masculí a cadet mas-
culí nivell C, incorporem un cadet masculí nivell D, pugem un infantil femení 
nivell C (que a partir del gener pujarà de nivell), i mantenim un preinfantil 
masculí de nivell C que també pujarà a nivell B a partir del gener.

A més d’això, hem mantingut un benjamí mixte i n’incorporem un de nou, i 
mantenim l’escoleta de bàsquet amb un equip�

Tot això ha estat possible per la incorporació de nous jugadors d’Aiguafreda 
i St. Martí de Centelles, de Balenyà i també de Centelles, amb la qual cosa 
consolidem el projecte d’aconseguir un club potent a cavall de les comarques 
del Vallès Oriental i Osona. I, sobretot, com a resposta al bon treball realitzat 
fins ara. 

De igual manera, també és important el treball que realitzen els quintos i 
quintes, que es mereix també uns bons resultats, i per això us animem a tots 
a fer que la Festa Major sigui tot un èxit�

Molt bona Festa Major!

Ens podeu trobar en-
trenant al pavelló d’Ai-
guafreda els dimarts de 
16:30h a 20:30h, els di-
jous de 16:30h a 17:45h 
i divendres de 16:30h 
a 19:30h� I a Balenyà 
els dilluns, dimecres i 
divendres a partir de les 
18h i els dimarts i dijous 
a partir de les 19:30h.

Més informació:

WhatsApp 658 587 328, www.facebook.com/basquetosona.sud 

unió bÀSQuet oSona Sud
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Un any més ens encanta que els Quintos ens convidin a 
participar al llibre de la Festa Major. Així se’ns dóna la 
oportunitat de poder explicar a la gent del nostre poble 
una mica del que fem a la Unió Ciclista Aiguafreda� Què 
hem fet aquest any??
 - Stage UC Aiguafreda a Cambrils a l’hivern 
 - VIII Circuit Ciclopirineus-Velodrom 
 - XXV Challenge Catalana de Cicloturisme-Cultura Ciclista 
 - Campionat de Catalunya de Ciclocross
 - Alguna Brevet de 200 i 300 Km
 - Marxes UCI Maratona dles Dolomitas (Itàlia) + Ariegéoise                      
   Cyclosportive (França) 

Aquest any 2015, han estat 12 mesos de NON STOP. Ens falta temps fins i 
tot per poder assimilar totes les coses que ha fet el Club aquest any� Sobre 
la bicicleta hem tingut temps de riure, patir, compartir experiències, fer 
amistats��� i sobre tot gaudir dels bons moments� 

I per acabar sempre agrair als nostres col·laboradors que ens ajuden al màxim, 
a l’Ajuntament d’Aiguafreda pel seu suport i sobretot als nostres socis, que 
sense el seu gran esforç de voler participar no seria el mateix.

Molt bona Festa Major a tothom!

La Junta

unió cicliSta aiguafreda

DADES CURIOSES

número Socis 2015 ������������������������������������������������������������������������������������ 61

Km anuals fets pels membres del club
(comptabilitzats per l’Strava) ���������������������������������������������������� 205�821 Km

número de Podis ������������������������������������������������������������ 1es Posicions 10
 2nes Posicions 9
 3res Posicions 4

número de proves on ha participat algun soci uca ����� BTT 15
 Carretera 26
 Ciclocross 2
1er Premi al club que ha fet més Km
al circuit ciclopirineus-velòdrom (6.365 km)
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“caga tió !”
En aquestes dates, quan arriba la Festa Major i l’any es va acabant, ve de gust 
de fer la narració d’un conte nadalenc que sigui profitós per a redescobrir 
noves emocions i somnis que preparin el terreny per aquestes festes tan 
casolanes�

Val a dir que, per la nostra part, aquest petit relat ja el teníem après de llavis 
dels  nostres pares i ells de boca dels seus i així, generacions enrere.

I situem aquest inici ara fa dos mil anys, en una cova que servia de refugi a 
una colla de pastors que, amb les ovelles recollides a la pleta, es disposaven 
a passar la nit, escalfats amb les flamarades d’un bon grapat de llenya seca i 
amb els seus cossos embolcallats per grosses flassades.

Molt a prop del caliu seia el benjamí de la colla, un vailet que tot just tindria 
nou o deu anys, i que, per a poder menjar calent, els seus pares l’havien 
incorporat a la colla de pastors d’ofici, per a fer d’aprenent i del que fes falta.
El seu cap sempre barrinava noves emocions i aventures i sovint era la riota 
dels pastors quan els assabentava dels seus somnis i de totes les entremali-
adures que voldria fer���

Aquella nit va ser el primer en notar que quelcom d’estrany estava 
succeint� Les ovelles semblaven frissoses i esvalotades per un remor 
de no se sap on que omplia tot l’aire del voltant de la cova. L’Ezequiel, 
que així es deia, es tapà mig recargolat, en el tronc que li feia de capçal 
per dormir�

Fou llavors que s’il·luminà el firmament, amb una llum encegadora fins 
l’extrem de no poder obrir els ulls. Una lluentor que baixava del cel... I, tot 
d’una, un àngel. El vailet va oir, amb tota claredat, les paraules d’aquell ésser 
radiant de llum “Glòria a Déu a les altures i a la terra pau als homes de bona 
voluntat, Acaba de néixer el Redemptor del món, el Messies, promès al llarg 
dels segles, alegreu-vos i correu a adorar-lo”.

I la llum s’apagà. Els pastors, astorats, es miraven els uns als altres per com-
provar que tot allò havia estat una realitat, com fou també real la necessitat 
que sentiren tots de córrer cap a Betlem i oferir els seus humils presents al 
Messies acabat de néixer�
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En un tres i no res aple-
garen tot el ramat, cer-
caren dintre les seves 
samarres quelcom que 
oferir al Diví Nadó i 
empesos per un desig 
imperiós, eixiren tots 
a corre cuita, cercant 
i trobant, dins d’una 
cova, amb l’escalf d’un 
bou i una mula, a un 
petit infant en braços 
de sa mare Maria i sota 
la protecció de Sant 
Josep�

El nostre rabadà va sentir com una llàgrima li baixava rostre avall. La manca 
del més necessari per sobreviure no li permetia d’oferir cap present al Nin i 
això li produí una mena de neguit que desfogà garrotant amb tota la força el 
tronc de l’arbre que tenia al costat�

I es produí el miracle: dessota del tió aparegué una ovella de peluix i un cavall 
de cartró, tan bonics que el noi quedà embadalit per aquells presents i que, 
sense tardança va córrer a oferir al fill de Maria.

El Nin, a la falda de la seva mare, va dibuixar un somriure quan el nostre 
rabadà deixà als seus peus aquells regals sorgits de les entranyes del tros 
de fusta�

Han passat els anys i per la nit de Nadal, els petits de casa, escalfen amb molta 
cura un bon tió i després d’haver resat o cantat una Nadala en el pessebre 
guarnit per a l’ocasió, s’acosten amb el bastó a la mà i repeteixen aquells cops 
sobre el tió, com ho va fer aquell primer vailet.

I el tió, any rere any, sempre respon amb un doll de regals per celebrar el 
naixement de l’Infant Jesús. I sempre, també, els menuts que colpegen el 
tros de fusta tenen la innocència com la tenia aquell rabadà del primer Nadal�

Joan Parella Mas
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Cercant al diccionari el mot “esquellot” hi trobem: esquella grossa� Si seguim 
llegint hi trobem: “esquellotada, fer esquellots”: esvalot que es fa amb es-
quelles, corns, llaunes, cassoles etc., especialment davant de casa d’un vidu 
el dia que es torna a casar�

Certament a Aiguafreda i a l’Abella aquest costum era ben arrelat i no es 
deixava passar un sol casament, en el que un dels dos cònjuges fos vidu o 
vídua, sempre se’ls feia esquellots.

Els esquellots, amb molt d’esvalot i soroll, es portaven a terme els dies en 
que els recent casats, tornaven del viatge de nuvis i se solien fer al capvespre 
quan tothom ja havia acabat el jornal. Per organitzar els esquellots, hi havia 
una junta amb el seu president, que prèviament contactava amb els recent 
casats per tal de fer-los saber que se’ls farien esquellots tal dia� Així estarien 
preparats amb prou vi i porrons per poder remullar les assedegades garga-
melles dels esquellotaires ja que, de segur, serien molta colla.

El president portava un bàcul o gaiato molt gros i original, i el segon de la junta 
portava un estendard o penó amb el dibuix d’un gros porró i unes lletres que 
deien “volem vi”� Ambdues persones anaven al capdavant de l’esquellotada� 

El dia d’esquellots, sortia la comitiva de la Plaça Major on es concentrava tota 
la gent, homes, dones i jovent, armats amb tot tipus d’estris com esquelles, 
pots, llaunes i cassoles que es picaven amb pals, corns, trompetes i tubs 
d’escopeta que es feien sonar com a corns, serres circulars que sonaven com 
a campanes, matraques de setmana santa i tot allò que pogués fer soroll, 
fins i tot en uns esquellots portaven el carro del ferrer de Can Lenci estirat 
per persones amb una bombona d’oxigen al damunt, que anaven picant amb 
martells i ferros per tal de fer rebombori� Aquesta munió de gent i soroll ana-
ven pels carrers del poble, per cert, molt poc il·luminats en aquells temps, la 
qual cosa donava un aspecte una mica tètric i com de revolta popular, en un 
temps en que precisament quasi tot estava prohibit, sobretot les reunions 
de grups de gent i les manifestacions�

El punt culminant d’aquesta manifestació era en arribar davant de la casa 
dels recent casats motiu dels esquellots, en que es demanava la presència 
del nuvi i també de la núvia, i seguidament es demanava a crits “volem vi” 

elS eSQuellotS o l’eSQuellotada
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per a tots els assistents. Si aquestes peticions es complien generosament, 
es feia una estona més de gatzara i es donaven per acabats els esquellots.

En el cas que no hi havia entesa entre la junta i els recent casats, el president 
demanava silenci i amb un to cerimoniós comunicava a tots els assistents 
que no hi havia vi, i que quedava tothom convocat per el dia següent a la 
mateixa hora i per tots els dies que fessin falta, per tal de poder arribar a un 
acord amb la parella� 
 
En aquells temps en que jo era jovenet, explicaven d’algun poble del Vallès on 
els esquellots havien durat fins a tres setmanes, ja que els nuvis es negaven a 
pagar el refrigeri que se’ls demanava. En el nostre poble, com a molt, es van 
allargar a tres o quatre dies uns esquellots i en algun cas dos dies�

Els primers esquellots que jo recordo són dels anys cinquanta i van durar 
dos dies� Alguns de posteriors en van durar tres o quatre amb assistència de 
molta gent del poble i d’altra forana. En aquell temps, presidia la junta dels 
esquellots, en Narcís Roca “en Roc de l’Abella” i en Ramon Font “en Canela 
d’Aiguafreda”, que posteriorment van ser rellevats per en Ramonet Font 
també de Can Canela i un dels germans Clua, en Cisco Clua.

Els últims esquellots celebrats van ser dins la dècada dels anys setanta i 
continuaven tenint un gran ressò. Després no recordo que se’n tornessin a 
fer més, es va dissoldre la junta i es va perdre la tradició. Els temps i costums 
van canviar molt ràpida-
ment a partir dels anys 
setanta, sobretot en el 
que fa referència a ca-
soris i separacions� Tot 
passa i tot canvia� El que 
en un temps fou normal 
i tradició, actualment 
seria un fet estrany i re-
provable fer esquellots, 
fer rebombori perquè 
un vidu o vídua es torni 
a casar�

Joan Parareda Prats
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Recuperem aquest text, que devem a Francesc Costa Oller, reproduït ara 
fa un any al blog laserraladalitoral, i situat a l’Aiguafreda de finals de segle 
XIX. El text, escrit en un simpàtic català prenormatiu, explica com una colla 
d’homes -hem de suposar que joves- de la Garriga van anar a fer un berenar 
a Aiguafreda, una tarda d’agost coincidint amb la Festa Major d’estiu. Atès 
el tiberi que hi feren i la facilitat per a disposar de transport que tenien hem 
de suposar, també, que es tractava de personatges prou hisendats com per 
a permetre’s l’excursió i l’àpat. Que el text estigui escrit en primera persona 
també mostra una certa posició social�

Tot i la grandiloqüent descripció de la Vall del Congost, els protagonistes 
semblen més interessats en el tiberi i en les noies que en els atractius del 
poble “que no té res de particular”. L’autor en dibuixa un retrat festiu; retrat, 
tanmateix, esbiaixat: la realitat de la majoria dels 400 habitants que comptava 
Aiguafreda al tombant de segle era més peremptòria. Amb tot, per Festa 
Major ja es lluïa envelat, orquestra i cafès plens...

Una tarda de festa amb xeflis inclòs de fa prop de 125 anys.

MP

De la Garriga a Aiguafreda

Acomodats dalt de la tartana de’n Joan del Hostal (l’ordinari més trempat 
del Vallés), tirada pe’l caball que guanyà lo premi en las carreras de nostre 
poble lo dia de Sant Antoni, ‘ns dirigirem à mitja tarde à la terra de las noyas 
macas; à Ayguafreda; à la festa major.

Carretera de Vich amunt, la tartana no tocaba de rodas à terra, y això mateix 
feya que corres l’ayre suficient pera contrarrestar la cremor de l’estufa del 
Cel. Passat l’atrevit pont de ca’n Palau, qu’ es lo pont més important de la 
via férrea de Sant Joan, guanyàrem à galop del caball sempre la recolzada 
que forma la carretera entrant en lo Congost: dit pont es la línea divisòria 
del Congost y lo Vallés. Vàrem passar de llarch per la Passola, crusàrem altre 
cop la via del ferrocarril prop de la Foradada, deixàrem Callicant y seguint 

un brenar À la terra de laS 
noyaS macaS
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las esses del terreno tornàrem a trovar l’altre pont del carril poch antes de 
passar devant del Gorch bullidor de la riera que segueix sempre paralela à 
la carretera, y férem parada en lo pintoresch poblet de Figaró, mitj quartet 
escàs pera fer lo cigaló y beure l’aygua més regalada d’aquests encontorns.

Reprenguérem la marxa envers à Ayguafreda, y desprès d’haver deixat 
endarrera à Pareras del Pla, Santa Eugènia, lo Torn, lo Fulló, la Pedralba, la 
Torre, Font Molsa y altras casas solitarias que’s trovan à dreta y esquerra de 
la carretera, arrivàrem à La Abella y déu minuts més tart a Ayguafreda: un 
viajet curt y deliciós.

De tothom es admirada la feréstega comarca que dóna títol a eix periódich. 
Contemplant desde la carretera las vessants de las montanyas que la 
enmurallan, ab aquells imponents singles de formas fan fàntasticas que 
serviren de castells inexpugnables als fanátics soldats de Carlos VII, sigui 
qui sigui queda ab la boca overta, meravellat y confós, casi tant per aquella, 
inmortal obra de la Naturalesa, com per las obras gegantinas dutas à 
felís terme per la empresa constructora del ferro-carril de Sant Joan de las 
Abadesas; la qual logrà extendre los rails en paratjes que sembla impossible 
siguéssin practicables. Los ponts, terraplens y desmonts del Congost pregonan 
en véu molt alta lo incalculable progrés de la inginyería moderna.

La primera cosa que va acudirnos al magí al arribar a Ayguafreda fóu un 
bon brenar: a ca ‘n Calixto (una de las millors casas per menjar bé y barato) 
encarregarem dos pollastres ab xamfayna y tres de rostits, ademés d’un conill 
ab salsa. Mentre preparaban la teca vàrem recorre ‘l poble, que, per cert, no 
té rés de particular: vàrem fer la bola en la eixida del cafè de ‘n Farrés, movent 
molta gatzara, y desprès d’haber donat una volta per l’ envelat y d’escoltar 
una espècie de sinfonia tocada per la Banda municipal (varen dir) de Vich, 
que va fer venirnos mal de ventre, y acabat un parell de balls, com la gana 
apretaba, resolguérem donar pressa a la casa de menjar, perquè paressin 
taula ben aviat, puig teniam intenció d’ entornarnos a entrada de fosch.

Dessota d’un emparrat y ben servits per la dona de ‘n Calixto, que, dit apart, 
es una bona mossa,’ns assentarem al voltant de la taula presidida pe’l més 
gueto de la colla, qu’ era’l senyor Francisco, un senyor de Barcelona que cau 
de bondat. Eram nou tranquils contant lo tartané, distingintse tant per la 
casusssa com per la tranquilitat ‘n Mariano del Bach, forné del poble, y’n 
Milio, l’esparter, qu’ es un gat dels frares. Tant ‘n Peret de la Catarina, com 
‘n Jaumet de ca ‘I Xich, ‘n Pepet de ca ‘I Feliu, ‘n Ramon de ca ‘I cabo y un 
servidor, secundàrem als companys fent brometa y ganeixant de debò. Una 
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mica de fruyta y quatra ametllas torradas, acompanyanthi un glop del dols 
y una copeta de la fluixa foren’ls postres del brenar, que va ser de primera.

Passats comptes antes d’alsarnos de taula, ‘ns despedírem de la festa major 
d’Ayguafreda, ben tips; y à la fresca, entre dos llustres, la tartana ab nosaltres 
à dins desaparagué com un llamp carretera avall, mentres cantàvam y reyem 
com uns ximples, fent l’estació de costum en lo Figaró. 

Entre vuit y nou del vespre y cantant lo «Jant petit com balla», vàrem entrar 
à La Garriga, disposats a tornar à brenar à Ayguafreda qualsevol altre dia. 

J. Barbany
La Garriga y Agost de 1892

Publicat originàriament a El Congost (21/8/1892)�
Més informació a: www�laserraladalitoral�com
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DISSABTE DIA 5 DE DESEMBRE

 8 del vespre:  miSSa veSPertina anticiPada

DIUMEnGE DIA 6 DE DESEMBRE

 12 del migdia:  Santa miSSa

DIllUnS DIA 7 DE DESEMBRE

 8 del vespre:  miSSa veSPertina anticiPada

DIMARTS DIA 8 DE DESEMBRE

 12 del migdia:  miSSa Solemne
  En lloança de la patrona d’Aiguafreda,
  la Immaculada Concepció de Maria�

 5:30 de la tarda:  v concert de múSica eSPiritual i religioSa
                       “Concert solidari”

  Acte solidari a favor de Càritas d’Aiguafreda i 
  Sant Martí de Centelles.

acteS religioSoS
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DIvEnDRES, 4 DE DESEMBRE

 18.00 encesa dels llums de nadal

 19.00 Pregó de festa major a càrrec de Josep M Ribó (cirurgià
  pediàtric de l’Hospital de Sant Joan de Déu)� A l’Ajuntament�
  En finalitzar el pregó, engedada del coet de sortida de la Festa Major.

 22.00 Gran espectacle de Revista amb La Catalana
  Humor, música, màgia i divertiment per a tots els públics (10 €).

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE

 12.00 Pallassades, espectacle infantil a càrrec dels Bitxicleta

 16.00 campionat de dòmino (a l’espai El Taller)�
  Organitzat per Geganters d’Aiguafreda.

 18.00 Presentació del llibre aiguafreda, últimes veus d’una època   
  d’Yvette Moya-Angeler.

  Projecció del documental aiguafreda fa festa i lliurament   
  dels premis del 3r. Concurs de Fotografia (a l’Ajuntament).

 23.30 “black or White”
  Nit de disco amb Fem Festa (aforament limitat, 10 €).

DIUMEnGE, 6 DE DESEMBRE

 10.00 2a. cursa d’orientació d’aiguafreda (a Aiguafreda de Dalt)�

 10.00 1r. torneig d’escacs Ràpid (al Camp d’Esports)�

 16.00 campionat de cartes (botifarra, a l’espai El Taller).
  Organitzat per Geganters d’Aiguafreda.

Programa d’acteS
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 21.00 Sopar popular de festa major,
  amb la col·laboració de Bar Miguel�
  Servit pels Quintos 2015 i amb animació de karaoke.
  (Cal adquirir prèviament el tiquet a l’Ajuntament. Menú a 12 €).

DIllUnS, 7 DE DESEMBRE

 12.30 Sardanes amb la cobla-orquestra la Principal de la bisbal
  (a la Plaça Major)�

 18.00 concert de festa major amb la cobla-orquestra
  La Principal de la Bisbal�

 23.00 gran ball de gala amb La Principal de la Bisbal�
  Amb ball de confetti, ball del fanalet i ball dels Quintos.
  Fi de festa amb el conjunt Ktal�
  (reserveu la vostra taula a l’ajuntament)�

DIMARTS, 8 DE DESEMBRE

 11.00 tradicional partit de futbol: quintos 2015 – Velles Glòries
  (al camp de futbol)�

 11.30 espectacle infantil “que comenci la Festa”. En finalitzar...

 12.30 cercavila amb els gegants i capgrossos d’aiguafreda
  (sortida al final de l’espectacle infantil des de la carpa-envelat).

 11.45 repic de campanes de festa major

 17.30 concert de música solidària (a l’església)�

 18.30 tarda de cine (i crispetes): Jurassic World�

Els actes i concerts es duen a terme a la carpa-envelat annexa a la sala polivalent, excepte els 
que especifiquen un altre lloc. Hi haurà servei de bar als actes que es fan a l’envelat i al Taller. 
Es podrà canviar o modificar algun dels actes del programa per necessitats organitzatives. Els 
actes són gratuïts llevat dels que s’indica el preu�



86



87



88

Bona Festa 
Major 

d’Aiguafreda 
 

Vine a iniciar-te 
i descobreix 
l’orientació 

 
Circuits per tots 

els nivells 

Més informació: www.unioexcursionistavic.org 

Organitza: Col·laboren: 

DIUMENGE 6 DESEMBRE  2015 

AIGUAFREDA DE DALT 

Lloc: Aiguafreda de Dalt 

3 Circuits:   Iniciació  (3 km)/ Intermig  (4 km)/ Expert (5 km) 

Sortides:  Lliures de 10:00 a 12:00 h. 

Inscripcions: www.unioexcursionistavic.org o al mateix dia de la 

cursa a partir de les 9:00 h. 

XOCOLATADA  A L’ARRIBADA   PER TOTS ELS CORREDORS!!!! 
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TORNEIG 
D’ESCACS 
RÀPIDS 
FESTA MAJOR D’HIVERN  
D’AIGUAFREDA 

QUAN 
6 de Desembre de 2015 
10.00 - 13.00 

ON 
Sala del Camp d’Esports  
d’Aiguafreda 
Carrer de Natzaret s/n Aiguafreda (Barcelona) 08591 

PARTICIPEN: • Federats • Aficionats •  
 
INSCRIPCIONS:  
Al Punt Jove d’Aiguafreda  
Per correu: marc.pozanco@gmail.com 
WhattsApp: 688427890 (Marc) 

WWW.AIGUAFREDA.CAT 

ACTIVITAT PER A 
TOTES LES EDATS 

INSCRIPCIÓ  
GRATUÏTA 
 
PLACES  
LIMITADES  
 

PREMIS 
Trofeu als tres primers  
classificats en categoría  
absoluta i als primers  
classificats de les  
categories sots-14, sots-12,  
sots-10 i majors de 65. 
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La generació del 97 estem molt il·lusionats d’haver pogut participar en la 
organització d’aquesta Festa Major. La festa que tants anys portem esperant 
ja arriba. Ho hem preparat amb molt sentiment i empeny perquè sigui 
inoblidable per a tots vosaltres, veïns de la Vall del Congost. Volem que grans 
i petits gaudiu d’una setmana de poble, on tots junts construirem un gran 
record que persisteixi any rere any�

Esperem que els antics quintos es sentin orgullosos dels seus successors i 
que les futures generacions agafin un bon model per a millorar aquesta festa 
tant increïble. Portem uns mesos molt entretinguts, dedicant el nostre temps 
perquè tot surti sobre rodes, perquè tots gaudiu tant com nosaltres!

Volem agrair especialment a totes les entitats, associacions, comerços i 
anunciants, la seva col·laboració en aquesta Festa Major. Sense vosaltres, 
res hagués estat possible�

Visca els quintos i les quintes de 2015!

Bona Festa Major a tothom!

cloenda
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l’ajuntament d’aiguafreda 
uS deSitja una molt bona 

feSta major!
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Agraïm a tots els anunciants
la seva col·laboració

en el Programa de Festa Major d’Hivern

Moltes Gràcies !

Quint@s’15

col·laBoRacions PuBlicitàRies
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Joan Cortada  -  Logo.FH11   Wed Nov 14 19:39:02 2012      Página 1

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

Ctra. de Ribes, 23
08591 Aiguafreda  (Barcelona)

REPARATUR
Instal·lació d’Antenes - Sistemes de detecció d’intrusió
Música ambiental - Megafonia industrial - Vídeo porters

i telèfons - Via ràdio - Circuit tancat de televisió

REPARACIÓ I VENDA D’APARELLS ELECTRONICS
Taller: Tel/Fax 93 844 04 09
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VS.L.
NOVTEC

info@novtec.es - http://www.novtec.es
Carretera de Ribes, 3 - Baixos 08591 Aiguafreda (Bcn)
Telf. 93 844 24 26 

Tecnologia al servei d’empreses

Projectes a mida              Manteniment xarxa i parc informàtic
Control del consum energètic                        Serveis web
Automatització de la producció              Aplicacions per mòbils   

C/ Major, 1
08592 Sant Martí de Centelles

S.L.U.
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ESGLAI CREACIONS AUDIOVISUALS
www.esglai.comvideo marketing audio marketing

Pau Sàlvia Hortal
Creador Audiovisual

ESGLAI CREACIONS AUDIOVISUALS

pau@esglai.com +34 616 869 152
www.esglai.com

Vídeo/Audio per empreses / particulars
Composició Musical

info@esglai.com 616 869 152
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INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ DE
CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT,
ENERGIA SOLAR, GEOTÈRMICA i 
BIOMASSA

SERRALLERIA
INOXIDABLES
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

COMET
MARTÍNEZ - MUNTADA, S.C.P.

Indústria, 13
Tel. 93 844 25 30 - Fax 93 844 00 18

08592 SANT MARTI DE CENTELLES
E-mail: comet@comet.cat

www.comet.cat
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www.pascualblanch.com

Ctra de Ribes, 108 · 08591 AIGUAFREDA
Tel. 93 844 20 79 · Fax 93 844 22 27

Passeig de Catalunya, 28
08591 Aiguafreda (Bcn)
T. 636 87 43 95
davidrodmat@hotmail.com

Ctra. de Ribes, Km. 49,97
Tel. 93 844 09 25

08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
planxapinturavila@gmail.com
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Carretera de Ribes, 158  |  08591 Aiguafreda [BCN]

Tel. 93 844 25 25  |  Fax 93 844 25 71

ac@automaticcompany.com

www.automaticcompany.com

VENDA O SUBMINISTRAMENT GRATUÏT DE MÀQUINES

AUTOMÀTIQUES DE CAFÈ PER A INDÚSTRIES
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Higiene i estètica, alimentació natural, pinsos catalans, 
accessoris, complements artesanals, rebosteria 
canina, opció de recollida a domicili (consultar), banys 
terapèutics amb productes Nogga.

Ctra. Hostalets, 2
08540 Centelles
Tel� 93 198 83 83

Ctra� Vic
Pol. Bòvila, parc. 1

08550 Balenyà
Tel� 93 882 07 40

CENTELLES BALENYÀDESCOMPTE
PER A PARTICULARS I EMPRESES

gaS-oil a domicili
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TENKABEST, S.L.
Ctra de Ribes, 143-149 - 08591 Aiguafreda - Barcelona

Tel. 93 879 65 04 - Fax 93 860 03 66
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ÀRIDS

C/ Nadal, s/n
Tel. 93 844 02 23
TAGAMANENT

Carrer Major, 17
Tel. 93 844 00 79

AIGUAFREDA

CAN
JAN PAU

ESTANC D’AIGUAFREDA

xavier raulet coll
carrer nou, 26

08592 sant martí de centelles
tel. 93 844 25 35
mòbil 630 32 53 73

xavierraulet@hotmail.com

p i n t o r
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  Farmàcia

         Òptica

L. MIMÓ CALLÍS
LABORATORI
Fórmules magistrals
Homeopatia

 GABINET D’ÒPTICA OFTÀLMICA
Comprovació d’agudesa visual

Ulleres graduades i ulleres de sol
Lents de contacte

HORARI:
Feiners: Matins de 9.30 a 13.30 h / Tardes de 16.30 a 20.30 h
Festius: Matins de 10 a 13.30 h

CARRETERA DE RIBES, 25 - Tel. 93 844 25 14 - AIGUAFREDA
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C/ Sant Salvador, 17
Tel. 93 844 26 14

08591 AIGUAFREDA

OBRES
I

SERVEIS

AIGUAFREDA, S.L.

tractaments específics
depilacions
solàrium
cutis neteja
depilació làser diodo
reiki
reflexologia

Bona
Festa Major!

c/ major, 47 - 08591 aiguafreda

Tel. 93 844 07 74 (barcelona)

Carrer del Pont, s/n
Tel./Fax 93 844 03 77
08591 AIGUAFREDA

La Gavina, C.B.
CERÀMIQUES
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Indústria, 13 B - Tel. 93 844 17 21 - Fax 93 844 00 18
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES

E-mail: mein.tecnica@mein.cat

MEIN TÈCNICA, SL.

MECANITZATS C.N.C.
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Sonorització • Audio • Video
Lloguers equips de so

C. Curtidors, 15 • Centelles • T. 670 352 748 
www.femfesta.com

Carrer Major, núm 13 · AIGUAFREDA · Tel. 665 90 72 99  verdblau@verdblau.net
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MATAS INSTAL·LACIONS, S.L.
Carrer del Pont, 48

Tel. oficina 93 844 04 26
Tel. botiga 93 844 11 31

08591 Aiguafreda
(Barcelona)

Dissenyem, realitzem i produïm activitats per a empreses 
(team-building, incentius i RSC-team buiding) creant 
experiències úniques als esdeveniments corporatius, i 
adaptant-les als requeriments de cada empresa.

Incorporem propostes amb capacitat d’impulsar la cultura 
organitzativa i els processos de creixement de l’equip.

ACTIVITATS CORPORATIVES
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Pont, 5 - 08591 AIGUAFREDA - Tel. 938 442 579 - Fax 938 440 082

Major, 41 - 08551 TONA - Tel. 938 871 654 - Tel./Fax 938 871 202

linia@iservicesmail.com

Jordi Bonell i Bea Martínez

LÍNIA ASSESSORA

fiscal - laboral - comptable - assegurances
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Restaurant Els Traginers 
Aiguafreda

Ctra de Ribes, 91 - Tel. 93 844 09 29
08591 AIGUAFREDA

restaurantelstraginers.cat / elstraginers@hotmail.com

Al seu servei des de 1972
de dilluns a dissabte:
servei de menú i carta

diumenges i festius, obert per a celebracions
grups de 25 fins a 80 comensals

TV amb canal +

REPARACIÓ GENERAL DE L’AUTOMÒBIL

TOTA CLASSE DE VEHICLES

Ctra. de Ribes, 87 - AIGUAFREDA 
gruesgiralt@hotmail.com

TALLERS GIRALT

93 844 07 03

STOCK PERFUMERIES

C.del Pont, 11
AIGUAFREDA - 93 844 22 57

jaume@stockperfumeries.com
www.stockperfumeries.com
   segueix-nos al facebook

Carrer Major, 10
Tel. 93 844 23 81

08591 AIGUAFREDA
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Horari d’hivern
Dimarts, dimecres i dijous

de 09:00h. a 12:00h. i de 15:00h. a 19:00h.
Divendres de 09:00h. a 19:00h.
Dissabtes de 8:30h. a 18:00h.

Horari d’estiu - juliol i agost
Dimarts, dimecres i dijous

de 09:00h. a 12:00h. i de 16:00h. a 19:30h.
Divendres de 09:00h. a 19:00h.
Dissabtes de 8:30h. a 18:00h.

Carme

 Serrat
Plaça Major, 12

08591 AIGUAFREDA
Tel. 93 844 08 58

Tel. 659 175 515
daniberruezo8@hotmail.com
AIGUAFREDA

Treballs de paleta i reformes

Dani Berruezo

C/ Major, 9 - Tel. 93 844 24 92
08591 AIGUAFREDA

C/ Nou, 12 - Tel. 93 881 11 85
08540 CENTELLES

anna mas

JOIERIA      RELLOTGERIA
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Sant Salvador, 32
AIGUAFREDA

Tel. 687 401 138
679 649 227

R.S.I.P.A.C. 20-05053/CAT // R.G.S. 20-01934/B

AIGUAFREDA
Ctra. de Ribes, 22
Tel. 93 844 07 04

FIGARÓ
Ctra. de Ribes, 68
Tel. 93 842 91 19

CENTELLES
C/ Antoni Gaudí, 2
Tel. 93 881 29 17
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Ctra. Ribes, Km 49,97
Tel. i Fax 93 844 23 21

Ctra. Ribes, 29 - Tel. 93 844 25 77
AIGUAFREDA

www.pastisseriamir.cat

Pastisseria Forn de Pa

TERRASSA INTERIOR
DIMARTS TANCAT

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES

C. del Pont, 44
08591 AIGUAFREDA

Tel. 93 844 23 05

BOSSES PER A ANIVERSARI,
PASTISSOS DE XUXES,
REFRESCOS, MOLTES I 
VARIADES LLAMINADURES
I PATATES
LES TROBARÀS TOTES A

LLOGUER I VENDA

DE

BLU-RAY I DVD’S

DVD DOLÇ 938 442 116
C. Major, 2 - AIGUAFREDA
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RESTAURANT    
AUSTRALO/CATALÀ

c/ d’Avencó, 81 - Aiguafreda 
Tel. 93  844 21 08

OBERT TOT EL DESEMBRE

US DESITGEM UNA BONA
FESTA MAJOR

Vine a consultar el nostre menú
de Cap d’Any

Plaça Major, 11
Tel. 93 844 01 26

08591 AIGUAFREDA
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Major, 18 - Tel. 93 781 02 00 - Fax 93 844 22 68 - 08591 AIGUAFREDA

tallerS auXiliarS del metall S.c.c.l
C/ Indústria, 2

08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES (Barcelona) 
Tel. 93 844 23 03 - Fax 93 844 20 68

www.tamsccl.com          info@tamsccl.com
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C. Nou, 60-62
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES

Tel. 93 844 08 33
Fax 93 844 20 89

decorinter@decorinter.es

DISTRIBUCIÓ DE TÈXTILS PER A LA LLAR
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Jacint Verdaguer, 2, 2n 1a
08591 Aiguafreda - Barcelona

Tel. 93 844 22 52
Fax 93 844 22 59

JUAN CANET SA
RAMADERS

SERVEI A DOMICILI
C. del Pont, 12 · AIGUAFREDA

Tel. 93 844 08 77

Ctra. de Ribes, 157
08591 AIGUAFREDA
Tel./Fax 93 844 07 12

M. 609 52 71 91
info@marbresriera.com
www.marbresriera.com
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Serveis:
- Urbans i interurbans
- Aeroport
- Excursions 4x4
- Esports d’hivern
- Taxi equipat per a transport BTT
- Assistència a rutes de trekking i BTT
- Vehicle de 9 places

TALLERS F. MORERA AIGUAFREDA, S.L.                   
SERVEI OFICIAL

Ctra. de Ribes, 129
08591  Aiguafreda (BCN)
Tel.  93 844 03 02
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Corredor d’assegurances - Col. 45.311

Assessoria laboral, fiscal i
comptable - Col. 2.866

Assessoria jurídica i fiscal

C. Calàbria, 17 - baixos
T. 93 860 50 43 - T./F. 93 871 79 76 

bt@berruezotenas.cat
08530 LA GARRIGA

Francesc Berruezo - Rosa Tenas

93 844 21 00
AIGUAFREDA

            C. Pont, 7

menús especials
festa major
informa’t

Ctra. de Vic a Olot, 12
Tel.: 93 852 50 03

08569 CANTONIGRÒS
(Barcelona)
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JOAN Mª
SERRA i SALA

PÈRIT TASSADOR D’ASSEGURANCES
i

COMISSARI D’AVARIES Nº 4094

Tel./Fax 93 844 07 77

 roba
    complements
           merceria

Plaça Major, 15
Tel. 93 844 06 43

Carrer de l’Avencó, 12
Tels. 93 844 00 69 - 93 844 25 49

08591 AIGUAFREDA

SOLÀ s.c.p.
CONSTRUCCIONS
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Ctra. de Ribes, 155 · Tel. 93 844 25 10
08591 AIGUAFREDA (Barcelona) · joanmoragassl@gmail.com

JOAN MORAGAS. SL
FABRICACIÓ DE MOTLLES I PECES DE POLIÈSTER
FABRICACIÓ DE PECES DE R.T.M.

C/ Barcelona, 6
AIGUAFREDA

Tel. 93 844 00 20

PROJECTES I REALITZACIÓ DE JARDINS
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GERMANS VILARÓ 
CENTELLES, S.L.

C. Tarragona, 22
08540 CENTELLES (Barcelona)

Tel./Fax 93 881 02 76
germansvilaro@gmail.com

DRIVE THE CHANGE

Colomer-Puig-Vidal, arquitectes
Rbla. Davallades, 13 1-4
08500 VIC
Tel. 93 883 22 19
C/ del Pont, 34
08591 AIGUAFREDA
Tel. 610 289 009
cpv@coac.net 
www.cpvarquitectes.com

MARTA PUIG
TERESA COLOMER

bERNAT VIDAL
arquitectes

Projectes, informes, valoracions,
assessoraments, Pau's,
certificacions energètiques, ite's, cèdules

C/ Comtes de Centelles, 26
08540 CENTELLES (Bcn)
Tel. i Fax 93 881 29 55

Mòbil 649 48 81 12
biciequip@gmail.com
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al servei de les vostres mascotes

servei de perruqueria · medicina interna · anàlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili · cirurgía · servei de perruqueria · 
alimentació i complements ·  medicina interna · anàlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili · cirurgía · servei de perruqueria · medicina 
àlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili · cirurgía · servei de perruqueria · medicina interna · alimentació i complements · 
cliniques · vacunacions · servei a domicili · cirurgía · servei de perruqueria· medicina interna · alimentació i complements · anàlisis cliniques ·  
servei de domicili· cirurgía · servei de perruqueria · medicina interna · alimentació i complements · anàlisis cliniques  
domicili  ·  cirurgía · servei de perruqueria · medicina interna · alimentació i complements · anàlisis cliniques · vacunacions · servei a 
servei a domicili · cirurgía · servei de perruqueria · medicina interna · alimentació i complements ·anàlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili · 
perruqueria · medicina interna ·  alimentació i complements· anàlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili · cirurgía · servei 
rruqueria· medicina interna · anàlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili · cirurgía · servei de perruqueria · medicina interna · 
anàlisis cliniques · vacunacions · servei a domicili ·  cirurgía · servei de perruqueria ·  medicina interna · anàlisis cliniques · vacunacions · servei a 

HORARI
de dilluns a dissabte de 10:00 a 13:00 h. (tots els matins)
dimarts i divendres de 17:00 a 20:00 h.

tel.: 938 440 476

iClick.cat des del 2003

Pere Soldevila Fabrega
Enginyer tècnic en Informàtica
www.iclick.cat
pere@iclick.cat

C/Mossen Jacint Verdaguer, 5
08591 Aiguafreda
Mòbil: +34 608690269
Twitter: @perecato
Skype: pere.soldevila

Solucions
per empreses i particulars
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EL FARCELL
COMESTIBLES

Jordi i Antònia
C. Major, 4-6 · Tel. 93 844 24 86 · 08591 AIGUAFREDA

REFORMES I OBRA NOVA

Francesc Trias Jimenez
C/ Aiguafreda de Dalt, 28
Aiguafreda (Bcn) 08591
Tel. 678 656 078 - 93 844 09 62
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Situat al Parc Natural 
del Montseny, declarat 
reserva de la biosfera 

per la UNESCO.

Obert tots els dissabtes, 
diumenges i dies festius.

Informació i reserves:
info@lacalma.cat

937 445 082

PINTURES

P. MOLERA
C/ Abadessa Emma, 27 - 08591 AIGUAFREDA

Mòbil 689 23 67 59 - Tel. 93 844 10 28
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CAN GALLIFA

C. del Pont, 6 - Tel. 938 440 127 - 08591 AIGUAFREDA
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aV. ildeFons ceRdà, 41 
centelleS

tel: 931758758

pizzerialabarretina@gmail.com

dimarts selecció de pizzes a 5€
dillunS feSta Setmanal

TAXI PARRAMÓN

Cristina
617 602 456

cristinaparramon@hotmail.com
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SERVEI A DOMICILI 

Aiguafreda
Plaça Major, 6

Tel. 931 282 806

DAVID
C/ de l’estació, 9 - 08952 Sant Martí de Centelles
davidgarciacontreras1971@hotmail.com
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C/ Mas Llavina, 15 - 08540 Centelles - Tel. 93 881 11 16 - 646 153 052
masagrobotiga@gmail.com

CARNS NATURALS - LLENYA I CARBONS - DISTRIBUÏDORS DE BUTÀ

· productes de la terra km. 0
· material de jardineria i horta 
· planters i llavors

· pinsos, complements i accessoris    
  per a tota classe d’animals
· aviram per recriar
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C/ Sant Salvador, 53
08591  AIGUAFREDA

fogons2015@gmail.com
Tel/Whats 653 674 592

i si truques al matí per saber el menú,
t’ho puc portar al migdia o vespre a on vulguis
(2 plats a 7,5 euros).

Especialitats (per encàrrec): 7 euros ració
Canelons, cargols, calamarsets amb ceba o farcits,
suquet de peix, fideus a la cassola...

T’ho porto a casa!
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Pistes indoor i exteriors amb llum led
Classes particulars i per grups, iniciació-perfeccionament i competició

Tornejos de cap de setmana
Escola de pàdel per nens i per adults

Et busquem companys del teu nivell per jugar a través del sistema play

931988305 - 618989813 - info@padelforumcentelles.com
www.padelforumcentelles.com
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Tel. 649 82 94 42  I  679 40 84 18
construccionsjoanjordi@hotmail.com

Aiguafreda
construccions i reformes scp

Detergents
industrials
i productes

de neteja
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Carrer Forn de la calç, s/n
08540 Centelles / Barcelona
T 93 883 57 78
info@bamasa-ascensors�cat
www�bamasa-ascensors�cat

anuncia’t

l’any

vinent!



144


