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Salutació delS  quint@S
Benvolgut poble!

Aquest any ens toca a nosaltres, els del 99, l’última generació dels 90. Som 
els encarregats d’organitzar la Festa Major d’Aiguafreda d’aquest any 2017�

Estem molt orgullosos i emocionats de poder formar part d’aquesta tradició 
que ha anat perdurat durant tants anys en aquest poble, i esperem que en 
perduri molts més�

Les activitats que es faran durant la Festa Major són per totes les edats: nens 
i nenes, joves i grans. D’aquesta manera ningú es quedarà sense gaudir d’uns 
dies de Festa Major on hi predominaran les ganes de passar-ho bé� D’aquesta 
manera, tots tindrem l’oportunitat de desconnectar d’aquests conflictes que 
ens han estat envoltant durant aquests últims mesos i de gaudir amb la família 
i els amics d’aquesta festa�

Esperem la vostra participació en els actes i que gaudiu d’aquesta Festa Major 
que hem preparat amb molt il·lusió� 

Bona Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda!

Quint@s 99
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Salutació de l’alcalde
Faig aquest escrit pel programa dels Quintos i Quintes 2017 
a primers de novembre, enmig de unes setmanes molt 
complicades pel nostre país� Espero i desitjo que quan el 
llegiu la situació hagi millorat�

L’Estat ha dissolt el Parlament, ha destituït el President i els membres del 
Govern de Catalunya i ha intervingut les conselleries i aquelles institucions o 
ens que li ha semblat oportú� Tenim conselleres i consellers a la presó i a l’exili 
i també tenim empresonats en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart per haver estat 
capaços de convocar les manifestacions més multitudinàries d’Europa sense 
generar cap mena de violència� També més de 700 alcaldes estem cridats a 
declarar per haver-nos posicionat a favor de que les persones puguin votar�

No entraré en detalls, que totes i tots coneixeu, perquè aquest no es el lloc 
adient per fer-ho i escric aquí com Alcalde d’Aiguafreda amb tot el respecte 
a la diversitat d’opinions que hi pugui haver al nostre poble�

Personalment he de dir, permeteu-me que ho faci, que em saben molt greu 
aquests empresonaments i que demano la llibertat de les persones afectades 
perquè, entre molts altres arguments de més pes, hi ha el que algunes d’elles 
coneixen bé Aiguafreda i ens han recolzat i afavorit sempre que han pogut� 
Per això manifesto la meva solidaritat amb tots ells i amb les seves famílies 
i amics�

Fa molts anys que els catalans i catalanes demanem un nou estatut o millores 
en el finançament del nostre país i no rebem, dels governs de Madrid, cap 
mena de predisposició al diàleg ni cap interès per millorar la nostra economia 
retornant-nos quelcom més del que Catalunya aporta a l’Estat�

Els municipis ens veiem afectats per aquesta manca de recursos i a Aiguafreda 
no en som cap excepció doncs es fan sentir cada cop més aquestes retallades 
que, he de dir, al carrer no es noten tant per la bona predisposició dels 
professionals que fan molt bona feina malgrat la manca de recursos� Són 
metges, mestres, policies, funcionaris i persones compromeses als que hem 
d’estar agraïts pels seu positiu comportament.

Els aiguafredencs i les aiguafredenques paguem ja molts impostos i no es 
poden apujar més perquè les economies particulars ja no ho permeten. L’escàs 
finançament que rebem dels ens supramunicipals es cada cop mes reduït i això 
fa que, per moltes filigranes que fem a l’Ajuntament, no puguem fer front a 
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un millor manteniment dels nostres equipaments i a realitzar aquelles obres 
importants i necessàries pel nostre poble�

No ens podem conformar davant d’aquesta realitat ni acceptar més excuses 
de mal pagador que ja fa massa temps que duren. Hem de seguir reivindicant, 
amb convicció, una formula que distribueixi millor la riquesa que generem 
entre tots per a poder fer un millor poble per a gaudir-ne nosaltres i per 
deixar-lo a les noves generacions. I ho hem de fer tots junts, com ho hem fet 
sempre, amb empenta però amb seny i sense violència.

També hem de preservar la bona convivència entre nosaltres, aquest valor 
tant important que hem tingut sempre a Aiguafreda, respectant les diferències 
ideològiques que tenim i ens enriqueixen i evitant divisions i enfrontaments 
absurds i innecessaris� 

Repeteixo allò que ja m’heu sentit a dir altres vegades; un poble és com 
una gran família i és tasca de tots procurar que millori pel benestar general� 
Totes i tots els que vivim a Aiguafreda som aiguafredenques i aiguafredencs 
i, per tant, catalanes i catalans que tenim dret a aspirar a un món millor i a 
reclamar allò que justament és ben nostre�

Ara tenim a tocar la Festa Major de Quintos i Quintes d’enguany que és 
una bona expressió d’aquesta col·laboració entre persones de diferents 
edats i maneres de pensar� És la festa gran del nostre poble que es realitza 
gracies a l’empenta de totes i tots plegats en una mateixa direcció� Malgrat 
la problemàtica que ens envolta no hem de perdre la il·lusió, l’alegria i la 
possibilitat de retrobar-nos gaudint de la nostra Festa Major d’Hivern�

Cal, més que mai, mantenir els nostres costums i tradicions i, per això, us 
convido a participar en els variats actes que ens han preparat per aquesta 
Festa Major. Serà bo que coincidim en aquests actes, que gaudim junts de 
la gatzara de la festa i aprofitem l’ocasió per a parlar i intercanviar opinions.

Agraeixo a l’organització el seu bon fer� Felicito als Quintos i Quintes d’enguany 
per la seva majoria d’edat i per la bona tasca que estan portant a terme i 
convido a les persones dels municipis veïns i a tots aquells que ens vulguin 
visitar aquests dies a acompanyar-nos en la Festa Major de Quintos i Quintes 
2017�

Que tinguem tots una molt bona Festa Major !!

Joan Vila i Matabacas
Alcalde d’Aiguafreda
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Relació quint@S
Laia Aldomà Llopis Aiguafreda
Estel Blanch Puigbarraca Aiguafreda
Marta Canet Ballester Aiguafreda
Celia Cobo Evangelista Aiguafreda
Irene Cobo Evangelista Aiguafreda
Elisenda Fenoy Duran Aiguafreda
Meritxell Font Ureña Aiguafreda
Joan Gálvez Castro Aiguafreda
Sira Garriga Cabrafiga Aiguafreda
Judith González Sánchez Aiguafreda
Aitor Lience Ràfols Aiguafreda
Mariona Matas Raulet Aiguafreda
Simó Pedregosa Gay Aiguafreda
Aitor Pedrosa Gómez Aiguafreda
Àlex Pérez Candeas Aiguafreda
Gemma Plans Canet Aiguafreda
Lluc Puche Traserras Aiguafreda
Maria Roca Fossas Aiguafreda
Arnau Rosell Rodríguez Aiguafreda
Mireia Salcedo Garriga Aiguafreda
Arnau Sellas Alonso Aiguafreda
Cinta Trenchs Novellas Aiguafreda
Heura Trenchs Ramos Aiguafreda
Marta López Poch Aiguafreda
 
Joel Álvarez Lobo Sant Martí de Centelles
Àlex Cid VIñas Sant Martí de Centelles
Carlota Galbany Blanch Sant Martí de Centelles
Ainoa Maya Garcia Sant Martí de Centelles
Miguel Navarro Romero Sant Martí de Centelles
Martí Prieto Marco Sant Martí de Centelles
Pol Rovira Tarrés Sant Martí de Centelles
Anna Sallés Marco Sant Martí de Centelles
Eduard Vilalta Grau Sant Martí de Centelles
 
Aaron Christopher Figueroa Tagamanent
Alba Viloria Cansino Tagamanent
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Benvinguda de nou la Festa Major d’Aiguafre-
da i felicitar els Quint@s per assolir la majoria 
d’edat� Ara comenceu a ser grans! Gràcies per donar-nos l’oportunitat d’ex-
plicar què és el que fem des de L’AMPA de l’ESCOLA LA MUNTANYA i gaudiu 
de la festa amb la responsabilitat que ara ja heu d’assumir�

Aprofitem també per donar la benvinguda al poble al nou Equip Directiu 
de l’Escola, penseu que els seus èxits seran també els nostres, i els nostres 
problemes seran també les seves preocupacions� Ajudem-nos!

Educació com a fonament i garantia del futur dels nostres fills i filles com 
a ciutadans responsables i formació com a base del seu futur professional� 
Aquest són alguns dels trets que es defensen a l’escola pública des de fa 
molts anys, buscant la màxima qualitat possible, tot i els entrebancs que 
constantment ens imposen des de diferents àmbits. Però les dificultats es 
poden superar amb unitat i implicació dels agents socials involucrats, dels 
quals, les famílies, som un eix fonamental.

I és precisament en aquest element, en la implicació, on pares i mares tenim 
molt a aportar. Les ampas serveixen per participar de la vida escolar dels nos-
tres fills i filles, per prendre partit i poder escollir, decidir, raonar, intercanviar 
idees i, en definitiva, fer un petit treball, que no costa tant, i que té molt de 
sentit i gran significat.

L’AMPA socialitza i recicla els llibres de l’Escola, unifica la compra de material 

ampa la muntanya



11

escolar, col·labora econòmicament en l’adquisició d’equipaments i finança 
diferents serveis com les fotocòpies o el suport psicològic� Us heu plantejat 
la quantitat de diners que estalviem tots i totes?

També participem activament en les festes del poble i les activitats de l’escola: 
castanyada, Marató, Sant Jordi, Reis, Tió i la nostra Festa de Final de Curs. La

finalitat no és altra que la de fer comunitat, ajuntar i apropar les famílies.

Parlem, i parlem molt amb les persones que tenen responsabilitats directes 
en la nostra escola per fer que les coses avancin, i ho agraïm quan això passa: 
la biblioteca per fi s’està construint i ja està molt avançada.

Treballem perquè les coses siguin més fàcils per les famílies, seguim impulsant 
el servei de Matiners i Canguratges (gairebé gratuït) a totes les reunions i 
tallers que es fan durant el curs escolar (feu-los servir!).

Col·laborem amb l’Ajuntament en l’organització de Xerrades i Tallers que ens 
ajudin en el nostre dia a dia com a mares i pares: Ciberassetjament i Ús de 
pantalles fora de l’escola, aquest curs.

I cal fer més! Encara ens falta acabar definitivament la biblioteca i tenim a 
l’horitzó l’aula d’informàtica, a més que ens agradaria tornar a tenir colònies 
integrades en el projecte educatiu del centre (si us plau!).

Com veieu necessitem mans, a què espereu?

Bé Quint@s, gaudiu com mai de la Festa Major i a portar-se bé, que ja sou grans.

AMPA ESCOLA LA MUNTANYA
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FelS carrerS Seran Sempre nOStreS

Mai oblidarem l’1 d’octubre� Mai oblidarem els milers de persones que aquell 
dia van fer front a les càrregues policials per defensar les urnes de manera 
pacífica arreu de Catalunya. Mai oblidarem l’agressivitat amb què es va actuar 
contra els ciutadans del nostre país... Però tampoc oblidarem mai fins a quin 
punt ens vam arribar a sentir orgullosos del nostre poble.

Per temps que passi, sempre recordarem les hores que vam romandre prote-
gint l’Ajuntament, les cues inacabables per poder exercir el dret a vot sense 
una sola queixa, la solidaritat entre pobles veïns, l’emoció incontenible quan 
es va tancar el col·legi, i la certesa que teníem –i que mantenim intacta- de 
què allò que estàvem fent ens feia més lliures� 

Van dir que no tindríem urnes, i les vam tenir. Van dir que no tindríem pa-
peretes, i les vam tenir. Van dir que els col·legis no obririen, i van obrir, perquè 
la força de Catalunya és la seva gent i en democràcia, la seva voluntat –i per 
tant, la de tots nosaltres- és el principal actiu.

Només han passat dos mesos des de l’1-O; dos mesos que se’ns han fet eterns. 
Desacreditacions, falsedats, acusacions, detencions i exili... Som testimonis 
d’actuacions pròpies d’un règim autoritari que recorda temps passats. Però, 

aSSemblea naciOnal 
catalana



13

alhora, tot plegat ens reafirma en el convenciment que hem de seguir treballant 
per aconseguir que la República Catalana rebi el reconeixement que se li nega�

No ens cansarem de reivindicar els nostres drets davant del món, perquè 
volem i exigim que es faci justícia: que es restitueixin les institucions que 
ens han pres a l’empara d’una Constitució que fa molt temps que ens sentim 
nostra i que tornin els càrrecs electes legítims destituïts injustament. 

Però això només ho aconseguirem si seguim fent pinya, tots junts –d’avis a 
néts-, mobilitzant-nos pacíficament tantes vegades com calgui i fent sentir 
la nostra veu tan lluny com faci falta� 

Ningú ha dit mai que aconseguir la independència d’un país fos fàcil� Algú podia 
imaginar-se fa cinc anys, tot just després de la primera gran manifestació de 
l’11 de Setembre, el camí recorregut fins avui? Tot i els entrebancs i l’oposició 
dins i fora de casa nostra, hem fet passes de gegant  en aquest gran projecte.  
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Malgrat la lentitud amb què passen 
els dies, els esdeveniments se succe-
eixen amb una velocitat d’autèntic 
vertigen. És per això que en el mo-
ment d’escriure aquestes línies som 
incapaços d’imaginar què passarà 
demà� 

La irrupció de la Guàrdia Civil a diver-
ses seus del Govern i la detenció de 
15 persones en un intent d’impedir el 
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referèndum, el 20 de setembre 
passat, va marcar un abans i 
un després en el moviment 
independentista. Aquell dia, 
milers de ciutadans van sortir 
al carrer en senyal de protesta, 
en la que seria la primera gran 
manifestació espontània de 
suport al procés�

Aquell dia vam començar a gua-
nyar el carrer. Sortiu i feu-vos 
sentir, torneu a posar senyeres 
i estelades als balcons� Els car-
rers seran sempre nostres�

Salut i independència!

Aiguafreda i
Sant Martí de Centelles
per la Independència
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aSSOciació martinet 
Grup de deFenSa Fluvial
Com cada any, vull donar les gràcies als voluntaris que al 
llarg de l’any participen i col·laboren amb el projecte de la 
riera de Martinet. 

Gràcies a les persones que a més d’estimar la natura, s’involucren en projec-
tes de manteniment i millora del medi ambient, aconseguim a poc a poc, dia 
a dia, que la natura que ens envolta, sigui més rica i ens faci millors, si cal. 

Aquest any ha estat significatiu per la nostra associació, ja que hem acon-
seguit restaurar la Resclosa de la Riera de Martinet acostant, així, un indret 
molt acollidor a gent de totes les edats que a la que li agrada passejar per 
la nostra riera� 

Aquesta restauració forma part d’un projecte més ampli que ja va començar 
fa uns anys amb la primera neteja popular a la part baixa de la riera� 

Més endavant va ser un itinerari naturalístic senyalitzat que donava a conèixer 
la fauna i la flora del bosc de ribera i mediterrani. 
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Per acabar el nostre pro-
jecte, el 2018 pretenem 
donar suport a l’itinerari 
amb un recorregut senso-
rial i emocional, que pre-
tén ser una descoberta 
de la natura amb tots els 
sentits i un retrobament 
dels sentits oblidats. 

La riera de Martinet a 
l’igual que la nostra terra, 
ocupa un territori petit 
amb una gran riquesa natural, per això cal que adquirim el compromís de 
cuidar-lo i defensar-lo de qualsevol que li vulgui mal� Perquè el nostre paisat-
ge amb les persones que l’estimen, bé ens 
mereixem un respecte� 

Des de l’associació estem contents del que 
hem aconseguit i som conscients que no 
hauria estat possible sense la col·laboració 
dels voluntaris, Ajuntament d’Aiguafreda, 
Associació Habitats, Parc Natural del Mont-
seny i també l’Ajuntament de Seva� 

Estem segurs que junts podem aconseguir 
el que ens proposem� 

Bona Festa Major i que visqui Catalunya�
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aSSOciació cultural 
KihaviadeSer
La tradicional festa dels Quintos ens marca, com cada any, l’entrada del Nadal.
Es tracta, amb tota probabilitat, d’un dels esdeveniments més participatius dels 
que gaudim a Aiguafreda�
Com bé sabeu la nostra associació porta a terme durant l’any l’organització de 
diferents esdeveniments que gaudeixen també d’una gran participació com 
són les Catifes de Corpus, que obre les portes de l’estiu, i el Pessebre vivent en 
plenes festes de Nadal�
Enguany la ja tradicional festa de les Catifes de Corpus es va portar a terme el 
diumenge 18 de juny amb un temps esplèndid i amb una nodrida participació. 
Voldria ressaltar especialment, perquè ens va complaure molt, la participació 
activa de l’Escola de la Muntanya, tant en el disseny d’alguna de les catifes com 
en la seva elaboració, era molt gratificant veure la cara d’il·lusió dels nens al 
veure que els seus dibuixos es transformaven en una magnífica catifa. Aquesta 
és la participació que volem i la participació que necessitem perquè la festa de 
les Catifes de Corpus duri molts anys.
Aquest any el Pessebre vivent es farà el dissabte 16 de desembre� És un acte molt 
espectacular, molt representatiu de la tradició de pessebres vivents de Catalunya 
i pel que és molt necessari una gran implicació i participació de tothom tant en 
el muntatge com en la participació activa com a actor i figurant. És una gran 
experiència que ningú s’hauria de perdre�
Com bé sabeu la nostra associació gestiona també dos grups de teatre que durant 
l’any 2017 han anat fent activitats i representacions. El nostre grup de teatre 
jove, el grup Xerinol·la, després de consolidar-se amb el muntatge de “El diari 
d’Anna Frank” que va tenir una grandíssima acollida, es troba en procés d’estudi 
de nous projectes i des d’aquí animem a tots els joves que els hi agrada el teatre 
i que els hi agradaria fer teatre que es sumin a aquests projectes� Al grup de 
grans, que vam estrenar l’any 2016 “El Florido Pensil”, l’hem tornat a representar 
durant l’any 2017 en diverses ocasions i ara estem començant a preparar nous 
projectes. Igual que amb el grup de joves, tots aquells que us agradi el teatre i 
que us agradaria fer teatre hi sereu benvinguts� 
Les portes de la nostra associació són obertes a tothom que hi vulgui col·laborar 
i participar, tot i l’esforç i la dedicació que requereix, els resultats són molt 
gratificants i ens agrada pensar que ajudem a consolidar el sentiment de 
comunitat i de poble� 
Bona Festa Major a tots�
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caSal Sant JOrdi
Benvolguts socis i veïns en general, el temps passa de 
pressa i sembla ahir que estàvem rumiant unes paraules 
per desitjar-nos bona Festa Major, aquesta vegada però no 
volem fer un escrit convencional, d’alguna manera aquest 
programa és, en part, una crònica del que ha passat durant un any.

Aquest any però, no és el mateix, un munt d’engrescadors però també 
lamentables esdeveniments ens tenen preocupats i ocupats, i fins i tot dolguts, 
no volem dir amb això que no sentim també la necessitat de compartir la Festa 
amb els nostres joves, per cert, mai com ara ens havíem sentit tan orgullosos 
dels nostres joves, ells s’han fet seves les virtuts de la pau i la llibertat, i, ho 
manifesten pacíficament i sense por.

Justament, els avis i àvies, no ens hem fet enrere, emocionats sentim que 
som un sol poble i aquest sentiment ens fa més forts i segurs, i, passi el que 
passi, ningú ens traurà la il·lusió, l’esperança ni les ganes de fer la nostra per 
construir un País digne, pròsper i en pau, i això sempre comporta respecte 
i confiança. 

Aquest setembre, al Casal, hem iniciat el curs amb molta empenta, el passat 
23 de setembre vam celebrar, amb un dinar de germanor, un homenatge a 
tots els membres de les diferents juntes de l’entitat “Amics de la Sardana 
de la Vall del Congost”, vam poder agrair la labor dels 16 membres, i vam 

tenir en el record a dos 
d’ells ja traspassats� No 
cal dir que lamentem 
la dissolució de l’entitat 
i desitgem, de tot cor, 
que en un futur pròxim, 
amb renovada força, es 
torni a emprendre una 
entitat sardanista per a 
promoure i gaudir de la 
nostra dansa nacional, 
que recordant a Joan 
Maragall “És la dansa més 
bella de totes les danses 
que es fan i desfan”� 
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També el mateix dia, vam inaugurar la instal·lació d’una pantalla retràctil i 
projector, així com la millora del sistema de megafonia. Tot això ens permetrà 
projectar fotografies, celebrar conferències assistides amb Power Point, i fer 
sessions de cinema fòrum�

A l’octubre, un cop passat l’històric dia 1, es van iniciar els cursos d’Informàtica, 
el taller de Memòria, de Lectura, de Fil i Agulla, de Dibuix i Pintura, de salut 
alimentària, de psicomotricitat, i, des de la Junta preparàvem la Festa de la 
Castanyada pel 28 d’octubre, la Festa de la Gent Gran del 5 de novembre, la 
sortida d’Intercanvis de Casals pel 14 de novembre a Sant Llorenç d’Hortons 
i la inauguració del pessebre pel 16 de desembre� 

No s’acaba aquí, seguirem programant altres activitats pels propers 1er. i 2on. 
trimestre del 2018, no hi faltaran excursions, sortides al teatre, cinemafòrum 
i altres sorpreses que ja anirem comunicant, sobretot en la nostra Assemblea 
General de Socis que celebrarem a finals de febrer.

Bé amics, ens agradaria que totes les persones grans trobéssiu el vostre lloc 
en el nostre/vostre Casal, doncs el Casal és de tots, i sovint et trobem a faltar 
a tu que encara no ets soci, sàpigues que la quota és de 8 € a l’any, però si la 
teva pensió és baixeta, quedes exempt de pagar-la. 

No et pots imaginar el bé que podries fer amb la teva companyia i conversa, 
tots sabem que a la “tercera edat” solem tenir, gaire bé tots, algun que altre 
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problema de salut, però sàpigues que dur-ho en solitari sempre resulta més 
feixuc, sigues una mica més obert i regala’ns la teva presència, et trobem a 
faltar perquè volem riure junts�

Una salutació i agraïment a tots els joves que aquest any formen l’estol de 
quintos i quintes� Bona Festa  Major a tots i totes�

La junta del Casal “Esplai Sant Jordi” d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles.  

Ctra� de Ribes 14 - 08591 Aiguafreda - T� 938442226
casalsantjordi@hotmail.com  -  www.ccgentgranosona.cat/casals 
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bibliOteca lluíS millet i paGèS
Aquest any 2017 la biblioteca municipal d’Aiguafreda compleix trenta-cinc 
anys de vida activa. Per això, aquest aniversari és un bon motiu per mirar 
enrere i comprovar com al llarg d’aquests anys les funcions de la biblioteca 
han anat variant i ampliant d’acord a les necessitats de la societat on l’entitat 
està establerta�

La funció originària de la biblioteca era facilitar la lectura d’aquells llibres 
que pel seu cost o per la seva qualitat no estaven a l’abast de la majoria 
de la població� O sigui que la biblioteca era un dipòsit de llibres importants 
que permetien a una part de la societat accedir a la cultura que no podien 
obtenir per altres mitjans� Aquesta funció primigènia va ser eixamplada 
amb la posada en marxa del servei de préstec, que permetia emportar-se’n 
el llibre per tal de llegir-lo detingudament i tranquil·lament per un període 
establert de temps.  Altres serveis com la disponibilitat de la premsa diària, la 
consulta de revistes especialitzades, els catàlegs en línia o l’accés a les xarxes 
informàtiques van anar ampliant paulatinament les ofertes culturals de les 
biblioteques. Però, des de fa alguns anys, es demana a les biblioteques una 
funció cultural encara més oberta i compromesa amb la societat que no la 
simple oferta escrita per la qual van ser creades�

La Biblioteca Lluís Millet i Pagès compleix a bastament amb aquestes no-
ves demandes tal com es pot comprovar repassant els actes que s’hi han 
programat aquests darrers anys. El reduït espai de què disposa ha acollit 
concerts, recitals de poesia, presentacions de llibres, xerrades sobre viatges, 
conferències erudites i, per descomptat, les tertúlies literàries mensuals així 
com les activitats destinades al públic infantil. Sobretot la matinal de contes 
que porta molts anys celebrant-se, els tallers de manualitats i l’escenificació 
de narracions que voluntaris entregats porten a terme�

Un repàs a la programació dels darrers anys, sense ànim d’exhaustivitat i amb 
la seguretat d’oblidar algun acte important, permet copsar la impressionant 
relació de personatges notables que han passat per l’entitat. Entre els novel-
listes, cal destacar els ja desapareguts Paco Candel i Emili Teixidor. I d’entre els 
que encara segueixen en actiu, Sílvia Soler, Isabel Clara Simó, Maria Barbal, 
Joaquim Carbó, Alex Rovira, Jordi Puntí o Sílvia Alcàntara. També hi han llegit 
poemes les osonenques, Pilar Cabot i Bruna Generoso, els vallesans Anna 
Vallbona i Albert Forns, els poetes locals  Ramon Sellarés i Jordi Valls i la gran 
actriu ja desapareguda Rosa Novell�
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Però no ha estat solament la literatura la disciplina que ha fet acte de presèn-
cia a la biblioteca. La  il·lustració hi ha estat representada per Pilarin Bayés, 
Anna Obiols i en Subi; la música per Big Mama (Montserrat Pratdesaba) i Rafel 
Sala; les ciències experimentals pel geòleg Enric Sunyer o l’aiguafredenca 
Carme Parareda� I en el camp de les humanitats cal anomenar els historiadors 
Pelai Pagès i els més propers Joan Portet i Francesc Roma i Casanovas; els 
pedagogs Toni Argent i Eva Bach i els reconeguts periodistes Carles Capdevila,  
R� Jiménez Monclús i Vicenç Relats� També l’estament universitari ha  estat 
present en les trobades a la biblioteca. El primer rector de la Universitat de Vic, 
Ricard Torrents va recordar Verdaguer i l’enyorat catedràtic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Jordi Castellanos, va fer la presentació d’un llibre de 
Carola Duran, la qual  també acostuma a fer xerrades anuals sobre literatura 
catalana. Sense falsa modèstia, poques biblioteques municipals poden exhi-
bir un recull tan impressionat de personatges que han passat pel seu espai�

Alguns d’ells han deixat constància de la labor de la biblioteca en el llibre 
d’honor i ara és el moment de reproduir-ne alguns fragments�

«Merci per l’activisme cultural i per 
l’acolliment sempre que hi vinc a cercar 
alguna bona lectura per alimentar-me!»

Big Mama

«Agraint la invitació i la bona acollida 
que hi he rebut per part d’un públic que 
ha ben omplert la sala. I això, el 2006, 
és una cosa ben destacable»

Jordi Castellanos

«Estimats amics de la biblioteca. Moltes 
gràcies per la vostra hospitalitat. Visca 
la curiositat i visca la lectura!»

Jordi Puntí

Isabel Prat i Matarrodona
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cOlla de GeGanterS i 
GrallerS d’aiGuaFreda
Ja tornem a tenir la nostra Festa Major, la festa dels Quint@s.

Aquest any, la colla gegantera d’Aiguafreda estem d’enhorabona. 
El passat 15 d’agost, vam estrenar una nova figura. Una figura que es va poder 
fer realitat gràcies a l’Ajuntament d’Aiguafreda i sobretot gràcies a una persona 
que va ser la responsable que aquest nou membre tingues vida. Ens referim 
a en Nico Vilches, que va fer un gran treball!!

Aquest nou membre volíem que fos una figura relacionada amb l’entorn que 
ens envolta, de seguida vam estar d’acord en fer el Tritó del Montseny. La 
seva presentació va ser tot un èxit�

Però això no és tot, aquest any per la Festa Major dels Quint@s el dia 8, 
farem la presentació d’un altre nou membre de la colla, des d’aquí ja us volem 
convidar a venir a veure aquesta nova figura.

Tota la colla gegantera i grallera d’Aiguafreda volem desitjar a tot el poble 
d’Aiguafreda i en especial els nostres Quint@s una magnífica Festa Major!!!
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cOmiSSió de FeSteS   
Sant Jaume 76
Altre cop tenim aquí la Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda, 
i amb ella els quintos i quintes d’enguany�

Els de la comissió de Sant Jaume 76 sabem perfectament què comporta 
organitzar una festa major pel vostre poble, de totes maneres us encoratgem 
a què us mantingueu units per tal que us pugueu sentir orgullosos i satisfets 
de la bona tasca realitzada�

Una festa d’aquesta rellevància i que forma part de la història del poble 
d’Aiguafreda no es pot perdre, 
ja que està plena 
d’il·lusió com de 
tradició, tant per 
vosaltres que sou 
els qui l’organitzeu 
com el poble que 
la gaudim tots 
junts�

E s p e re m  q u e 
gaudiu d’aquests 
dies, que de ben 
segur que seran 
i n o b l i d a b l e s 
per vosaltres!!

Us desitgem 
molta  sort , 
B o n  N a d a l 
i molt bona 
Festa Major 
2017 per a 
tothom!!!
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cOnSell d’inFantS 
d’aiGuaFreda
Benvolguts i benvolgudes Quintos i Quintes del 99!!

Som els Representants del Consell d’Infants del curs 2017-2018� Aquest 
passat novembre, s’ha fet la renovació hi ha entrat a formar part quatre nous 
membres del curs de 5è de l’Escola la Muntanya�

El Consell d’Infants és un òrgan de participació infantil que forma part de 
l’Ajuntament d’Aiguafreda i el nostre objectiu és recollir propostes dels nos-
tres companys de l’escola i donar idees per millorar el poble i oferir un nou 
ventall d’activitats pels més petits.

Ens trobem el primer dimecres de cada més i treballem per aportar el nostre 
granet de sorra i representar a tots els nens i nenes d’Aiguafreda�
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El curs passat vam començar a treba-
llar el Patrimoni d’Aiguafreda i des del 
Consell us volem informar que tenim 
un nou projecte que consisteix en 
una guia infantil d’Aiguafreda, on es 
podran trobar els llocs de patrimoni 
històric amb explicacions adaptades 
per infants, els punts de més interès 
pels nens, jocs i activitats i més sor-
preses� Serà presentada d’aquí poc i 
esperem que tingui molt èxit.

Des del Consell d’Infants els nostres 
millors desitjos perquè tots gaudiu 
molt de la Festa Major i molta sort 
als Quintos!!
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danSeva
Benvolguts veïns, 
Aquest octubre 2017 hem començat les activitats a 

danseva:  Zumdanse i Cardiotono.
Zumdanse és una activitat dirigida que barreja exercicis aeròbics amb 

ritmes llatins. És apta per a tothom, no importa la condició física; l’únic re-
quisit és tenir ganes de passar una bona estona mentre practiques esport. Té 
nombrosos beneficis com és la pèrdua de pes, millora de la condició física, ja 
que ajuda a enfortir els braços, cames, abdominals i glutis. També millora la 
mobilitat i coordinació. És una activitat que afavoreix el relax i la calma tant 
física com mental, millora el benestar general, l’humor i també ens ajuda a 
augmentar l’autoestima. 

cardiotono és una activitat dirigida que combina exercicis cardiovasculars i 
exercicis de tonificació. Amb els exercicis cardiovasculars aconseguim millorar 
la nostra capacitat respiratòria i, amb els exercicis de tonificació millorem tant 
el to muscular com el de la mobilitat de les articulacions. És una classe amb 
moviments molt fàcils i poden entrenar tant persones novelles com persones 
amb molt bona condició física. Té molts beneficis, ja que s’exerciten tots els 
grups musculars, ajuda a la pèrdua de pes, s’aconsegueix tonificació, força, fle-
xibilitat i resistència muscular.  A més, allibera l’estrès i augmenta l’autoestima. 

Com he comentat abans, hem començat aquest octubre i ja hem creat 
la nostra petita família on cada dilluns i dimecres a part de practicar esport, 
també ballem, riem i sobretot fem salut; tot això amb un entorn agradable i 
distès i amb molta motivació  i il·lusió. 

a danseva les classes són per fer salut, practicar esport, riure i crear un 
bon ambient.
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eScOla de danSa   
ÀnGelS viveS
Aquest any per primera vegada i amb molta il·lusió, vàrem afrontar 
el repte de fer unes representacions de QUIXOT i HISTÒRIA D’UN 
REI al Teatre l’Atlàntida de Vic.

Això ens va permetre treballar en unes molt bones condicions tècniques i 
professionals que valorem i agraïm i que varen suposar un resultat final que 
a tots ens va complaure, alumnes, professors i familiars.

Creiem que vàrem superar 
la prova i esperem repetir-
ho l’any que ve!

Agraïm l’oportunitat que 
ens donen els Quintos 
en poder col· laborar 
en aquest programa i 
desitgem una molt bona 
Festa Major a tothom�
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el punt
Primer de tot, volem donar les gràcies als Quint@s 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. Un any més, El Punt donarà suport als Quint@s que 
ajudaran de manera desinteressada en l’organització dels actes�

A El Punt, els joves tenen al seu abast el Servei d’informació Juvenil on 
poden trobar tota la informació i l’assessorament necessari sobre diferents 
temàtiques d’interès (educació, habitatge, lleure, treball...), l’Espai Jove i el 
Servei de connexió a Internet�

Al llarg de l’any oferim diferents cursos i tallers dedicats a l’aprenentatge, 
com el curs de català, d’anglès, d’alemany, d’informàtica, de cuina... i altres 
a l’orientació laboral, com el de monitors de lleure, el curs de mosso de 
magatzem, de carretó elevador, de manipulador d’aliments i tallers de com 
elaborar el teu currículum, com preparar-te una entrevista en anglès...

A l’estiu vàrem celebrar la 10a Setmana de la Joventut amb un gran ventall 
d’activitats i amb un gran èxit de participació. Això ens motiva per continuar, any 
rere any, potenciant aquesta setmana tan esperada i amb tanta bona acollida. 

Us animem a participar, el pròxim 17 de desembre, en els diferents actes 
solidaris organitzats conjuntament amb les diferents entitats dels municipis 
per a recaptar diners per La Marató de TV3 d’Aiguafreda i St. Martí de Centelles 
dedicada a les malalties infeccioses. 

 Recordeu que ens podeu trobar de dimarts a divendres de 17h a 20h per fer 
qualsevol consulta i visitar les nostres xarxes socials per estar assabentats de tot�

Volem desitjar una bona Festa Major a tothom i en especial als Quint@s!
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eScOla de múSica 
la clau de SOl

Des de l’Escola Municipal de 
Música d’Aiguafreda “La Clau de 
Sol”, volem felicitar els quintos 
d’enguany per la seva bona 
feina i desitjar especialment els 
alumnes de la Clau de Sol que 
enguany han fet els 18 anys i 
a tots els  aiguafredencs que 
gaudeixin d’una meravellosa 
Festa Major del nostre poble�

Des de sempre, hem intentat transmetre als nostres alumnes i a les seves 
famílies la importància de la música com a eina educativa, doncs estimula, 
entre d’altres, la memòria, l’anàlisi, la síntesi, el raonament, i per tant, 
l’aprenentatge, produint així efectes positius en el desenvolupament cognitiu, 
creatiu, intel·lectual i psicològic dels nens i joves.

Però per sobre de tot, voldríem destacar la importància de la música com a 
llenguatge universal, present en totes les civilitzacions al llarg de la història de 
la humanitat, no només per la seva bellesa i valor estètic, sinó també per ser 
un suport a partir del qual l’ésser humà es pot comunicar. No és d’estranyar, 
per tant, que hagi  acabat esdevenint un dels instruments més preuats per a 
reivindicar i assolir la llibertat de les persones i dels pobles�
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Així doncs, us volem encoratjar a seguir uti-
litzant la música enfront les vicissituds i a res-
pondre amb cants davant qualsevol imposició�

Finalment, us volem recordar les activitats 
que l’escola ofereix i serà un plaer per a nosal-
tres atendre-us i aclarir-vos qualsevol dubte 
que tingueu al respecte.

• Estimulació primerenca musical
• Sensibilització a la música
• Llenguatge musical
• Mòduls alternatius
• Cant coral, conjunt instrumental i tots aquests 
instruments: violí, flauta, cant, guitarra clàssica 
i elèctrica, baix, bateria, piano clàssic i modern
• Teatre musical

• Formació de grups musicals
• Batucada

Que tingueu molt bona Festa Major!



34

eScOla la muntanya
repteS

Davant aquest full en blanc, els mestres de l’Escola, un any 
més, tenim el repte de donar-vos alguns consells per a la 
vida, als que enguany sereu quintos . 

Estem segurs que molts de vosaltres estareu preocupats pel que us depararà 
el futur�

Volem dir-vos que avui, el futur no és tan sols incert, sinó que existeix la possi-
bilitat que resulti molt més incert del que us penseu. I sabeu què? això és bo! 

Ensenyar-vos, educar-vos... no va ser tasca fàcil (ja ho sabeu) però va resultar 
una experiència meravellosa i déu ni do que bé que ho vam fer tots, si avui 
en mirem els resultats�

Esteu a punt d’acabar una etapa de la vostra vida, una etapa amb encerts i 
errors que són els que han modelat el vostre caràcter, són els fonaments que 
faran de vosaltres homes i dones de bé�

La majoria ja teniu 18 anys i legalment ja podeu escollir el vostre futur� Som 
molt conscients que les vostres ales s’obriran i en qualsevol moment volareu 
sols, però heu de recordar sempre que molt a prop vostre hi ha persones, 
entre elles nosaltres, que hi serem sempre per donar-vos recolzament, con-
sells i l’impuls necessari per tirar endavant.
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Arribat aquest punt, voldríem donar-vos alguns consells... sigueu feliços, 
que tot el que feu avui, demà i sempre us faci sentir feliços, però no aquella 
felicitat momentània i efímera, parlem de la felicitat que surt del fons del cor, 
quan fem i gaudim de les coses de la vida que estan basades en els valors i 
principis que tant us hem i han ensenyat� El do de la felicitat està reservat 
per  gaudir-lo i estimar-lo. No es tracta de tenir-ho tot, es tracta d’estimar 
el que tenim�

Tingueu sempre la millor actitud. L’actitud no és una condició, és una decisió 
i depèn de vosaltres tenir-la o no. Una bona actitud us obrirà moltes portes 
i us farà arribar molt lluny

Estimeu. L’amor és el sentiment més meravellós que tenim. Segur que en 
algun moment trobeu l’amor, aquella persona que sempre us farà sentir 
papallones a l’estómac, aquella persona que farà que la vostra vida brilli de 
forma meravellosa i diferent. Quan la trobeu, entregueu-vos a ella, amb res-
pecte i valorant cada instant. Però no deixeu d’estimar a la família, als amics 
i a vosaltres mateixos�  

Somieu, mai deixeu de somiar. Tot el que som, tenim, utilitzem i vivim avui, 
va ser el somni d’algú� Res a la vida arriba per casualitat� Tot el que passa 
d’alguna manera conscient o inconscientment ho hem somiat� No permeteu 
mai, que ningú ni res us impedeixi somiar, ja que és una de les majors llibertats 
humanes;  i el camí per aconseguir tot el que desitgeu. Per fer realitat les 
vostres somnis, heu de fer-vos càrrec dels primers passos. Com deia Martin 
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Luther King  “no importa si no ves la escalera, da el primer paso con fe, solo 
da el primer paso. No esperes que los demás lo hagan por tí, todo depende 
de lo que tú quieras y de lo que tu hagas”.

Respecteu-vos a vosaltres mateixos, als vostres valors i les diferències amb els 
altres. No sempre estareu d’acord amb tot i amb tots, de fet poques vegades 
passa, però és en el respecte a les diferències que es coneix a les persones. 

Persevereu. Mai us doneu per vençuts, la clau és insistir, persistir, resistir i 
mai desistir. La vida és molt diferent del que veieu a les pelis, on en una hora i 
mitjà la “prota” ho aconsegueix tot sense esforç. La vida té les seves dificultats, 
els seus problemes i els seus entrebancs. Us equivocareu, cometreu errors, 
caureu i no tot serà un camí de roses, però aquestes coses són les que us 
faran ser forts davant les dificultats. Una vida sense reptes, sense dificultats 
i sense problemes és una vida avorrida i sense sentit. 

Per acabar, i pensant en què us depararà el futur, us desafiem a que us im-
poseu reptes, construïu força de voluntat de manera deliberada i conscient 
i utilitzeu bé el vostre temps. Sou molt afortunats. 

Ara mateix al davant ja teniu un repte : “ ajudar en l’organització i desenvo-
lupament de la Festa Major del vostre poble” � De ben segur i coneixent-vos 
com us coneixem, tot sortirà bé i el vostre esforç  ha d’anar encaminat en 
això�       

Mestres de l’Escola La Muntanya

I ara sí que només ens queda dir-vos:      
VISCA ELS QUINTOS I VISCA LA FESTA MAJOR!!
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vadeGatS

Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més aprofitem aquest espai per saludar-vos i per explicar-vos que 

malgrat les grans dificultats que ens trobem durant l’any, continuem aquí, 
intentant fer el millor possible pels nostres veïns, els gats de carrer.

També us volem dir que tots nosaltres som voluntaris i les tasques que fem 
per Vadegats, les hem de conciliar amb les nostres vides laborals i familiars 
i no sempre podem arribar a tot� Agrairem la vostra comprensió i qualsevol 
ajuda o col·laboració serà benvinguda�

també heu de saber que podeu col·laborar amb nosaltres fent-vos socis 
de la nostra associació o amb només 1€ al mes al nostre teaming.

No volem despedir-nos sense dir-vos quin és el nostre desig per l’any 
que aviat estrenarem: aconseguir que els pobles d’Aiguafreda i Sant Martí 
de Centelles cada dia siguin més respectuosos amb tots els animals que 
comparteixen els carrers amb nosaltres, especialment els gats.

Que tingueu molt bona Festa major!!!

Finalment, RECORDEU:
• Els animals de carrer estan 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 
www.facebook.com/vadegats
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Ja tornem a tenir aquí la Festa Major dels Quint@s 
d’Aiguafreda!  

Aquest escrit ens dóna l’oportunitat de fer balanç d’aquest 
curs� Aquest any hem estat de celebració dels 15 anys de 
l’Esplai Pica Pins� Vam fer una gran festa el 14 de maig amb un xou musical a 
càrrec dels Diga’ls-hi Inquiets on van donar el tret de sortida a la celebració. 
Per dinar vam fer una arrossada i hi va participar 80 comensals dels dos 
municipis. Vam bufar les espelmes amb els nostres socis i, per acabar la diada, 
vam comptar amb Aràlia i el seu espectacle de màgia amb Arnau Colomo que 
ens va deixar a tots bocabadats�  

Volem destacar que en el Casal d’Estiu, tot i no tenir molta participació, el 
centre d’interès va motivar molt i creiem que va ser un bon casal d’estiu. 
Vam convidar a participar en els diferents oficis i professions dels comerços 
del poble, per tal de donar importància a aquells que porten molts anys 
dedicant-se a la seva professió�  

Gràcies al Casal d’Estiu i al boca orella de la gent hem tingut un bon inici 
de curs. El vam iniciar a finals de setembre i per al moment hem duplicat el 
nombre de socis a l’Esplai respecte a l’any passat� També ve degut a que hem 
començat amb un grup de joves, on els reunim el primer dissabte de cada mes. 
Fem activitats adaptades a les seves edats i tenen moltes ganes de continuar. 

També vam realitzar el cap de 
setmana de l’11 i 12 de novembre 
unes colònies totalment gratuïtes 
amb els nostres infants i joves� 
L’Esplai Pica Pins va voler tenir aquest 
petit obsequi amb els seus socis per 
agrair la seva fidelitat, ja que sense 
ells no hagués sigut possible arribar i 
celebrar els 15 anys de l’entitat.

Any rere any, des de l’Espai Pica Pins, 
lluitem i defensem el dret al lleure.  El lleure educatiu és un entorn destacat 
per al creixement de la persona en totes les seves dimensions, fomentant 
valors de grup i personals. És un espai d’educació integral, d’educació en valors 
incomparable. Una eina molt potent per la cohesió social, amb activitats 
culturals i la involucració altruista amb entorn en activitats comunitàries 

eSplai pica pinS

CELEBRACIÓ DELS 15 ANYS – MAIG 2017
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entre molts altres atractius. Som una entitat que volem arribar a molts llocs, 
però sempre ens posem el repte d’anar a poc a poc i bona lletra, és per això 
que cada vegada més fem 
més ressò i participem en 
més activitats d’Aiguafreda 
i Sant Martí de Centelles. 

Així si tens ganes de formar 
part  d ’aquesta  pet i ta 
família que de mica en 
mica va creixent vine els 
dissabtes a la tarda o bé a 
esplaipicapins@gmail�com 
i a les nostres xarxes socials� 

Només queda dir��� AAAAALEEEEEGRIAAAAA ÉS FESTA MAJOOOOOOOOR!!!

EXCURSIÓ A LES ALZINES DE L’OLLER – OCTUBRE DE 2017

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL D’AIGUAFREDA 2017 “QUÈ VULL SER DE GRAN?”

FESTA INICI DE CURS AMB JOCS GEGANTS – SETEMBRE 2017
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En el nostre grup, una vegada més, ens plau oferir-vos una 
nova comèdia per dibuixar un gran somriure en els vostres rostres que bona 
falta fa després de tants mesos de tensió�

La nostra família teatrera no ha augmentat amb cap criatura física sinó amb 
una digital, ja que ens podeu trobar al Facebook com a “Grup de Teatre Ramon 
Sans Aiguafreda”, la pàgina no ha estat gaire activa però amb la col·laboració 
de tots podem fer-la revifar! 

Aquest any de canvis volem agrair públicament a la nostra estimada Lourdes 
Tuneu la tasca que ha dut a terme aquests darrers anys ajudant que aquest 
grup de teatre que va crear el Gran Ramon Sans continuï proporcionant bons 
moments a la Festa Major amb les seves comèdies� Gràcies Lourdes per la 
teva gran paciència, consells i reflexions i esperem poder seguir la teva tasca, 
tasca de la qual humilment i amb il·lusió, n’ha agafat el relleu aquest any en 
Toni Blanch�

L’obra que us representarem està ambientada en una consulta d’un psiquiatre 
que tracta pacients que pateixen Trastorns Obsessius Compulsius (TOC). I ja 
us podeu imaginar si es barregen en un mateix espai pacients amb diferents 
obsessions!!!!!! Amb el títol TOC TOC us presentem el següent repartiment:

Grup de teatre
ramOn SanS
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- Blanca:  Mònica Moreno

- Maria:  Eli Fernàndez

- Lili:  Cris Martín

- Ana: Carme Bañolas

- Pep: Carles Morales

- Fred: Joan Julià 

- Camilo: Jesús Geli

- Direcció: Toni Blanch

- Atretzzo: Eli Fernández, Rita Masó, Cristina Lozano, Montse Lozano i 
Carme Bañoles

- Apuntadores: Rita Masó i Carme Bañoles

- Decorats: Francisco Moreno, Miquel Fernández, Joan Julià, Carles 
Morales, Carles Segalés, Fidel Solà, Josep Codina i Pepe Morales

- Suport: Montse Matas, Ester Villaronga, Empar Salgot, Maite Martín i 
Francesc Padrós

- Perruqueria: Carme, Gemma, Montse, Lumi, Bea i Assumpta

- Vídeo: Pol Aregall i Carles Segalés

- Il·luminació i so: Carles Lopez - Fem Festa! 

Desitjar a tot el poble d’Aiguafreda, Sant Martí, així com als Quintos i Quintes 
una MOLT BONA FESTA MAJOR!!!!!!!!
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leS FariGOleS
MOLT BONA FESTA MAJOR D’AIGUAFREDA 2017 A TOTHOM!!!!!
Gràcies als Quint@s d’enguany i a l’Ajuntament per organitzar la Festa 

Major  i per convidar-nos a  participar en el programa.
Com venim fent últimament, posarem el recull... propietats i altres d’un 

parell de  plantes aromàtiques de les quals es posen a la Ratafia.

nepta o herba gatera (Nepeta cataria), en castellà NÉBEDA.  
És una planta perenne molt aromàtica amb propietats medicinals que ja 

molt antigament es coneixien.
Un refrany antic diu:  “LA  NEPTA  

TOT  MAL  REPTA”
Té una olor molt agradable, sem-

blant a la menta (són de la mateixa 
família) la planta pot fer entre 40 i 80 
cm d’altura, les fulles son ovalades 
i té petites flors blanques o liloses, 
floreix entre juny i agost.

Als gats els atrau molt especial-
ment l’olor de la Nepta, si refreguen 
i els agrada molt�

prOpietatS:
És antibiòtica i antisèptica Alleuja el mal de queixal
Combat la tos, és un bon anticatarral Regula la menstruació
Va bé pel mal de cap Pel mal de coll
Per dolors musculars i articulars Té efectes sedants
És digestiva Combat l’insomni
Ajuda a reduir les hemorroides Es expectorant
Ajuda a reduir líquids pel seu efecte diürètic Elimina gasos                          

L’Oli essencial és repel·lent de mosquits, puces, cuques i aranyes.
Es pot prendre-la en infusió, 1 culleradeta de la planta per tassa d’aigua 

calenta, es tapa i es deixa reposar de 3 a 5  minuts, es cola i ja es pot veure, 
ho podem endolcir amb estèvia o mel�

També la podem afegir fresca als batuts verds i als sucs naturals de fruites, 
a les amanides, etc. 

En podem fer emplastres i també es pot mastegar directament�
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nOGuera  o (Juglans regia), en castellà NOGAL.  

És un arbre de capçada arrodonida amb l’escorça grisa i força  llisa quan 
l’arbre és jove. El fruit és una drupa de color verd i la grana comestible, és la nou. 

Floreig a la primavera abans de sortir les fulles. Es recullen les fulles 
fresques al juny i les nous verdes a meitats de juny quan encara es poden 
traspassar fàcilment amb un escuradents, la fruita es recull a la tardor.

la nou verda és un dels ingredients indispensables per fer la ratafia.
Antigament es creia que si es posava una nou sota la cadira on seia una 

bruixa, aquesta no es podria aixecar mai més.

prOpietatS:
És astringent, hemostàtic (per aturar hemorràgies), cicatritzant, desodo-

rant, antidiabètic, molt eficaç en trastorns dermatològics.
internament. Amb infusió de les fulles:  pels trastorns digestius com el 

restrenyiment i la falta de gana, per purificar la sang i també va bé per la 
diabetis, problemes a les genives al coll i la laringe.

externament. Amb banys i rentats amb les fulles: per l’osteoporosi, els pro-
blemes a les ungles dels peus i mans, també ajuden a curar l’acne, erupcions 
de la pell. Pels penellons, per l’excés de suor als peus. Per eliminar els polls.

Les fulles fresques són repel·lents d’insectes�

al llibre de la Maria Treben: “Salud de la Botica del Señor”, explica com 
fer un aiguardent de nous verdes, que  diu que va bé per netejar l’estómac, 
el fetge i la sang, també per combatre la debilitat d’estómac. I com a remei 
contra la sang espessa� 

amb la flor de la noguera es fa una de les essències floral de Bach, que 
s’utilitza per a la protecció contra influències externes (per no deixar-se 
desviar per altres del camí de l’ànima), per l’adaptació a tot tipus de canvis, 
hemostàtica (coagulant)...

 
SALUT PER TOTHOM!!! 
Fina i Alexandrina
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Novament som a les portes de la Festa Major d’Hivern 
organitzada pels quintos i quintes corresponents�

Tots sabeu que els Gafarrons ens  dediquem a fer 
caminades pel nostre entorn i això de la literatura no és 
el que més dominem�

Com cada any hem fet les dues caminades –una pels cingles de Bertí i l’altra 
pel Parc Natural del Montseny�- La primera va ser el dia 5 de març amb 
una participació molt alta, com sempre. A la segona no hi va haver tants 
caminadors, ja que el mes d’abril és un mes ple d’esdeveniments, tant familiars 
com esportius i de tota classe, però tot i això varen ser uns 900 participants 
que van poder gaudir d’un dia d’esbarjo a la natura (amb boira inclosa al Brull 
on es feia l’esmorzar). També va ser força participada la caminada nocturna 
que es va fer el mes de juliol amb sortida i arribada al Parc de la Plateria.

Aquest any vàrem haver de fer algun petit canvi en les inscripcions donat que 
les normatives actuals ens obliguen a tenir una assegurança d’accident per 
cada un dels participants. Sortosament no vàrem tenir necessitat de fer-la 
servir, ja que ningú es va fer mal. Això és molt bo donat la gran quantitat de 
gent que tenim a les dues caminades�

elS GaFarrOnS
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També aquest any hem col·laborat com fa molts anys (des de l’inici), en la 
caminada de l’AFMMO  (Associació de familiars de malalts mentals d’Osona) 
i ho hem fet com sempre en la preparació de l’esmorzar, que es va fer al 
santuari de Puiglagulla� Així mateix també ho hem fet en el Pessebre Vivent 
d’Aiguafreda cuinant les botifarres i també en la caminada de l’associació del 
Lupus per segon any consecutiu, i, per primera vegada a la caminada contra 
el càncer que organitza Oncovallès�

Una vegada més estem ja pensant en les caminades de l’any 2018, però com 
sempre abans el diumenge dia 17 de desembre anirem a portar el pessebre 
al  Cerdà  (Lloc on va néixer l’arquitecte i urbanista Ildefons Cerdà). Aquest 
acte formarà part de la Marató de TV3�

Un any més us desitgem a tots que gaudiu d’una Bona Festa Major�

Els Gafarrons
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Grup d’atleteS                   
la vall del cOnGOSt
Benvolguts, el Grup d’Atletes del Congost, vol aprofitar l’oportunitat que li 
brinda el programa de la Festa Major d’hivern (quintos-17) per fer arribar 
als veïns les impressions i inquietuds del Grup d’Atletes durant els 21 anys 
d’activitat. 

El Grup d’Atletes del Congost, es va formar fa 19 anys, arrel dels germans de 
Arriba, que ja fa més de 30 anys que ens dediquem al temps lliure a córrer per 
la muntanya i participar en curses de muntanya. Vam començar anar a córrer 
a França, ja que a Catalunya i Espanya encara no es feien curses de muntanya 
i és per aquest motiu que, després de voltar uns anys per França, ens vam 
decidir a organitzar una cursa de muntanya amb els companys, en Joan 
González, en Domingo Camarero i l’Edu Morcillo. Tots els veïns d’Aiguafreda 
i Sant Martí, van començar a organitzar la cursa de muntanya de la Vall del 
Congost l’any 1993, la qual es va suspendre durant uns anys per problemes 
burocràtics. La cursa era de 29 km fins fa uns 8 anys, que vam començar a 
fer 2 recorreguts, la mitja marató i la marató. També vam estar uns anys en 
què la cursa sortia 1 any de cada poble de la Vall, fins fa 4 anys que, tal com 
comento anteriorment, fem els 2 recorreguts i des d’Aiguafreda, que és el 
lloc on encaixaven més bé els kilòmetres dels dos recorreguts� 
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Des d’aquest escrit us volem comunicar que ja estem preparant la 22a� edició 
de la cursa. Aquest any, i a petició dels atletes durant aquests darrers anys, 
us volem dir que continuem fent dues curses: una mitja marató de 21.097 
m i una marató de 42.195 m. La cursa té la sortida i l’arribada al Passeig 
d’Aiguafreda, passant igualment per tots els altres municipis de la Vall: Sant 
Martí de Centelles, Tagamanent i Figaró. 

La mitja marató té un desnivell positiu de 1.700 m aprox. i la marató uns 
3.100 m. La cursa, com cada any, dóna la volta a tota la Vall del Congost. 
Aquest any vinent, la cursa es celebrarà el dia 18 de març de 2018, i tal i com 
hem esmentat anteriorment la sortida estarà situada al Passeig d’Aiguafreda 
i l’arribada serà al mateix lloc. Començarem marxant pel C/del Pont, per 
continuar pel C/Avencó fins al primer pont, km. 2,3. Aquí, agafarem el corriol 
a l’esquerre i pujar pel camí de la cova, que amb una forta pujada ens porta 
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fins a Can Serra de l’Arca. En aquest punt, agafem un corriol molt maco 
que ens portarà fins al camí de les alzines sureres, el qual no deixarem fins 
arribar a la Casa nova de Sant Miquel, km. 5 aprox. i primer avituallament. 
Continuem uns centenars de metres fins a creuar la riera d’Avencó per a la casa 

de Picamena i ja enfilar-nos per un 
corriol molt fort, que en 2 km ens puja 
fins al coll Samorera. Allà 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 on 
ens trobem amb el 2n avituallament i 
amb el km. 10. Arribats aquí, agafem 
la pista a mà dreta que ens portarà 
fins a la caseta del Clot, i tot seguint 
un corriol ens acostem fins a l’ermita 
de la Mora. Continuarem el corriol 
per passar pel darrere 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 al Mas de la Codina, km. 
13 i després agafarem un corriol a 
mà dreta que ens portarà fins a les 
vinyes, on ens trobem al km. 15,5 i 
el 3r avituallament i on agafem un 
corriol que ens portarà fins al collet 
del Gall. A partir d’aquí ens anirem 
enfilant per la riera de la Figuera i 
el “Paraiso”, la que anirem creuant 
diverses vegades fins a pujar al coll de 
Siols. Aquí continuarem per la carena 
de Fondrats fins a arribar al Pla dels 
Llobins, km. 19,5 i 4t avituallament. 
Aquest any, tots els participants, tant 
els de la mitja com els de la marató, 
pujaran per Serra Madrona (la 
muerte). Després de la mítica pujada, 
els de la marató agafaran un corriol a 
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l’esquerre que ens portarà fins a la roca de la Pe per 
endinsar-nos al camí del Sot del Purgatori, camí que 
continuarem fins arribar al Passarell i continuarem 
pujant fins a la creu de l’Agustí i la Masia de l’Agustí. 
Seguirem fins a la masia de Can Bellver, km. 26 i 
5è avituallament. Aquí continuarem per un corriol 
que ens portarà al collet de Sant Agustí on fem una 
forta pujada que ens portarà directament al Turó 
de Tagamanent, punt més emblemàtic de la cursa. 
Ens dirigim via Sud fins a arribar al collet de la creu 
de Can Coll on agafem un corriol a mà dreta que 
ens porta fins als Rovirals i el continuarem baixant 
fins a arribar al Pla de les Coromines i el Grau del 
Folló, on agafarem un altre camí a l’esquerra que 
ens portarà fins a la font de Sant Joan. Fem una baixada molt forta i seguim 
uns 500 m de pista per enllaçar amb un corriol que ens portarà directament 
a les casetes del Folló, km. 30 i 6è avituallament. Agafem un corriol amb una 
forta baixada que ens porta a sobre Cal Músic, i el continuem fins trobar les 
escales que ens portaran a la C-17� Resseguirem la C-17 uns 200 m i passarem 
per sota de la carretera per un túnel, creuant Santa Eugènia del Congost fins 
a travessar pel riu Congost i enfilar-nos 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 on trobem el 7è avituallament. Continuarem pujant 
fins a arribar a la Trona (situada a 760m d’alçada als Cingles de Bertí), km. 34 i 
el 8è avituallament. Continuarem el camí que segueix la cinglera fins a arribar 
a Can Tres Quarts, km. 39 on ens trobem amb el 9è avituallament. A partir 
d’aquest punt agafarem un corriol que baixa en 
picat a la Font de Can 3/4 i el continuarem fins 
a les terrisses vermelles� Aquí seguirem el camí 
marcat de la Matagalls Montserrat fins a arribar 
a Sant Martí de Centelles, on ja anirem a buscar 
l’arribada. Ens dirigirem pel C/de l’Estació fins al 
pont de l’Abella, rotonda del Corte Inglés i ja ens 
enfilem cap al Passeig de Catalunya, recta final de 
la cursa de la Vall del Congost� 

Esperem que tots els corredors vinguts d’arreu 
valorin el nou recorregut i la feina feta pel 
Grup d’Atletes del Congost i el que representa 
organitzar una cursa d’aquestes característiques. 
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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 anant a veure la sortida i l’arribada, sinó també que estiguessin al 
llarg del recorregut� 

Nota: Comentar-vos que com anècdota sens dubte va ser l’any 2004, quan 
encara fèiem la sortida rotativa. Aquell any vam sortir i arribar al Figaró i ens 
va marcar molt, ja que 2 dies abans ens va caure una nevada impressionant. La 
cursa es va fer igualment però perquè us feu una idea, al Turó de Tagamanent 
(punt més emblemàtic de la cursa) hi havia més de mig metre de neu. També 
dir que la cursa abans es feia al mes de febrer i després la vam canviar al mes 
de març, ja que la temporada de caça al febrer encara durava i d’aquesta 
manera podem conviure més bé caçadors i corredors. Aquest any 2017, com 
ja heu pogut veure, a la 21a. cursa de Muntanya de la Vall del Congost, hem 
canviat la ubicació de la sortida, que ha sigut al Passeig Catalunya d’Aiguafreda, 
canvi que els participants han agraït molt, ja que és més amplia i vistosa. Ja 
estem treballant per la pròxima edició, que serà el dia 18 de març de 2018. 
Us esperem a tots, corredors i públic. 

Ens podeu seguir a través de la nostra web: www.cursavalldelcongost.com i 
el nostre Facebook i Instagram: @valldelcongost. 

Salut i muntanya! 

Us desitgem una bona Festa Major! 

Antonio de Arriba Cejudo  
Grup d’Atletes del Congost 
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Volem aprofitar aquesta ocasió per a presentar-vos la nova 
entitat del poble. Comencem un projecte gran i valent en el qual 
oferirem un servei formatiu a persones de totes les edats. Mai és tard per a 
millorar, créixer i cultivar el nostre pensament. El projecte comença des de 
la base, les noves generacions són el més important per a evolucionar. 

Aquest estiu hem promogut el Campus Multiesportiu de la Vall del Congost, 
que combina activitats intel·lectuals com la robòtica i els escacs amb esports 
de més implicació física. Més de 20 nens van gaudir d’unes setmanes d’estiu 
divertides i productives.

Participem en el programa d’aquesta festa major organitzant la tercera edició 
del torneig d’escacs ràpids, en el que cada any participen en un únic grup 
intergeneracional, persones federades i aficionades.

L’objectiu més immediat és construir un espai d’escola on tots els socis puguin 
aprofitar els avantatges del projecte, aprendre i millorar en competències 
com la comprensió lectora, el raonament en l’espai, l’ordre i el raonament 
lògic matemàtic.

 Al llarg de l’any tots podrem participar en torneigs d’escacs al nostre poble, 
interactuant amb els altres clubs d’arreu del món�

Destaquem la nostra actuació a les escoles, d’Aiguafreda, Sant Martí de 
Centelles i el Xoriguer de Centelles, on ensenyem escacs i robòtica. Una 
proposta educativa i lúdica que serà reforçada dins “l’espai d’escola” abans 
mencionat�

Volem aprofitar els caps de setmana per a promoure activitats en família com 
podrien ser gimcanes temàtiques, excursions, jocs de taula... 

Finalment volem felicitar a tots els quintos i desitgem que tots gaudim d’una 
bona festa major en aquest any 2017� I acabem amb una cita���

La bellesa d’un moviment no tan sols es reflexa en la seva aparença, sinó en 
el pensament darrere seu. (Dr. S. Tarrasch).

club eScacS      
la vall del cOnGOSt
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En nom de l’Associació de “Les Ànimes del Purgatori” volem 
desitjar una molt bona festa major a tothom i felicitar als 
Quintos i Quintes d’aquest any per la feina feta�

La cursa està pensada per totes les persones que els hi agradin els reptes, els 
corriols tècnics, exigents i per tots aquells corredors que volen superar temps 
i millorar la seva tècnica amb la dificultat de la nit. Gaudint 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 8a. edició de la cursa tindrà lloc el pròxim mes de juny i constarà de dos 
recorreguts: un de 14 km amb un desnivell de 890 m i un de 7,3 km amb un 
desnivell de 360 m. El recorregut de 7,3 km està recomanat per a persones que 
es vulguin començar a habituar a córrer de nit i també pels nens/es (acom-
panyats per adults) que vulguin provar l’experiència d’una Cursa Nocturna.

Les “Ànimes del Purgatori”? Per què aquest nom? Molt senzill, és pel corriol de 
“el Sot del Purgatori” dins del Parc Natural del Montseny, que és un lloc molt 
especial, feréstec i salvatge on també trobem una casa en ruïnes anomenada 
“El Purgatori”. I Ànimes? Doncs tot bé a raó 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 17 de juny de 2017, vàrem celebrar la 7a. edició de la cursa. En 
aquesta edició vàrem comptar amb la presència de 203 corredors/es de 

leS ÀnimeS del purGatOri
curSa nOcturna de muntanya
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diferents localitats del nostre país i els hi volem donar les gràcies per la seva 
participació com també als seus acompanyants, a tots els voluntaris que ens 
van ajudar a que tot sortís millor del que teníem previst i sobretot a tots els 
col·laboradors com: l’Ajuntament d’Aiguafreda, l’Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles, la Diputació de Barcelona, el Parc Natural del Montseny, Els 
Gafarrons, Les Guilles de Tagamanent, les Tortugues de la Garriga i a tots els 
altres col·laboradors que sense ells no hagués estat possible l’èxit d’aquesta 
edició�

Des de l’organització, volem desitjar 
una molt bona festa major a tothom 
i animar-vos a

participar i/o col·laborar en la 8a� 
edició de “Les Ànimes del Purgatori”.

Salut, muntanya i bona festa major!!!
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L’any passat comentàvem en aquest mateix escrit per la 
Festa Major d’Aiguafreda, que “tot apunta que la temporada 
pot ser exitosa en tots els sentits”. I realment va ser així: una 4a posició per 
al primer equip, que va permetre a l’equip pujar de categoria i accedir a la 
Primera Divisió Catalana de Futbol Sala; una 1a posició en una temporada 
molt destacada dels alevins, on es van guanyar la majoria de partits.

Per aquesta temporada hi 
ha nous reptes a assolir� 
D’una banda, amb l’equip 
d ’ infant i l s ,  intentar 
mantenir el gran nivell 
mostrat l’any passat i que 
la canalla segueixi gaudint 
del futbol sala i aprenent 
molt a la Tercera divisió 
Infantil; per altra banda, 
fer una bona temporada 
i  consol idar-se  a  la 
categoria actual per part 
de la plantilla sènior, 
que aquest any compta 
amb un nou entrenador, 
jove i amb ganes de fer 
practicar un molt bon 
futbol sala�

A més d’aquests dos 
equips que ja estan 
en plena competició 
– obtenint resultats 
que ens fan estar molt 

orgullosos–, aquest any s’ha posat en marxa una escoleta perquè els més 
menuts de la casa comencin a tocar pilota. Un projecte que ha tingut molt 
bona acollida entre els pares del poble i entre els mateixos nens entre 4 i 6 

club FutbOl Sala 
aiGuaFreda

Les Plantilles 2017-2018– FS Aiguafreda
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anys, que s’ho passen d’allò més bé jugant una mica a futbol sala i començant 
a practicar aquest esport que tant ens agrada. 

Els partits segueixen sent els dissabtes a Can Plantada, on cada quinze dies 
es pot veure jugar l’equip d’infantils a partir de les 16h, i el primer equip 
a partir de les 17:30h. No hi falta el bon ambient a les grades, promogut 
pel grup d’animació que ens segueix arreu i per tota la gent que s’apropa a 
veure’ns i recolzar els nostres jugadors� Ens agradaria que aquesta temporada 
fos de nou una temporada d’èxits, i això només ho podrem fer si sentim el 
vostre suport des de la grada i veiem com el poble segueix amb entusiasme 
el Futbol Sala Aiguafreda�

Els jugadors de tots els equips, els tècnics i la junta, us traslladen els millors 
desitjos perquè gaudiu d’una bona Festa Major, un any més!

La Junta

L’escoleta del FS Aiguafreda 2017-2018
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Agraïm als Quint@s l’oportunitat que ens donen per 
poder explicar-vos en quatre ratlles la situació del projecte 
que vàrem iniciar ara fa un any�

Com sabeu, fa tres anys vàrem fusionar el futbol base amb 
l’Atlètic Balenyà i així vàrem crear MBP Osona C.F., que és una manera d’assegurar 
el futur futbolístic dels nostres nen@s. D’aquesta manera tenim diferenciat el 
futbol-base i el primer equip  que són dues maneres de veure i gestionar el club.

Pel que fa al club, el nostre projecte es divideix en dos vessants ben 
diferenciades, l’esportiva i la social.

La primera i la més visible, la tenim ben encarada, ja que hem apostat fort 
perquè tots els jugadors dels nostres pobles tinguin l’opció de jugar amb el 
primer equip. Tenim un equip tècnic altament qualificat, un staff que cuida el 
dia a dia de la plantilla, uns jugadors molt implicats i motivats i els resultats 
esportius van segons les expectatives. Esperem, a finals de temporada, poder 
ratificar amb una bona classificació que hem fet la feina de manera correcta.

La part social és la que ens dóna més feina, doncs després de molts anys sense 
camp ni primer equip, els socis han anat perdent l’interès i ens costa molt de 
poder recuperar-los i tenir una massa social forta que ens doni la possibilitat de 
poder assumir reptes amb el seu suport moral i sobretot econòmic� Dins aquesta 
part del nostre projecte, volem agrair el suport que ens donen les empreses, 
comerços i algun particular amb les seves aportacions, que ens permeten poder 
tancar cada temporada sense números vermells…a tots ells Gràcies!

Tanmateix, estem lluitant per anar dotant el nostre camp dels equipaments 
que els nostres jugadors es mereixen. Gràcies a patrocinadors, tenim un marcador 
electrònic Cal dir també, que el nostre és un camp cardio-protegit, que lluitem per 
tenir en les millors condicions tot el que fa referència al recinte i tenim material 
esportiu de primer nivell per tal que tots els jugadors del club puguin gaudir.

Res més doncs, a part de desitjar a tothom una molt bona FESTA MAJOR!!!

Salut i Futbol 

u.e. aiGuaFreda
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Un any més ja ha arribat la Festa de Quintos, i per tercer any 
consecutiu des d’aquest club esportiu ens hi apuntem, ja que 
des de la base dels participants i integrants que formen part d’aquest club: 
nens, nenes, nois, noies, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, etc. ens agrada 
participar en aquesta festa.

Alguns dels qui formem part d’aquest club ja hem col·laborat amb la festa i 
pels nens/nenes, noies/noies, que esperem col·laborin i participin en un futur 
pròxim, els motivem dins l’àmbit esportiu a què siguin solidaris i participatius 
amb la resta d’entitats i de les activitats del municipi d’Aiguafreda.

Per tot us fem partícips que l’activitat que es porta a terme i no és altra que 
la pràctica del FUTBOL, en el sentit més ampli, és a dir des de la base, en la 
formació, fins als divuit anys amb la competició, sempre tot tenint en compte 
els VALORS que integren i que es transmeten als integrants i jugadors d’aquest 
club, per tal de formar-los com a persones de profit en la trajectòria personal 
i professional que els marcarà la seva vida�

Per tot desitgem a tothom MOLT BONA FESTA MAJOR!!!

mbp OSOna
club de FutbOl
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club de tenniS 
aiGuaFreda
Tot i el fred d’hivern, al Club Tennis Aiguafreda seguim amb entusiasme amb 
la pràctica del nostre esport preferit, com fem al llarg de l’any. Ens trobem 
al ben mig del poble� El Camp d’Esports Municipal d’Aiguafreda ens brinda 
unes pistes públiques molt a prop de casa nostra�

Aquest any a l’Escola de Tennis del Club tenim més alumnes que mai� Si no 
has practicat mai aquesta activitat, vine i prova-ho! Esport, superació, estar 
en forma, companyerisme, bon rotllo. Ho tenim tot. I ens ho passem molt bé!

Desitgem que s’ho passi molt bé també tothom durant la Festa Major del 
nostre poble d’Aiguafreda�

Bona Festa Major!

Salut i sort per als Quint@s!

clubtennisaiguafreda@gmail�com

http://clubtennisaiguafreda.wordpress.com
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Un altre any des de la Societat de Caçadors Congost aprofitem 
la Festa Major d’hivern per saludar-vos a tots vosaltres� Ja fa 
més de 56 anys un grup de veïns d’Aiguafreda van fundar aquesta societat. 
Durant aquests anys ens ha passat de tot, coses bones i coses no tan bones 
però estem orgullosos de poder continuar amb la feina iniciada  pels nostres 
companys�

Als caçadors se’ls demana actuar i se’ls demana caçar més� La feina és volun-
tària, però cal reconèixer que el cost econòmic és elevat, especialment quan 
se’ls demana més d’una sortida per setmana. És un servei molt important 
que es fa per a la societat i, com a tal, s’haurien de contemplar certes ajudes 
econòmiques, regular-les i aplicar-les en els moments corresponents.

Pel que fa al nostre coto, la caça major ha obtingut els resultats semblants als 
dels últims anys, per desgràcia la caça menor no dóna els resultats esperats. 
Els conills i les perdius continuen sense adaptar-se als nostres boscos i les 
becades, per sort, de moment continuen visitant el nostre coto durant els 
mesos d’hivern� Sé que hi haurà gent que pensarà que les coses es poden 
fer millor, des de la Societat estem oberts a escoltar noves iniciatives per 
potenciar la caça menor�  

A la colla del senglar els felicitem per la feina feta respecte a la conservació 
de camins, de la mateixa manera agraïm als propietaris que ens cedeixen les 
seves terres de manera desinteressada�  

Ens agradaria convidar-vos a tots a participar en el dinar de germanor que 
cada any organitzem un cop finalitzada la temporada.

Us desitgem a tots una bona festa major 2017 i un bon any 2018!!!!

La Junta

SOcietat de caçadOrS 
cOnGOSt
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un nOu Futur ÉS pOSSible:            
SiGuem arteSanS de pau!!!

Benvolguts amics i amigues,

Estem visquent moments no 
gaire fàcils per a tots els que vivim a Catalunya� És bo que pensem el que 
realment volem i el que realment ens convé� El cert és que dins de Catalunya 
hi vivim persones de moltes maneres de pensar i de fer, molts tipus de cre-
ences i cultures i, cada vegada més, gràcies a la possibilitat d’anar d’un país 
a un altre i al fenomen de la globalització. Però és veritat que ara, la nostra 
societat catalana, s’està posicionant molt en un tema polític prou delicat com 
és el d’una Catalunya independent d’Espanya o una Catalunya dins d’Espanya, 
com fins ara. No sé si us passa a vosaltres, que tenim amics i/o familiars que 
pensen d’una manera o d’una altra. I això, a vegades, porta a algun problema 
relacional. A mi, ja m’han dit que persones que són d’una mateixa família o 
que formaven part d’un grup d’amics, certs temes ja no els volen tractar per 
no discutir; també m’han dit que altres es donen de baixa d’algun grup de 
whatsapp per la mateixa raó; altres que, quan parlen, miren entorn seu a 
veure qui hi ha, per, si és el cas, no dir certes coses que no volen que escoltin 
i els puguin comprometre; altres que han entrat en un bar cridant i parlant 
en contra d’uns i altres, etc.etc.etc.

Penso, que un tema com aquest no s’improvitza. Tots ja sabem que això 
ve de lluny i de molt lluny� No és el meu propòsit aquí fer una lliçó d’histò-
ria, ni fer una relació de tot el que està passant. Ja prou que se’n parla en 
conferències i debats, i força que s’escriu sobre les causes i les raons. Uns 
esgrimeixen unes raons i altres, altres raons. El que no sé, és si la gent que 
parla o escriu sobre el tema i sobretot els que fan política, si s’escolten prou 
uns als altres, o cadascun va a la seva perquè ja té els objectius ben fixats i 
predeterminats. N’hi ha que semblen no saber llegir “els signes dels temps”, 
ni saber veure el que s’està coent en un cantó i en un altre� N’hi ha que els 
encanta provocar i d’altres que els encanta la violència� N’hi ha que falsegen 
la realitat, i n’hi ha que apliquen els Drets Humans d’una manera desigual als 
seus ciutadans. Algú dirà que ja és massa tard, però penso que seria bo que 
es fes política de debò i des de la recerca de la veritat, sense atrinxerar-se en 
els propis arguments, sinó intentant escoltar el que té una altra manera de 
pensar. I, ja sabem, que escoltar no és només sentir l’altre el que diu; escoltar 

parròquia de Santa maria
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és mirar d’entendre què diu i què vol dir, per què ho diu i en base a què ho 
diu;  per què té aquesta manera de pensar i no una altra manera.

De fet, fer política és buscar el bé comú, buscar el bé de tots. Ara, el pro-
blema està en qui són aquests “ tots “. Per què el mateix territori és percebut 
de diferent manera per uns i altres? Aquí hi ha molt a discutir, però el que 
no es pot fer és no mirar endavant. Les societats evolucionen, s’adapten, 
canvien i es busquen noves formes de gestionar els territoris. Però això s’ha 
de fer tenint en compte totes les parts interessades. Avui, en un temps on els 
països d’Europa són anomenats democràtics, ja no es pot fer política d’una 
manera dictatorial ni unilateral. Avui, tot canvi ha d’estar sostingut i recolzat 
pel diàleg. En el segle XXI ja no es pot fer servir la força de la violència, del 
tipus que sigui, ni de la por; sinó que s’ha d’utilitzar la força de la raó, dins 
d’un diàleg fructífer, amb pactes i concessions per les parts implicades en el 
conflicte. Avui, els conflictes, que ja sabem que on hi ha persones són ine-
vitables perquè hi ha necessitats, interessos i desitjos i, a vegades, fins i tot 
contraposats, doncs bé, aquests conflictes s’han d’intentar resoldre per una 
via positiva i no pas negativa; ja que si es resol negativament, això portarà a 
la pèrdua de beneficis de tot tipus per part dels contendents o els implicats 
en el conflicte. 

Avui més que mai, hem de tenir una actitud oberta i dialogant, i no pas 
tancada i a la defensiva i que ens portaria, aquesta última, a solucions gens 
adequades pels temps que vivim. Com diu el nostre bisbe Romà, en una nota 
que va dirigir als fidels de la diòcesi de Vic el 3 d’octubre de 2017, “Un nou 
futur és possible: siguem artesans de pau”. I continua el bisbe Romà:

“Els fets viscuts en aquests darrers anys i les violències dels darrers dies em 
porten a dir-vos que és possible un nou futur on regni la pau i la concòrdia. 
Per això, els qui volem ser seguidors de Crist hem de ser protagonistes, en 
aquest moment històric, essent artesans de pau. Cerquem sense defallir la 
cultura del diàleg en el respecte i el reconeixement de l’altre en la seva digni-
tat i en la seva diversitat de pensament. Aquest és temps de construir ponts 
vers l’altre, de ser propers a la família i amics. No us allunyeu dels qui pensen 
diferent, ans considereu-los com a germans. Us convido a enraonar, a teixir 
el bé comú amb les vostres idees amb concòrdia. Com a bons artesans -per 
a tot hi ha un temps- no busqueu la immediatesa, estimeu sense límits. Això 
demana eradicar del nostre cor qualsevol espurna d’odi o rancúnia. Promoure 
la pau significa dir no a qualsevol violència i, alhora, ser portadors del perdó i 
la misericòrdia que rebem de Déu. Jesús ens diu: estimeu els vostres enemics, 
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pregueu pels qui us persegueixen (Mt 5, 44). Perdoneu així els qui us hagin 
pogut causar mal. Posem la nostra esperança en Crist, que és la roca que no 
falla. Preguem per la pau i la justícia, amb el convenciment que l’únic que 
pot tocar i transformar el nostre cor és Déu mateix. + Romà, bisbe de Vic.”

D’altra banda, el que sí que m’agradaria que quedés molt clar, és que l’Es-
glésia és la casa de tots, el lloc de tots. On no hi ha fronteres, ni diferències 
d’uns o altres. On tots som germans, fills d’un mateix Pare. I, encara que fora 
de l’Església, uns siguin, pensin i facin d’una manera, i uns altres siguin, pensin 
i facin d’una altra manera, sempre que sigui correctament i honesta, això no 
ens ha de fer perdre aquesta fraternitat que deriva del fet que som persones 
que vivim en el mateix planeta; i, pels qui estem batejats, aquesta fraternitat 
deriva, sobretot, del nostre baptisme. Al mateix temps, tampoc hem de perdre 
aquesta amistat que, pels qui som creients, neix del mateix amor de Déu i dels 
dos grans manaments que ens va deixar Jesucrist a tots nosaltres i que podem 
llegir en l’Evangeli de Sant Mateu, capítol 22, verset 37. El primer manament 
és “estima el Senyor, el teu déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tot 
el pensament”� I el segon li és semblant  “estima els altres com a tu mateix”�

Si els que es dediquen a la política l’exercissin tenint en compte els dos 
manaments i, si més no, el segon manament, ben segur que tot aniria millor, 
no només a Catalunya i a Espanya, sinó en el nostre món. I això és el que jo 
vull per a nosaltres en aquestes dades tan entranyables de la Festa Major 
d’Aiguafreda, la Festa de la Immaculada Concepció: desitjo que tots els que 
vivim a Aiguafreda i, per extensió, a Sant Martí i al nostre país, ens sentim 
millor perquè tots anem millor, perquè tots vivim en pau i en llibertat; i per-
què tots busquem la veritat i, amb ella, posem el nostre granet de sorra, la 
part que ens toca de responsabilitat, per tal de construir una societat més 
justa, més fraterna; una societat, on, davant la pluralitat i la diversitat de 
tot tipus, en la nostra convivència hi hagi els valors de tolerància, respecte i 
d’estimació d’uns als altres. 

Per finalitzar, vull desitjar que totes les persones que participem, i par-
ticiparan, en la nostra Festa Major d’Aiguafreda, i d’una manera especial 
als Quintos d’enguany, puguem gaudir d’uns dies plens de felicitat i alegria, 
perquè en vigílies de les festes nadalenques, volem que aquesta felicitat i 
alegria pugui arribar a totes les famílies del nostre país� Feliç Festa Major i 
Santes Festes de Nadal!!!

Mn. Joan Carles Serra
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SeGar i batre al nOStre pOble
A la dècada dels anys quaranta-cinquanta, l’agricultura a Aiguafreda consistia 
bàsicament en el conreu de les vinyes situades al voltant del poble, feixes 
enfilades cap a muntanya, les hortes de regadiu ubicades a les ribes de les 
rieres del Congost i d’Avencó, i tanmateix a les terres de secà, camps de 
blat que sembrats a les acaballes de l’any i regats amb els plugims i neus de 
l’hivern, en arribar la primavera es mostraven ufanosos i verds en què les 
roselles (gallarets) els omplien de color.

Entre els mesos de juliol i agost el blat ja madur i daurat pel sol estava a punt 
per ser recol·lectat mitjançant els treballs de segar i de batre� La sega la solien 
portar a terme quadrilles de segadors amb un cap de colla que els dirigia i 
que segons sentia a dir, començaven la temporada (campanya) de sega al 
Maresme i al Vallès, on el blat madurava abans i posteriorment anaven pujant 
quasi poble a poble fins arribar a la plana de Vic.

En aquell temps i en aquestes contrades els treballs de segar eren totalment 
manuals i força feixucs, ja que solien treballar de sol a sol. Les eines dels sega-
dors eren bàsicament un gros volant que agafaven amb una mà i un esclopet 
de mà fet de fusta per protegir els dits de l’altra mà i un barret de palla per 
protegir-se del sol. Tot sovint esmolaven el volant per tal de tallar bé les tiges 
del blat que en aquell temps solia ser de mida bastant llarga (actualment el 
blat és bastant més curt). Els mateixos segadors garbejaven, feien les garbes 
del blat (feixos) que anaven lligant destrament amb les mateixes tiges del blat.  

Per tal d’alleugerir la feina i refer-se de la solellada, a mig matí i a mitja tarda se 
solia portar beguda als segadors, càntirs d’aigua, algun porró de vi i queviures, 
pa, algun embotit de la pròpia matança i fruits secs (nous i ametlles o avellanes).

Un cop ja fetes les garbes les carregaven amuntegades en carros, dits d’escala, es-
tirats per un o dos animals (mules o bé cavalls) per tal de traginar-les fins a l’era on 
es portaria a terme la tasca de batre� Les masies grans i les cases pairals solien tenir 
la pròpia era. Jo recordo dins del poble les eres de can Mestret (actualment Plaça 
de la Rectoria), la de can Teixidor, la de can Vila de l’Abella i la de l’Hostal de la Polla.

A la part del darrere de l’Hostal de la Polla hi havia, i encara hi deu ser, l’era 
on jo recordo que en temps de vacances del col·legi anava a veure com batien 
el blat que, amb garbes, havien portat amuntegades en aquells carros que 
semblaven molt grans per l’embalum que feien�
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Damunt de l’era els homes desfeien les garbes i estenien el blat formant cer-
cle on una mula o bé un guarà (ruc català) anaven donant voltes arrossegant 
darrere seu una fusta (trill) amb un pes i un home conductor al damunt per tal 
d’aixafar les espigues i separar el gra de la palla� Posteriorment amb forquetes 
de fusta anaven recollint la palla i s’hi feia una mica d’aire amb pales també 
de fusta: ventaven el blat tirant-lo enlaire per tal de separar el boll del gra i 
finalment garbellaven el gra de blat i el ficaven en sacs que després portarien 
al graner o bé al molí. Mentrestant uns altres homes quasi especialistes, amb 
la palla anaven formant el paller al voltant d’un llarg pal plantat verticalment 
a terra, que solien coronar amb una olla de terrissa ja vella o malmesa.  

Un parell d’anys més tard vaig veure i viure un important canvi, ja es va portar 
a terme la tasca del batre en el mateix indret (l’era de l’Hostal de la Polla), 
mitjançant una màquina de batre estàtica, moguda per un tractor dotat d’una 
politja motriu i d’una llarga corretja de transmissió que li proporcionaven la 
força i moviment necessaris per poder fer el seu treball. La màquina en qües-
tió, que en bona part era de fusta, batia, triturava i garbellava, separant el 
gra de la palla mitjançant una munió de politges, corretges i garbells mòbils. 
Aquesta màquina que era molt sorollosa i feia molta pols (d’aquí el refrany 
popular “qui no vulgui pols que no vagi a l’era”) estava equipada amb un 
gros i llarg tub orientable, per on sortia la palla que anaven amuntegant a la 
pallissa o bé al costat del que serien els nous pallers d’aquell any�
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El gra sortia per un costat de la màquina,  el treball dels homes consistia 
bàsicament a anar introduint les garbes prèviament deslligades a la boca 
d’entrada de la màquina, alhora que uns altres badaven, omplien i lligaven els 
sacs de blat� Els homes que treballaven entorn de la màquina de batre solien 
portar gorra, boina o bé barret de palla, mocador normalment de cuadrets 
blau fosc per tapar la boca i el nas i alguns s’equipaven amb unes ulleres un 
xic especials que en deien “ulleres de batre”. Tot per protegir-se del boll i de 
la pols, ja que barrejat amb la suor irritava la pell, els ulls i la gola.     

Veure aquestes primeres màquines de batre era per la gent del poble tot una 
novetat i un esdeveniment que embadalia a xics i grans, era tot un avenç que 
estalviava força temps i feina, segons deia la gent gran. Tanmateix, tot i  la 
novetat i modernitat que representava emprar aqueixes màquines, malgrat 
tot, es continuaven fent manualment els tradicionals pallers.

De petit (anys 1943 a 1953) vivia a casa dels meus avis a can Marc, casa 
situada al capdamunt del poble al peu de la Carretera de Ribes, on sempre 
estava a l’aguait de l’escàs tràfec de cotxes, camions i carros que hi transita-
ven. Recordo que durant els estius sortia a corre-cuita cada vegada que sentia 
passar un tractor arrossegant darrere seu una màquina de batre, i si anava en 
direcció a Vic, la seguia fins a l’última casa d’aquell indret, Can Botigurri, per 
tal de veure des d’aquest lloc si es deturava a l’Hostal de la Polla, pensant si 
seria aquesta màquina la que duria a terme la feina de batre d’aquell estiu.

Hostal de la Polla
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Van passar en-
cara força anys 
fins que no van 
aparèixer les mà-
quines recol·lec-
tores de cereals 
que ja feien tot 
el treball al ma-
teix camp de blat, 
segar i batre i dar-
rere seu passaven 
les embaladores 
que recollien la 
palla fent-ne ba-
les que es portari-
en a les pallisses� 
Aquesta maqui-
nària moderna 
amb el seu avenç 
tecnològic va ser 
la causant d’aca-
bar amb els tra-
dicionals pallers 
que tant caràcter 
paisatgístic impri-
mien a cases pairals i de pagès, entorn dels quals sempre hi solíem trobar 
gallines, lloques amb els seus pollets i bons galls (esgarrapa pallers), que 
sempre anaven esgarrapant i picotejant restes de gra i algun que altre insecte� 
A partir d’aleshores ja no es veieren més pallers al costat de les masies i cases 
de pagès. Actualment sols els podem veure, contemplar de forma bucòlica 
en alguna pintura o bé en el tradicional pessebre nadalenc� 

A Centelles i també en algun altre poble, per tal de recordar temps ja passats 
fan la festa del segar i el batre i cada any fan un paller coronat per una olla 
vella�   

Joan Parareda Prats
Aiguafreda, a gener de 2016 
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Tanco la finestra
me’n vaig a dormir,
poso bé la roba
i també el coixí�
La nit és molt llarga,
em costa dormir
repasso la vida
aquest llarg camí;
de roses i espines
que punxen molt fi.
Són tantes les històries
que el temps s’ha emportat
però el record queda
al nostre costat�
És de matinada,
la son ha arribat
apago el llum que tinc al costat.
Bona nit� 
  

      Dominga Cruells

     

bOna nit
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la bOtiGa
La Natàlia surt de pressa� Estava buscant 
un paquet de pasta que creia tenir a l’ar-
mari, però no l’ha trobat. No massa lluny 
hi ha una botiga de queviures, on tenen 
de tot i de bona qualitat� Entra i compra 
un paquet d’espirals de colors� Quan passa 
per davant del forn, recorda que tampoc 
té pa i demana una barra torrada i crui-
xent. Mentre busca els diners per pagar, 
dues dones darrere seu comenten que 
s’estan tancant moltes botigues al poble. 
Botiga que es tanca, botiga que costa obrir. 
Es lamenten que molta gent opta per 
comprar-ho tot fora i que cada vegada fan 
menys compres a les botigues del poble.

La Natàlia escolta la conversa, però no diu res. Ha de preparar el dinar i té 
pressa� Dintre de poca estona vindrà la família i ho ha de tenir tot llest� Surt 
del forn i mentre camina cap a casa pensa que ha tingut molta sort de trobar 
les botigues obertes i poder comprar el que necessitava. No té temps de 
veure les persianes abaixades de les que han tancat�

És divendres a la tarda. Com cada setmana, la Natàlia agafa el cotxe i enfila 
carretera amunt cap a un altre poble� Entra en un supermercat d’una gran 
cadena i compra tot el 
que necessita per a la 
setmana� Porta el carro 
ple� S’atabala una mica 
amb tantes coses i té 
ganes de marxar�

Potser durant la setma-
na tornarà a necessitar 
que les botigues del 
poble siguin obertes…

Conxi Nesplé
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la bOtiGueta, la meva bOtiGa 
Quan era petita, sovint, acompanyava a la meva àvia a comprar. Sempre em 
va cridar molt l’atenció aquell ambient. Tant, que el meu joc preferit de la 
infància va ser fer de dependenta. I perquè no dir-ho; era molt llaminer anar 
a Ca la Clàudia i que en Josep em revés amb dos caramels ensucrats i em di-
gués: “fins que et casis te’ls donaré!” Van passar els anys i un dia de principis 
d’estiu, la Clàudia li va comentar a la meva àvia si jo hi volia anar a ajudar als 
matins. Quan m’ho va dir, vaig imaginar-me venent i no ho vaig dubtar ni un 
segon. Aquell estiu vaig aprendre el que era treballar i em va agradar tant, 
que vaig demanar a l’Anna i a la Clàudia si hi podia seguir anant els dissabtes 
d’hivern pels matins ja que entre setmana estudiava. Ara, que tinc 24 anys, 
puc dir amb certesa que estimo la botiga. El seu ambient, l’olor que desprèn 
a menjar, la qualitat del gènere... però sobretot, la qualitat que tenen elles 
com a persona. La Clàudia; una dona emprenedora i elegant, que sense la 
botiga no sap viure perquè és la seva vida. I l’Anna; riallera, atenta i treballa-
dora com poques. La botigueta és la meva botiga. Gràcies per tot, us estimo. 

Lídia Puig Cruells 
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prOGrama d’acteS

DiJOUS, 7 De DeSembre

 18.00 encesa dels llums de nadal

 19.00 pregó de Festa major (a l’Ajuntament)

 20.00 tret de sortida de Festa Major (a la Plaça de l’Ajuntament)

 22.00 teatre: “TOC TOC” a càrrec del Grup de Teatre Ramon Sans

 22.00 campionat de holden texas (a l’espai El Taller)

 01.00 disco-mòbil

DiVeNDreS, 8 De DeSembre

 11.00 cercavila amb els gegants i capgrossos d’aiguafreda
  (Plaça Sant Ramon-Plaça Major)
  Bateig de nova figura

 11.45 repic de campanes de Festa major

 12.30 Sardanes amb l’Orquestra Montgrins (a la Plaça Major)

 16.00 campionat de cartes (botifarra, a l’espai El Taller)

 18.00 concert de Festa major amb l’Orquestra Montgrins

 23.00 Gran ball de gala amb l’Orquestra Montgrins i el conjunt “Cafè trio”
  (reserveu la vostra taula a l’ajuntament).
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DiSSabte, 9 De DeSembre

 11.00 espectacle infantil amb Jaume Barri

 16.00 campionat de dòmino
  (a l’espai El Taller)

 16.30 tarda de futbol
  Campionat Quintos 2017 - Velles Glòries (al camp)

 17.00 inauguració de la biblioteca de l’escola la Muntanya

 23.00 nit de Festa Jove amb Fem Festa

DiUmeNge, 10 De DeSembre

 10.00 3r. Open d’escacs d’aiguafreda� Al Camp d’Esports

 11.00 espectacle de màgia pels carrers d’aiguafreda amb Bicicadabra
  Sortida Plaça Major

 18.30 tarda de cine (i crispetes): La La Land

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.
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DiJOUS Dia 7 De DeSembre

 8 del vespre:  miSSa veSpertina anticipada

DiVeNDreS Dia 8 De DeSembre

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

DiSSabte Dia 9 De DeSembre

 8 del vespre:  miSSa veSpertina anticipada

DiUmeNge Dia 10 De DeSembre

 12 del migdia:  Santa miSSa

 5:30 de la tarda:  vii 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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Esperem que gaudiu d’aquesta Festa Major tant com nosaltres ho hem fet 
organitzant-la�

Volem agrair el suport i la participació de tots els anunciants i col·laboradors, 
que també fan que la Festa Major sigui possible� 

Us hi esperem a tots i totes!

Visca els quintos i les quintes del 2017!

Bona Festa Major! 

clOenda
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l’aJuntament d’aiGuaFreda 
uS deSitJa una mOlt bOna 

FeSta maJOr!

Agraïm a tots els anunciants
la seva col·laboració

en el Programa de Festa Major d’Hivern

Moltes Gràcies !

Quint@s’17

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

C. del Pont, 15 B
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

M. 649 138 656
AIGUAFREDA
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Indústria, 5-9
08592 Sant Martí de Centelles

Tel. 938 440 125
Fax 938 441 011

prensoland@prensoland.com
www.prensoland.com
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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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Ctra. de Ribes 131 - 08591 Aiguafreda
Tel: 93 844 25 45 - Fax: 93 844 25 73

M: 630 96 86 35 - 630 96 86 39 - 678 789 757
e-mail: amcalorferro@hotmail.com
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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

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



91

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, pinsos catalans, accessoris, 
complements artesanals, 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

Ctra. de Ribes, 10
08591 Aiguafreda
Tel� 93 844 10 60

Ronda Congost, 2, 1r 3r - 08591 Aiguafreda
Tel. 93 844 05 70 - 616 019 664
Horari: Dilluns de 16 a 20 h - De dimarts a divendres de 9.30 a 14 h
 i de 16 a 20 h - Dissabte de 10 a 14 h.
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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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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
ayurveda

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, 19
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES

Tel. 93 844 17 21
mein.tecnica@mein.cat
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av. ildeFOnS cerdÀ, 41  - 08540 centelleS (barcelona)

tel: 931758758 - mòbil: 640 667 464

pizzerialabarretina@gmail.com

dimarts selecció de pizzes a 5€ - dillunS FeSta Setmanal
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Pont, 5 - 08591 AIGUAFREDA - Tel. 938 442 579 - Fax 938 442 081

Major, 41 - 08551 TONA - Tel. 938 871 654

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 +

Horari: de dilluns a dijous de 8:45 a 17 hores,
divendres i dissabtes de 8:45 a 23 hores. Carrer Major, 10

Tel. 93 844 23 81
08591 AIGUAFREDA

OBERT CAP DE SETMANA
Ctra. de Ribes, 15 A bis

08591  AIGUAFREDA
fogons@fogons.net

www.fogons.net
Tel/Whats 653 674 592

Especialitats: canelons, calamars 
farcits, fricandó, peix amb suc, 
cargols amb conill, pollastre amb 
llagostins, etc.

Per encàrrec cuino a grups, 
esdeveniments, festes o 
reunions.

TAXI PARRAMÓN

Cristina
617 602 456

cristinaparramon@hotmail.com
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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

anna mas

JOIERIA      RELLOTGERIA
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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

Vermuts, copes, bocates,      
tapes, gins premiun i coktails.

Pantalla gegant i bona música.

Tel. 637 705 434
Verdaguer, 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

Tramuntana, 8
Tel. 93 844 01 26

08591 AIGUAFREDA
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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

Sant Salvador, 32
AIGUAFREDA

Tel. 687 401 138
679 649 227
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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

Paco i Ros instal·lacions S.L.
C/ La Rasa, s/n - 08591 Aiguafreda

Tel. 93 844 09 08
info@pacoiros.com
www.pacoiros.com

Paco i Ros SL
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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 - F. 93 871 79 76 

bt@berruezotenas.cat
08530 LA GARRIGA

Francesc Berruezo - Rosa Tenas

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

08569 CANTONIGRÒS
(Barcelona)

anuncia’t
l’any

vinent!



116

Plaça Major, 15 - Aiguafreda
931317165 - 618979430

      el_penjador

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

08591 AIGUAFREDA

SOLÀ s.c.p.
CONSTRUCCIONS

JOAN Mª
SERRA i SALA

PÈRIT TASSADOR D’ASSEGURANCES
i

COMISSARI D’AVARIES Nº 4094

Tel./Fax 93 844 07 77

Merceria - Bijuteria
Complements - Moda
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Ctra. de Ribes, 155 · Tel. 93 844 25 10 - 08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
joanmoragassl@gmail.com - www.moragasgroup.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

BAR MONTSENY
Ctra. de Ribes, Km. 51 - Tel. 93 844 07 66 - 08591 AIGUAFREDA
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GERMANS VILARÓ 
CENTELLES, S.L.

C. Tarragona, 22
08540 CENTELLES (Barcelona)

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

PASSION FOR LIFE

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

bar
la plaça

plaça major, 7 - 08591 aiguafreda
tel. 93 844 03 26
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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
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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 657 89 43 89 - Tel. 93 844 10 28

Carretera de Ribes, 15A
davant el Parc

08591 Aiguafreda (Barcelona)
938 442 450

Carrer Balsareny, 3 baixos 1
08022 Barcelona

655 94 11 04

www.rjpimmo.com
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CAN GAllIFA

C. del Pont, 6 - Tel. 938 440 127 - 08591 AIGUAFREDA
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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
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SERVEI A DOMICILI 

Aiguafreda
Plaça Major, 6

Tel. 931 282 806
625 576 185

DAVID
C/ de l’estació, 9 - 08952 Sant Martí de Centelles
davidgarciacontreras1971@hotmail.com

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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LOLA
ACUYO
Modista

Ctra. de Ribes, 1
08591 AIGUAFREDA

Mòbil: 647 126 817

E-mail: cuquetta@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/cuquetta

Tel.: 662958567 

Carrer de pont, 1
08591 AIGUAFREDA
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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

concept-t.com
info@concept-t.com
M. 615.566.593
T. 931.317.174
Indústria, 30 bis
08551 Tona (Barcelona)
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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 scpconstruccions i reformes sl

REPARACIÓ GENERAL 
DE L’AUTOMÒBIL

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

TALLERS GIRALT

93 844 07 03
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Detergents
industrials
i productes

de neteja

Sonorització • Audio • Video
lloguers equips de so

C. Curtidors, 15 • Centelles • T. 670 352 748 
www.femfesta.com
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604 11 46 40

anuncia’t
l’any vinent!
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