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Telèfons d’interès2

Ajuntament
Ajuntament (oficines)
93 844 22 53
Ajuntament (fax)
93 844 21 85
Policia local (urgències 24 hores)
606 98 11 11

Assistencials
CAP Aiguafreda
93 844 10 26
Serveis socials
93 812 54 45
Farmàcia
93 844 25 14
Per concertar hora al metge
(Sanitat Respon)
902 111 444
Residència geriàtrica “Can Caló”
93 844 18 00
Residència geriàtrica “La Font”
93 844 10 61
Centre d’atenció a la Dona
93 879 49 10

Escolars
CEIP “La Muntanya”
93 844 01 79
Aula de música “La Clau de Sol”
630 368 975

Subministraments
Aigua: SOREA
Servei municipal d’aigües
93 881 22 53
Dilluns de 12 a 14 h hi ha atenció
personal a l’Ajuntament d’Aiguafreda
Gas: Gas Natural (urgències)
900 750 750
Llum: Estabanell Energia
93 860 91 00

Serveis
Mancomunitat “La Plana”
93 812 41 67
Camp d’esports municipal
93 844 07 29
Deixalleria municipal
93 844 05 26
Casal Sant Jordi
93 844 22 26
Oficina de Correus
93 844 04 99
El Punt
93 844 07 86
Parròquia de Santa Maria
d’Aiguafreda
93 844 01 04
Serveis funeraris
93 861 82 30
Centre d’Informació d’Aiguafreda

(Parc Natural del Montseny)
93 844 01 54

Transports i comunicacions
Estació de RENFE
93 844 11 48
Autocars Sagalés
93 870 78 60
Taxi Parramon
617 602 456
Taxi 4x4
635 977 683
Seguretat
Mossos d’Esquadra de Granollers
93 860 85 00
Mossos d’Esquadra de Vic
93 881 57 00
Bombers de la Generalitat
085

Urgències mèdiques
Hospital General de Granollers
93 842 50 00
Hospital General de Vic
93 889 11 11
Emergències de tot tipus
112

Telèfon general d’informació
012
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Escric aquestes línies amb tot el respecte cap a la diversitat d’opinions que hi 
pugui haver al nostre poble i amb la preocupació de veure les dificultats que 
afecten al nostre país i la incertesa que ens presenta el futur després de tot el 
que hem viscut durant els darrers mesos.

El malauradament famós article 155 ha permès a l’Estat dissoldre el Parlament, 
destituir al President i els membres del Govern i intervenir Conselleries i altres 
institucions o ens vitals pel normal desenvolupament de Catalunya. 

No podem oblidar les persones empresonades a conseqüència del procés 
–algunes ja fa més de seixanta dies que son a la presó–, les que estan a l’exili, 
ni tampoc els més de més de 700 alcaldes que estem cridats a declarar per 
haver-nos posicionat a favor de que la ciutadania pogués votar, si ho desitjava.

És gravíssim tot el que està passant i considero que les conseqüències de l’apli-
cació del 155 i de tot el que l’envolta, si es perllonguen en excés, poden ser 
molt negatives per a totes –he dit totes– les persones que vivim a Catalunya 
sigui quina sigui la nostra ideologia o manera de pensar.

Durant els darrers mesos s’han realitzat freqüents i pacífiques concentracions 
davant del nostre Ajuntament, com en molts d’altres, denunciant aquests fets, 
demanant la llibertat dels empresonats i exiliats i exigint un retorn a la norma-
litat que a dia d’avui  encara no s’ha produït.

Catalunya és terra de diàleg i pactes. Som un poble que prové de la multicul-
turalitat; estem acostumats a acollir, integrar i conviure –ho hem demostrat des 
de fa segles– i ara, més que mai, hem de continuar per aquest camí reforçant els 
nostres valors, fent pinya i evitant que la convivència social es fracturi. 

Escric abans del dia 21 i espero que els resultats de les eleccions d’aquest dijous 
plantegin un escenari amb bones expectatives per a trobar solucions a tants 
problemes en un clima de diàleg, concòrdia i fraternitat. Tant si és així com si 
no ho fos, ens toca als ciutadans i ciutadanes continuar exigint, amb l’actitud 
pacífica i serenor que ens caracteritzen, un nou horitzó en el que hi trobem la 
normalitat i el progrés que ens són imprescindibles per a poder viure en pau i 
fer un món millor per a tots nosaltres i per a  les futures generacions.

Desitjo que tinguem totes i tots unes molt bones festes nadalenques i un molt 
bon any 2018, en el que recuperem la il·lusió i es compleixin aquests anhels de 
pau, prosperitat i fraternitat.

Joan Vila i Matabacas 
Alcalde d’Aiguafreda

Joan Vila i Matabacas
Alcalde
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Maquetació i impressió: Estudi de Comunicació Intus, S.L,
Impressió feta sobre paper ecològic
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“Ens toca als ciutadans i 
ciutadanes continuar exigint, 

amb l’actitud pacífica i serenor 
que ens caracteritzen, un nou 
horitzó en el que hi trobem la 

normalitat i el progrés que ens 
són imprescindibles per a poder 
viure en pau i fer un món millor 

per a tots nosaltres i per a  les 
futures generacions”
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Composició del 
consistori municipal
Joan Vila i Matabacas
Alcalde-president. Alcaldia, Governació, Urbanisme i portaveu del grup 
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Consell Comarcal del Vallès Oriental
- Parc Natural del Montseny
- Comunitat de Municipis Costers del Montseny i Bertí
- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent
- Consorci Teledigital Granollers i el seu ens depenent VOTV
- Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

Miquel Parella i Codina
1r Tinent d’alcalde
Regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme, Comunicació i cooperació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Consorci de Promoció Turística
- Mancomunitat La Plana

Frederic Pulido i Polo
2n Tinent d’alcalde
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Governació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Mancomunitat La Plana
- Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent
- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent

Elena Font i Sala
3a Tinent d’alcalde. Regidora de Serveis Socials, Joventut, Sanitat
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Centre d’atenció d’animals de companyia

Enric Cruells i Carrió
4t Tinent d’alcalde. Regidor de Festes, Manteniment i Serveis Municipals 
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Gemma Brunet i Ferrer
Regidora d’Ensenyament i esports, Indústria, comerç i ocupació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Associació intermunicipal per l’Esport
- Xarxa local de consum
Podeu concertar cita trucant prèviament al telèfon 93 844 22 53

Josep Sellas i Benvingut
Regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM). Portaveu del grup.

David Salvans i Carreras
Regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM)

Israel Calvache i Masuet
Regidor del grup municipal Estimem Aiguafreda (EA)

Anna Asensi Urrea
Regidora del grup municipal Estimem Aiguafreda (EA)

Joan Antoni de Arriba i Cejudo
Regidor del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP). Portaveu del grup.

Horaris de l’ajuntament

AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. de l’Ajuntament, 1
08591 AIGUAFREDA
Tel.: 93 844 22 53 / Fax: 93 844 21 85
Correu-e: aiguafreda@aiguafreda.cat
Web: www.aiguafreda.cat
Horari. De dilluns a divendres: de 9 a 
14 h. Dimarts: de 16.30 a 19.30 h
Horari d’estiu (juliol i agost)
Igual que la resta de l’any excepte els
dimarts a la tarda, en què està tancat

SECRETARIA
Secretària-interventora:
Lourdes Hurtado Torralba
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dimarts: de 16.30 a 19.30 h

SERVEIS SOCIALS
Treballadora Social: dimarts i diven-
dres de 9 a 12 h
Educadora Social: dimarts i dimecres 
de 9 a 12 h

SERVEIS TÈCNICS
Arquitecte:
Álvaro Gimeno
Arquitecta tècnica:
Marta Solagran Casassas
Enginyer:
Carles Sinningsohn Cienfuegos
(Cal concertar hora prèviament
al telèfon 93 844 22 53)

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Carrer d’Avencó, s/n
Els dilluns, dimarts, dijous
i divendres: d’11 a 13 h i de 16 a 19 h
(els dimecres, tancada)
Els dissabtes: de 9 a 13 h

EL PUNT. SERVEI D’INFORMACIÓ
JUVENIL I ESPAI JOVE
Passatge de Sant Ramon, 2, bxs.
De dimarts a divendres: de 17 a 20 h
(els dilluns, tancat)

>

>

>

>

>

>

Contacte
Es poden concertar visites trucant 
prèviament al 93 844 22 53. També 
es pot contactar directament amb 
els responsables municipals a través 
de la bústia de suggeriments del web 
municipal (www.aiguafreda.cat).

http://www.aiguafreda.cat
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Durant aquests darrers mesos s’han produït 
diferents concentracions davant l’ajuntament 
(com la del 8 de novembre o la del 4 de de-
sembre) en defensa de les institucions catalanes i 
dels membres del govern empresonats o a l’exili. 

El referèndum de l’1 d’octubre
Aiguafreda va participar activa-
ment en el referèndum d’au-
todeterminació de l’1 d’octu-
bre. La majoria de votants del 
nostre poble van respondre 
afirmativament a la pregunta 
“Vol que Catalunya sigui un es-
tat independent en forma de 
república ?.

Malgrat que el col·legi elec-
toral va tancar a les 17.10 h 
ateses les circumstàncies de la 
jornada (a les 17.30 h la policia 
va precintar el local), la partici-
pació va assolir un percentat-
ge superior al 62 %, tot i les 

gairebé tres hores menys de 
votació.

Des de la nit anterior grups de 
persones van romandre a la 
Plaça de l’Ajuntament i a pri-
mera hora del matí la concen-
tració ja assolia les 300 perso-
nes que s’hi van anar mantenint 
al llarg de tota la jornada. Des 
d’abans de l’obertura del col-
legi electoral es van formar 
llargues cues que arribaven 
fins al Carrer Major.

Els resultats a Aiguafreda van 
ser els següents:

1.130 (91,9%)

SI

BLANC

NO

NUL

Concentracions 
davant 
l’ajuntament 
en defensa 
del govern de 
Catalunya

Referèndum en dades

CENS: 1.962
VOTANTS: 1.229
PARTICIPACIÓ: 62,64 %

SÍ:              1130      (91,9 %)
NO:  67       (5,5 %)
BLANC:  14       (1,1 %)
NUL:  18       (1,5 %)

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303541/ca/govern-trasllada-resultats-definitius-referendum-l1-doctubre-parlament-catalunya.do
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Aiguafreda va rebutjar de manera majoritària l’actuació policial 
que va produir-se a molts indrets de Catalunya amb motiu del 
referèndum de l’1 d’octubre. El nostre poble es va sumar a l’atu-
rada de país que van convocar diferents associacions i entitats 

en condemna de les accions de violència que hi havia hagut en 
col·legis electorals. A part de l’aturada general, a les 12 h del 
migdia hi va haver una concentració davant l’ajuntament amb la 
lectura d’un manifest unitari condemnant els fets.

L’aturada de país 
del 3 d’octubre

L’alcalde 
d’Aiguafreda 
a la concentració
de Brussel·les
del 7 de novembre

Aiguafreda va sumar-se a la condemna dels atemptats terroristes 
de Barcelona i de Cambrils amb una concentració de cinc mi-
nuts de silenci. L’acte va tenir lloc l’endemà, divendres 18 d’agost, 
a les 12 del migdia davant la porta de l’Ajuntament i va aplegar 
prop de 300 persones que van rebutjar l’atemptat que va causar 
15 morts i en va ferir més de 100. En senyal de dol, les banderes 
del balcó de l’ajuntament van onejar a mig pal durant tres dies.

L’alcalde d’Aiguafreda, Joan Vila i Matabacas, va ser un dels 200 
alcaldes que van desplaçar-se fins a Brussel·les per donar su-
port al president Puigdemont i a la resta de membres del go-
vern a l’exili i per fer visible a nivell internacional la denúncia 
per l’empresonament de la resta de membres del govern. La 
concentració a la capital belga va tenir lloc el dimarts 7 de 
novembre.

Concentració de 
rebuig als atemptats 
de Barcelona i de 
Cambrils del 17 
d’agost
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Inaugurada la restauració 
de la resclosa de Martinet

Patrimoni

El dissabte 18 de novembre es va pre-
sentar la recuperació de l’antiga res-
closa de Martinet. La posada en valor 
d’aquesta antiga instal·lació hidràulica ha 
estat possible gràcies a l’Associació Mar-
tinet grup de defensa fluvial i a la col-
laboració d’institucions com Hàbitats, el 
Parc Natural del Montseny, Valeri Salgot 
i els Ajuntaments de Seva i d’Aiguafreda.

A la trobada s’hi van aplegar una cin-
quantena de persones que, després 
d’esmorzar a la Font dels Enamorats 
van fer cap a l’indret. Les instal·lacions 
recuperades, que durant dècades ha-
vien romàs cobertes de vegetació i ig-
norades, consten de la presa, la caseta 
amb la comporta i el canal de derivació. 

L’apuntalament de l’obra ha estat possi-
ble gràcies a la tasca d’especialistes en 
construcció de pedra seca que van co-
ordinar el grup de voluntaris que hi van 
treballar en diferents jornades.

La construcció, datada de fa uns 130 
anys, havia de regar tota la plana d’horts 
i camps situada entre la Font dels En-
amorats i l’Hostal de la Polla, a la part 
nord del poble, una extensa plana que 
actualment està ocupada per la zona in-
dustrial del municipi. Tanmateix, sembla 
que mai no va acabar d’entrar en funci-
onament –va restar inacabada– a causa 
de plets i conflictes pel dret d’accés a 
l’aigua entre el promotor (el comte de 
Centelles) i regants de l’indret.

Al mateix acte es va inaugurar un plafó 
autoexplicatiu situat al costat mateix de 
la resclosa i un hotel d’insectes, situat al 
seu redós, que ha de facilitar recer a la 
fauna invertebrada del lloc.
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Medi ambient

Nous fulletons informatius sobre la 
Riera de Martinet i la Vall d’Avencó

S’han editat dos nous políptics informatius sobre els espais 
naturals més emblemàtics amb què compta Aiguafreda. Un 
correspon a la Vall d’Avencó, un dels espais naturals més des-
tacats del Montseny de Ponent. Aquest fulletó, que presenta 
diferents singularitats de la vall com els seus aspectes històrics, 
geològics o botànics, us el podeu descarregar en format di-
gital (web) o el podeu trobar en format tradicional de paper.

D’altra banda, i aprofitant la presentació de les tasques de 
recuperació de l’antiga resclosa, es va fer la difusió del nou 
tríptic de la Vall de Martinet. Com l’anterior també es troba 
disponible a l’Ajuntament, a la pàgina web i al Punt d’Infor-
mació. 

Han estat repartits a cada casa d’Aiguafreda. Aquests fulle-
tons continuen la sèrie de tríptics informatius dedicats a as-
pectes del patrimoni d’Aiguafreda, en aquest cas dedicats al 
patrimoni natural. 
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Via pública

Campanya contra els 
excrements de gossos 
al carrer
S’ha posat en marxa una campanya mu-
nicipal que consta de diferents accions 
tendents a sensibilitzar sobre la proble-
màtica que suposen els excrements de 
gossos a la via pública. D’una banda, a 
part d’aquesta difusió per xarxes, s’ha re-
partit a cada casa el fulletó informatiu a fi 
que cada veí del municipi sigui conscient 
de la problemàtica. En paral·lel, un agent 
cívic municipal ha iniciat una campanya 
de vigilància i informació a diferents in-
drets del municipi per a informar aquells 
propietaris de gossos sobre l’obligació 
de recollir els excrements del seu animal. 
Igualment s’han instal·lat quatre punts de 
subministrament gratuït de bosses adap-
tades per a recollir els excrements dels 
gossos. Aquests mateixos punts compten 
amb un receptacle preparat perquè les 
bosses i s’hi diguin dipositades. En darrera 
instància, un ban signat per l’alcalde ha re-
cordat els principis d’aquesta campanya.
Totes aquestes accions són tendents a 
conscienciar del fet que els excrements 
de gossos al carrer són font de tot tipus 

de perjudicis per a la comunitat: manca 
d’higiene, afectacions a la salubritat, males 
olors, perjudici per als infants que juguen 
en espais comuns, manca d’imatge de la 
mateixa via pública, mobiliari i instal·la-
cions urbanes malmeses per 
l’efecte dels àcids, etc.
Recordem també que cada 
gos cal que estigui conve-
nientment censat i tingui el 
xip en ordre. Hi ha previst 
un règim de sancions per a 
qui es desentengui del que 
preveuen les Ordenances 
Municipals sobre aquest 
punt. En benefici del po-
ble i dels seus veïns, espe-
rem la col·laboració de 
tothom.

 Aiguafreda compta amb quatre DEAs 
(desfibriladors externs automatitzats) 
que es troben instal·lats al mateix CAP, 
al camp de futbol, a la sala polivalent de 
Can Plantada i un altre d’instal·lat junt 
amb altre material mèdic a l’ambulància 
que té base al Casal Sant Jordi. En cas de 
necessitat per possible aturada cardíaca, 
cal trucar al 112 i seguir les instruccons 
que hi ha al mateix DEA.

Aiguafreda, 
municipi
cardioprotegit
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Inauguració de la nova 
biblioteca de l’escola

Renovació al Consell 
d’Infants d’Aiguafreda

Festa 
reivindicativa 
pel dret al 
lleure

Coincidint amb els actes de la Festa Major 
d’Hivern, el dissabte 9 de desembre es 
va inaugurar la nova biblioteca de l’escola 
La Muntanya. Amb aquest equipament, 
els nostres escolars compten amb 
un nou concepte de biblioteca, dut a 
terme gràcies a la voluntat de persones 
i institucions i amb l’objectiu de dotar 
les instal·lacions escolars d’un espai que 
convidi a la lectura des d’un disseny i 
d’una funcionalitat adaptades als més 
petits.

El passat dissabte 18 de novembre l’Esplai 
Pica Pins va fer una festa a la Plaça Major 
d’Aiguafreda reivindicant el dret al lleure 
dels infants, on es va convidar tothom a 
participar-hi. Un cor captat des de l’aire 
simbolitzava l’acció i la festa.

El passat dimecres 22 de novembre, es va 
celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda l’acte de renovació del 
Consell d’Infants, amb la presa de 
possessió per part dels nous consellers 
i la finalització de representació per part 
dels que ja han començat l’ESO. El nou 
consell queda configurat de la manera 
següent:

Han acabat els dos anys com a 
representants (estan cursant 1r. d’ESO):
Helena Puig Cruells
Bruno Emde Roger
Bernat Pons Mir

Continuen (fan 6è de Primària):
Queralt Galbany Blanch
Isaac Alexandre Díaz
Martina López Olivés
Berta Ramisa Novoa
 
Nous consellers (estan cursant 5è de 
Primària):
Elsa Alexandre Rodés
Nil Salvans Avinent
Cloe Lozano Aguilella
Aleix Fulcarà Mañas

Ensenyament

Infància i joventut
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Durant els mesos d’octubre i novembre 
va tenir lloc un taller d’alimentació 
saludable en el qual es van donar pautes, 
idees i indicacions per a vetllar per la 
salut alimentària a partir dels 60 anys. Va 
anar a càrrec de Queralt Aguilà, dietista.

Vint-i-dues persones grans d’Aiguafreda 
i Sant Martí van participar de l’intercanvi 
amb el Casal de Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès) el passat dimarts 14 de 
novembre. A l’arribada, la gent gran del 
Casal de Sant Llorenç d’Hortons va 
donar-los la benvinguda amb un esmorzar 
i una petita xerrada sobre el municipi i les 
seves festes i tradicions.

 A continuació, els participants van poder 
visitar l’exposició “Esperit transformador i 
creatiu”, organitzada en motiu de la visita 
i que recull les obres i treballs artístics de 
membres dels casal i veïns i veïnes del 
municipi. Tot seguit, va fer-se una caminada 

pel espais més emblemàtics del municipi 
amb el guiatge de dues persones grans 
de Sant Llorenç.

A les dues del migdia, a l’espai municipal 
“La Sala de la Societat”, va fer-se el 
dinar de germanor. Durant el dinar hi 
va haver l’intercanvi d’obsequis entre 
els ajuntaments i els casals i també els 
parlaments. La jornada d’intercanvi va 
finalitzar amb un repertori de cançons de 
Cant Coral Rebrots de Primavera, la coral 
del Casal de gent gran de Sant Llorenç 
d’Hortons. La tornada de l’intercanvi està 
prevista de cara a la primavera i es farà a 
Aiguafreda.

El Casal Sant Jordi visita 
Sant Llorenç d’Hortons

Taller 
d’alimentació 
saludable per 
a gent gran

Benestar social i gent gran
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Aiguafreda compta amb una peça 
única en el bestiari festiu català: 
el Tritó del Montseny

Cultura

Aquest 2017 ha estat l’any de la seva 
presentació en societat. Els Geganters 
d’Aiguafreda han estat els impulsors 
de la iniciativa perquè el nostre poble 
comptés amb una bèstia festiva que 
acompanyés gegants i grallers en els 
dies de festa. La idea de comptar amb 
un element festiu com aquest ja va néi-
xer de lluny i es va poder materialitzar 
aquest agost quan va ser presentat amb 

motiu de la Festa Major d’estiu. 

L’animal escollit va ser el Tritó del Mont-
seny, animal emblemàtic del massís i ra-
resa zoològica atès que es endèmic del 
Montseny. El tritó del Montseny viu en 
aigües fresques de les capçaleres dels 
torrents i rius que davallen del massís i 
ha esdevingut un símbol que identifica 
les nostres muntanyes i la preservació 

de la natura a través d’un animal tan 
petit i fràgil com aquest.

El tritó del Montseny dels geganters 
d’Aiguafreda també va presentar-se a la 
resta de colles geganteres durant la tro-
bada de gegants del 26 de novembre. 
Com a animal aquàtic que és, treu aigua 
per la boca als curiosos que intenten 
aproximar-s’hi.

Durant el mes de setembre va restar oberta al públic l’exposició “Retrats del Mont-
seny, fesomies de la terra”, amb fotografies de Mariano Pagès. La mostra recollia 
fotografies en blanc i negre de persones grans vinculades de sempre al Montseny. 
Pagesos, pastors, boscaters o masoveres apareixien en el seu dia a dia en una mos-
tra expressiva i suggerent.

Retrats del Montseny. 
Fesomies de la terra
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Durant la cercavila de la Festa Major 
d’Hivern, els Geganters d’Aiguafreda van 
estrenar el Gegantó Martí d’Aiguafreda, 
una figura que a partir d’ara acompanya-
rà els gegants del nostre poble, el comte 
Guifré i la baronessa de Cruïlles, junt amb 
el Tritó del Montseny, presentat aquest 
estiu. Es tracta d’una figura petita i de pes 
reduït preparada per a ensinistrar als jo-
ves de la colla per quan, de més grans, els 
toqui fer ballar els gegants.

El 10 de setembre el grup WikiTrio Ensemble, grup de cambra osonenc amb més 
de deu anys de trajectòria, va oferir un recorregut per la música del noucentisme 
i del modernisme catalans. El concert va tenir lloc a la Plaça de Sant Ramon i va 
comptar amb la participació de la soprano Dolors Lozano. El nombrós públic que 
s’hi va aplegar va poder gaudir de peces de Felip Pedrell, Pau Casals, Lluís Millet, 
Enric Morera o Juli Garreta en un entorn recollit i adient a l’acte.

Estrenat el gegantó dels 
Geganters d’Aiguafreda

La música del noucentisme 
i del modernisme catalans 
per l’11 de setembre

Cultura
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L’Ajuntament d’Aiguafreda ara 
també al Whatsapp

Comunicació

L’Ajuntament d’Aiguafreda ha iniciat un 
servei de notificacions per Whatsapp. 
Amb aquesta nova eina de comunicació, 
àgil i gratuïta, es podran conèixer les no-
vetats municipals i també podrà ser utilit-
zat en avisos d’emergències o comunica-
cions urgents.

Com us podeu donar d’alta ?
1) Afegiu el telèfon del whatsapp de 
l’Ajuntament a la vostra llista de contactes: 
681 330 458.

2) Quan el tingueu afegit, envieu un what-
sapp a l’Ajuntament d’Aiguafreda amb la 
paraula ALTA, nom i cognoms. (Exemple: 
ALTA, Montserrat Llobeta Avencó).

3) Rebreu resposta confirmant l’alta en 
un període màxim de cinc dies. A partir 
d’aquest moment ja rebreu les notifica-
cions.

Què rebreu ?
Les notificacions que es difonen per xar-
xa i a través de la web: actes, reportatges, 
agenda cultural i esportiva, incidències vi-
àries, avisos, festes, etc.

Cada quan ho rebreu ?
L’Ajuntament d’Aiguafreda farà, com a 
màxim, una tramesa diària, de dilluns a 
divendres, aplegant les informacions que 
hagin aparegut aquell dia. En casos neces-
saris es poden rebre més comunicacions 
o també en caps de setmana.

Es podran fer peticions a través del servei?

Atesa la naturalesa del mitjà, el servei de 
notificacions per Whatsapp és un canal 
de comunicació unidireccional. En aquest 
sentit, comentaris de resposta no podran 
ser atesos. Si es vol comunicar alguna inci-
dència es pot utilitzar el canal de comuni-

cació existent per a aquests casos: www.
aiguafreda.cat/formularis/instancia-gene-
ral. Tampoc no es podrà utilitzar l’opció 
de trucada de dins de Whatsapp.

Com us podeu donar de baixa ?
En qualsevol moment, l’usuari pot envi-
ar un correu electrònic a aiguafreda@
aiguafreda.cat amb les paraules: BAIXA 
whatsapp, nom i cognoms i serà donat de 
baixa del servei.

Confidencialitat
L’Ajuntament d’Aiguafreda no farà ús de 
les dades de les persones inscrites amb 
cap altra finalitat que la que s’ha exposat. 
Les dades no seran lliurades a cap orga-
nisme extern. Es garanteix la privacitat de 
les persones que formin part del grup. 

Quins altres canals de comunicació 
en xarxa ofereix l’Ajuntament d’Ai-
guafreda ?

El servei de notificacions per WhattsApp 
s’afegeix a les següents xarxes ja existents:

• RSS de la pàgina web: www.aiguafreda.
cat

• Facebook: @AjuntamentAiguafreda

• Twitter : @ajaiguafreda

• Instagram: @ajaiguafreda

• Youtube: ajaiguafreda (reportatges, do-
cumentals...)

• Televisió: Podeu veure les notícies sobre 
l’actualitat municipal a través del canal de 
televisió de VOTV (Vallès Oriental Televi-
sió), o si no heu pogut veure l’emissió de 
la notícia en directe, la podeu recuperar a 
través de l’espai web http://votv.xiptv.cat/
aiguafreda

Si sou una entitat i voleu fer difusió dels 
vostres actes podeu fer-los arribar a ai-
guafreda@aiguafreda.cat.

mailto:aiguafreda%40aiguafreda.cat?subject=BAIXA
mailto:aiguafreda%40aiguafreda.cat?subject=BAIXA
http://www.aiguafreda.cat 
http://www.aiguafreda.cat 
https://www.facebook.com/AjuntamentAiguafreda/
https://twitter.com/ajaiguafreda
https://www.youtube.com/user/ajaiguafreda
https://www.youtube.com/user/ajaiguafreda
mailto:aiguafreda%40aiguafreda.cat?subject=
mailto:aiguafreda%40aiguafreda.cat?subject=
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Campanya dels 
vals dels aliments

Comunicació

Enguany s’ha tornat a celebrar la sego-
na edició de la campanya dels vals dels 
aliments. Gràcies a la col·laboració de la 
Peixateria Susanna, la Botigueta, El Condis, 
Carnisseria Salgot, la Gironesa i la Fruiteria 
Elena i amb l’organització per part de l’as-
sociació REIR i l’Ajuntament d’Aiguafreda 
s’ha pogut oferir a famílies vals que els per-
metran poder gaudir d’àpats adients per 
aquestes dates. Els vals són única i exclusi-
vament pels establiments adherits a la cam-
panya i tenen validesa fins al mes de març, 
facilitant així la tasca de gestió d’aquestes 
èpoques delicades econòmicament. Des 
de l’Ajuntament volem donar les gràcies a 
totes aquelles persones que han contribuït 
d’una o altra manera a fer possible aquesta 
segona edició de la campanya.

Resultats a Aiguafreda de 
les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 21-D
JUNTSxCAT ha estat la força més votada 
a Aiguafreda  sumant 660 vots (38,71%). La 
segona candidatura amb més suport ha es-
tat ERC-CatSí, que ha aconseguit 499 vots 
(29,27%), seguida de Ciutadans que ha 
obtingut 197 vots (11,55%). PSC ha sumat 
110 vots (6,45%) i ha estat la quarta força 
quedant per davant de la CUP, amb 95 su-
fragis (5,57%), i CatComú-Podem, amb 79 
(4,64%) i PP, amb 43 (2,52%). També s’han 
registrat 4 vots en blanc (0,23%) i 10 vots 
nuls (0,58%).

Aquests resultats s’han produït en una jor-
nada que ha estat rècord històric de par-
ticipació a en unes eleccions assolint un 
85,41%, amb 1715 vots.

En aquestes eleccions al Parlament de Ca-
talunya s’han escollit els diputats que ocu-
paran els 135 escons que conformen la 
cambra catalana aquesta onzena legislatura. 

JUNTSxCAT CatComú- 
Podem

CIUTADANS BLANC

ERC-CatSí PP

PSC NUL

CUP

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU0908901499.htm?d=0&lang=ca



