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Telèfons d’interèsHorari d'oficines i 
serveis municipals
AJUNTAMENT
Pl. de l’Ajuntament, 1
08591 AIGUAFREDA
Correu-e: aiguafreda@aiguafreda.cat
Web: www.aiguafreda.cat
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

SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Marta Molins Paronella

SERVEIS SOCIALS
Treballadora Social
Dimarts i divendres: 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 al 93 844 22 53. També es pot con-
tactar amb els responsables municipals 
a través de la bústia de suggeriments del 
web municipal (www.aiguafreda.cat).

Composició del  
consistori municipal
Miquel Parella Codina
Alcalde-president. Alcaldia, Representació. 
Regidor de Cultura, Patrimoni Històric  i 
Urbanisme (Junts per Aiguafreda).

Enric Cruells i Carrió
1r Tinent d’alcalde. Regidor d'Urbanisme,  
Manteniment i Serveis Municipals, 
Governació i  Festes (Junts per Aiguafreda).

Elena Font i Sala
2a Tinent d’alcalde. Regidora de Serveis 
Socials i Sanitat, Cooperació i Joventut 
(Junts per Aiguafreda).

Gemma Brunet i Ferrer
3a Tinent d’alcalde. Regidora de 
Governació, Personal, Hisenda i Turisme 
(Junts per Aiguafreda).

Pere Molera Puig 
Regidor d’Esports, Joventut, Festes,  
Medi Ambient i Sostenibilitat  
(Junts per Aiguafreda).

Montserrat Plata i Puig 
Regidora de Ensenyament, Comerç i 
Ocupació (Junts per Aiguafreda).

Marc Pedrosa Revilla
Regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM).

Francesc de Borja Pons Llabrés
Regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM).

Cristina Martín Sanglas
Regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM).

Salvador Pujol Carbonell
Regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM).

Israel Calvache i Masuet
Regidor del grup municipal CUP-AMUNT.

AJUNTAMENT
Oficines  ................................. 93 844 22 53
Fax  .......................................... 93 844 21 85
Vigilants municpals ........... 606 98 11 11

ASSISTENCIALS
CAP Aiguafreda ................... 93 844 10 26
Serveis socials ..................... 93 812 54 45
Farmàcia ............................... 93 844 25 14
Sanitat Respon ....................  902 111 444
Residència “Can Caló” ...... 93 844 18 00
Residència “La Font” ........ 93 844 10 61
Centre d’atenció Dona ...... 93 879 49 10

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

SUBMINISTRAMENTS
SOREA ..........  93 881 22 53 / 900 304 070
Gas Natural (urgències) ....  900 750 750
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 Sta. Maria .... 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

Edita: Ajuntament d’Aiguafreda

Maquetació i impressió: Estudi de Comunicació Intus, S.L.

Portada: l’Hostal de la Polla (setembre 2019)
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Agraïment i compromís

V ull començar aquest text amb unes pa-
raules d’agraïment per la confiança que 
vau dipositar en la nostra proposta a 

les eleccions municipals de fa uns mesos. Un 
agraïment personal i també dels companys que 
m’hi van acompanyar. Aquesta nota de gratitud 
ve acompanyada d’una voluntat de compromís 
amb el nostre poble, que ja teníem personal-
ment, i que ara assumim públicament.

Aquest compromís el volem fer arribar a totes 
les persones d’Aiguafreda. Entenc l’Ajuntament 
com aquell lloc que a tots ens aplega i a tots ens 
representa. És per això que la nostra acció i dedi-
cació estan pensades i van encaminades a totes 
les persones que hi vivim.

Tal com vaig dir el dia de la presa de possessió 
assumim aquesta responsabilitat amb voluntat 
de servei. És l’únic que ens guia i entenem que no 
pot ser d’altra manera tractant-se d’un càrrec pú-
blic. Disposats a aprendre d’allò que faci falta, dis-
posats també a rectificar quan calgui i disposats a 
escoltar tothom. Assumim amb modèstia el càr-
rec però amb determinació. Volem exercir-lo con-
jugant el tracte planer amb l’eficàcia que tothom 
espera d’una administració pública. Aquesta és la 
nostra voluntat. També assumim la dignitat que 
comporta la representació del nostre poble, que 
procurarem tenir present en la nostra actuació.

En aquesta primera presentació a la nostra 
revista municipal vull fer també un agraïment a 

totes aquelles persones que abans que nosaltres, 
en un moment o altre, han passat per l’Ajunta-
ment d’Aiguafreda com a representants del nos-
tre poble. Enguany commemorem els quaranta 
anys de les primeres eleccions democràtiques, 
d’aquell llunyà 1979. Un agraïment, doncs, per 
a tots els que durant aquest temps n’han estat 
regidors o regidores i que cadascun, amb la seva 
empremta o enfocament, han configurat els nos-
tres temps recents.

En relació a la nostra tasca de govern l’acció 
ha d’anar encaminada a les persones i els pro-
blemes que els poden portar a trucar la porta 
de l’ajuntament, amb el límit que suposa el bé 
comú, l’interès de tots. La nostra actuació, sovint 
emmarcada per la normativa municipal o, en el 
seu defecte, per la decisió de l’equip de govern, 
haurà de conjugar aquesta atenció personal a 
cada ciutadà amb l’interès col·lectiu.

Vull acabar amb una referència que pot ser-
vir de guia. L’any passat el nostre país va com-
memorar l’Any Fabra i va ser ell qui ens va dei-
xar la següent reflexió: “Cal no abandonar mai 
ni la tasca ni l’esperança”, una persona que va 
creure sempre en aquest doble objectiu. Efecti-
vament, no hem de deixar mai la tasca, la feina 
constant, la dedicació, però tampoc no hem de 
deixar mai l’esperança de que malgrat entre-
bancs i dificultats, sempre cal seguir avançant 
per millorar. 

EDITORIAL

Miquel Parella
Alcalde

“La nostra 
actuació, 

emmarcada per 
la normativa 
municipal o 

per la decisió 
de l’equip de 

govern, haurà 
de conjugar 

l’atenció 
personal a 

cada ciutadà 
amb l’interès 

col·lectiu”

La nostra prioritat: les persones

D es de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament, que comprèn diferents àmbits, 
volem presentar els eixos bàsics d’aten-

ció a les persones tot adreçant-nos a tota la ciu-
tadania i en especial a aquella que es troba amb 
alguna manca a nivell social o en situacions de 
vulnerabilitat o dependència per a posar-nos al 
seu servei. Hi som per escoltar i atendre.

En relació a l’àrea d’igualtat mantindrem les 
diferents campanyes informatives i de rebuig 
envers la violència masclista. També aprofun-
direm en establir i regular un protocol d’aten-
ció a les dones del nostre municipi en situació 
d’aquest tipus de violència. També, en altres 
àmbits com l’alimentació, atendrem famílies 
en col·laboració amb entitats com Càritas. Des 
del Casal Sant Jordi, també s’han iniciat les 

inscripcions als cursos i activitats per aquest 
2019-2020, ajudant des d’aquesta àrea a la pre-
paració de les activitats previstes, així com amb 
l’intercanvi de casals d’aquest octubre amb 
Torrelles de Llobregat i la festa de la Gent Gran 
prevista per novembre.

Per als més joves, i des del Punt Jove d’Ai-
guafreda treballem per oferir un bona oferta 
d’activitats i cursos, proposant continuïtats com 
l’anglès, la informàtica, català per a nouvinguts 
i l’aula estudi, des d’on a part d’oferir oferta for-
mativa, és un espai de trobada que facilita la co-
hesió social potenciant les relacions entre dife-
rents col·lectius. 

Restant a la vostra disposició per tot allò en 
que us puguem ajudar, desitjar-vos una bona 
tardor a tots i totes.  

Elena Font
Regidora de Serveis  

Socials, Sanitat  
i Joventut

“El nostre 
principal 

objectiu serà 
escoltar i 

atendre tots  
els veïns.”

OPINIÓ
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E n primer lloc us volem agrair la confiança que vau dipositar en la nostra formació a les 
passades eleccions municipals. Un suport que va significar molt per a tots nosaltres, 
tant pels que havien tingut responsabilitats a l’ajuntament, com pels que per primera 

vegada s’incorporaven a una llista.  A tots els que ens vau donar suport aquest passat mes de 
maig: moltes gràcies. Mirarem de representar-vos i de ser la vostra veu durant aquests propers 
quatre anys. 

Junts per Aiguafreda va néixer amb una voluntat aglutinadora. Una candidatura nova que vol 
ser transversal, àmplia i amb voluntat de ser més. Ens hi trobem moltes persones que som de 
diferent condició i de diferent edat, però amb un objectiu comú: treballar per Aiguafreda. I ens 
presentem com a formació oberta a tothom del nostre poble que comparteixi aquests valors. 

#Freetothom. En aquesta presentació no volem oblidar-nos dels nostres polítics empreso-
nats i a l’exili. Els volem lliures a tots. Les volem lliures a totes. Per com pateixen aquesta presó 
ignominiosa i aquest exili que els manté lluny de casa seva. Recordem també els Jordis, els que 
duen més temps a la presó. Defensar la llibertat d’un poble de manera democràtica i pacífica 
no pot ser condemnable. El judici injust que han patit només pot tenir l’absolució com a final.

  @juntsperaiguafreda

  @juntsaiguafreda

  @juntsperaiguafreda

juntsperaiguafreda@gmail.com

  @cupaigua

  @CupAiguafreda

  @cupaiguafreda

aiguafreda@cup.cat

ERC-AM d’Aiguafreda: la major oposició responsable

A les passades eleccions municipals vam obtenir el major èxit de vots i regidors/es amb 
un programa basat en fer un poble més viu. I això serà el que provarem de portar a 
terme, fent una oposició constructiva però ferma, per fer d’Aiguafreda un lloc on viure 

a totes les edats de la vida, de manera agradable i en condicions d’igualtat.
Promourem la dinamització de l’economia, la justícia social, la cultura participativa fent un 

ajuntament més obert, la cultura i l’educació i la sostenibilitat, tal i com vam prometre al nostre 
programa electoral.

Ens preocupa la situació de Serrabanda, i procurarem estar-hi a sobre per tal que ningú hi 
surti perjudicat. Ens preocupa la biblioteca i volem tenir d’una vegada el teatre/auditori que 
el poble es mereix. Ens preocupa el comerç perquè és indispensable per a què el poble no es 
mori.Ens preocupa la situació d’emergència climàtica i hi farem front des de l’ajuntament. Ens 
preocupa la democràcia real i la transparència i si l’ajuntament no s’atreveix, nosaltres sí que 
posarem blanc sobre negre, i se sabrà tot.

A la CUP lluitem per la independència, el socialisme i el feminisme als Països Catalans 
des d’una pràctica radicalment democràtica i municipalista. És per això que, tot i ente-
nent que la presència a les institucions sovint és necessària, centrem també els nostres 

esforços en la lluita i la mobilització des del carrer, organitzant i participant en tots els saraus 
que contribueixin a l’apoderament de les classes populars en el nostre camí cap a la república. 
A Aiguafreda treballem pel poble des de l’any 2011, i hem esperat a presentar-nos a les elec-
cions fins a tenir una base prou àmplia i homogènia com per bastir una alternativa de govern 
sòlida. La nostra ha estat l’única candidatura que comptava amb més dones que homes, la que 
major nombre de gent jove aglutinava, i els vots de 149 persones ens han permès obtenir un 
regidor que treballarà per implementar el nostre programa des de l’oposició, tot presentant 
propostes concretes per a la nostra vila i per al nostre país. 

Hem vingut per a quedar-nos, per acabar amb les dinàmiques viciades de 40 anys gairebé 
ininterromputs de governs de dretes, i per donar una bona rebregada al poble impulsant polí-
tiques valentes en favor de la classe treballadora. Si tens ganes de treballar pel teu poble i pel 
teu país, no t’ho pensis més, a la CUP hi tens un lloc!

  @Erc Aiguafreda

  @ERC_Aiguafreda

  @erc_aiguafreda

aiguafreda@esquerra.cat

ercaiguafreda@gmail.com
 
http://locals.esquerra.cat/
aiguafreda
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 MUNICIPI 

Constitució del  
nou ajuntament
El dissabte 15 de juny al migdia va haver-hi la presa de possessió 
dels nous regidors, escollits a les eleccions municipals del passat 
26 de maig. Els representants electes presents van identificar-se 
i van prendre possessió del càrrec de regidors. En votació poste-
rior, Miquel Parella, del grup Junts per Aiguafreda, va ser escollit 
alcalde per a la legislatura 2019-2023. 

 MUNICIPI 

Resultat a 
Aiguafreda de 
les eleccions 
al Parlament 
Europeu

Coincidint amb les eleccions 
municipals, el 26 de maig 
també es varen celebrar les 

eleccions europees. A Aiguafreda, 
aquests varen ser els resultats:

CENS: 2.010
PARTICIPACIÓ: 1.427 vots / 71%
JXCAT: 711 vots / 50,00%
ERC : 355 vots / 24,96%

PSC: 132 vots / 9,28%

CeC - PODEMOS:  
63 vots / 4,43% 

Cs: 59 vots / 4,15%

PP: 51 vots / 3,59%

PACMA: 17 vots / 1,20%

 MUNICIPI 

Resultat a 
Aiguafreda de 
les eleccions 
al Congrés de 
Diputats

El passat Diumenge 28 d’abril 
de 2019 va tenir lloc a tot 
l’Estat eleccions a Corts Ge-

nerals. A Aiguafreda els resultats 
de les forces polítiques escrutat el 
100% varen ser els següents:

PARTICIPACIÓ: 1.635 vots / 
82,55%
ERC : 673 vots / 41,04%

JXCAT: 324 vots / 19,76%

PSC: 211 vots / 12,87%

COMÚ PODEM:  
158 vots / 9,63% 

Cs: 103 vots / 6,28%

FRONT: 59 vots / 3,60%

PP: 45 vots / 2,74%

PACMA: 29 vots / 1,77%

 MUNICIPI 

Resultat de les eleccions municipals

L es Eleccions Locals es van celebrar el passat 26 de maig i van tenir com a resul-
tat les dades que us exposem en aquesta pàgina. La formació guanyadora va 
ser Junts per Aiguafreda, amb 675 vots. L’Ajuntament d'Aiguafreda està format 

per 11 regidors. La participació es va situar en el 71,32%, gairebé un dos per cent més 
que fa quatre anys. 

2015

2019 71,32%

Participació

69,36%

28,68%

Abstenció

30,64%

0,91%

Nuls

0,66%

3,23%

En blanc

2,08%

47,47%

32,21%

10,48%

3,23%

JUNTS PER 
AIGUAFREDA

675 VOTS

458 VOTS
ERC - AM

CUP - AMUNT
149 VOTS

6,61%
PP
94 VOTS

Vot blanc

6
REGIDORS

4
REGIDORS

1
REGIDOR

0
REGIDORS

1422 
VOTS
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https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/eu/resultados/total
http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=201904&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=14&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0
https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/mun/resultados/total


 MUNICIPI 

Celebració de l’11 de Setembre
Aiguafreda celebra la Diada Nacional de Catalunya  
i reconeix els mèrits a joves del municipi.

La celebració de l’11 de Setembre ins-
titucional d’enguany al nostre poble 
va començar amb la lectura del ma-

nifest de la Diada, va continuar amb la in-
tervenció de l’alcalde d’Aiguafreda que va 
parlar del sentit de la Diada i va presentar 
el nou enfocament de l’acte i, posterior-
ment, es va donar pas al punt central de 
la celebració que va ser el reconeixement 
als guardonats amb les banderes catalana 
i d’Aiguafreda, tots ells joves aiguafredencs.

La primera persona guardonada va ser 
Nora Guiteras, de 12 anys, una alumna 
que ha finalitzat els estudis de primària i es 
troba a punt de començar l’Ensenyament 

Secundari Obligatori. Va ser a proposta de 
l’Escola La Muntanya, pels seus mèrits aca-
dèmics i per la seva implicació i participació.

En segon lloc es va premiar Bruna 
Puig, de 16 anys, a proposta de l’Institut 
Pere Barnils de Centelles, una estudiant 
que enguany ha acabat l’Ensenyament 
Secundari. Ho va ser per les seves qualifi-
cacions i expedient i per la seva dedicació 
i aprofitament acadèmic. 

En tercer lloc, Marc Pozanco, de 22 
anys i a proposta d’El Punt, Espai Jove 
de l’Ajuntament d’Aiguafreda i de la regi-
doria de Joventut del mateix Ajuntament. 
Ha estat campió d’Espanya d’escacs en 

la seva categoria, entrenador d’escacs, i 
col·laborador en diferents activitats i ini-
ciatives ciutadanes del nostre poble. 

L’acte, que es va haver de dur a terme 
dins l’Ajuntament a causa dels fenòmens 
meteorològics, va acabar amb la inter-
venció del cor Cantus Firmus, que va in-
terpretar unes peces musicals del seu re-
pertori, acabant amb un sentit Cant dels 
Segadors. 
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 MUNICIPI 

Les papereres  
no són contenidors
Darrerament s’ha detectat un augment indegut de les  
papereres que són utilitzades per a abocar-hi bosses 
d’escombraries. Aquest costum es dona especialment 
els mesos d’estiu i els caps de setmana.

S i algun ciutadà té la necessitat de 
desfer-se dels seus residus domès-
tics, i no ho pot fer en l’horari de 

recollida, pot utilitzar les tres àres d’apor-
tació amb què compta al nostre municipi, 
obertes permanentment. La principal, 
la deixalleria municipal, que es troba al 
barri d’Avencó. Les altres, als barris de la 
Font dels Enamorats i al Puigsec, aques-
tes dues d’ús prioritari per als veïns de la 
zona (vegeu el mapa adjunt).

Les papereres es buiden diàriament 
per les dues persones que treballen en el 
servei de neteja municipal. Hi han trobat 
tant residus domèstics orgànics com de 
material reciclable. A part de les qüesti-
ons d’imatge de la via pública i d’higiene 
col·lectiva, cal destacar el cost elevat que 
suposa la gestió d’aquests residus atès 
que, en no ser recollits pel servei el dia 
corresponent, han de ser tractats a part 
abans de poder ser tramesos a la planta 
de triatge.

Aiguafreda compta amb més de 80 
papereres repartides pels seus carrers i 
places, un total que permet satisfer les 
necessitats bàsiques per les que han es-
tat concebudes, però no per a ser usades 
com a contenidors. Més enllà d’aquí cal 
valorar l’hàbit creixent en certes socie-
tats en les que els ciutadans es fan res-

ponsables dels seus petits residus perso-
nals quan es troben a la via pública per, 
de retorn al domicili, classificar-los ade-
quadament. 

 MUNICIPI  

Pla de  
Prevenció  
de Residus 
(2019-2022)

E ls municipis que inte-
gren la Mancomunitat La 
Plana han elaborat una 

estratègia que ha de permetre 
aconseguir arribar als objectius 
de reducció dels residus munici-
pals. Aquest pla compta amb la 
participació dels diferents agents 
econòmics i les entitats, i amb 
la incorporació de valors, nous 
hàbits i actituds de consum que 
facin factible l'èxit del pla.  

 MUNICIPI 

Detenció d’una banda especialitzada 
en robatoris a domicilis

E l divendres 28 de juny al matí es 
va efectuar un robatori en una 
casa del sector nord d’Aiguafre-

da, robatori que va poder ser detectat 
i alertat, fet que va permetre la ràpida 
intervenció de la policia que va detenir 
els seus autors (tres homes i una dona) 
en una zona no molt allunyada dels fets. 

La detenció es va poder dur a terme grà-
cies a la col·laboració ciutadana i espe-
cialment de la brigada municipal que es 
trobava per l’indret en aquell moment, 
tal com va destacar el mateix cos de 
Mossos d’Esquadra. Els detinguts van 
quedar sota vigilància policial i van ser 
posats a disposició de la justícia. 

 MUNICIPI 

Contra la 
violència 
masclista

L’Ajuntament d‘Aiguafreda 
ha editat un fulletó preven-
tiu i de conscienciació sobre 

com fer front als casos de violència 
masclista. En aquesta línia, i des de 
Serveis Socials, s’ha endegat un 
nou protocol d’actuació d’ajuda a 
les víctimes o a les dones que es 
troben en possible situació de ser-
ho i que inclou diferents aspectes 
de seguiment i comunicació d’ur-
gència amb la persona afectada. 
Contacte de Serveis Socials:

• Plaça de Ajuntament, 1
• Telèfon: 93 844 22 53
• Vigilància local 24 h:  

606 981 111
• Telèfon permanent d’atenció 

contra la violència masclista: 
900 90 01 20 
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 MEDI AMBIENT 

La qualitat de  
l’aire a Aiguafreda
El municipi d'Aiguafreda ja es disposa dels primers  
valors sobre la qualitat de l’aire del territori. 

L’any passat es van instal·lar al re-
cinte de Can Bellit els aparells de 
mesura de la Xarxa de Vigilància 

de la Contaminació Atmosfèrica de la Di-
putació de Barcelona. Els responsables 
del projecte van determinar Aiguafreda 
com un punt clau per a conèixer-ne la 
qualitat de l’aire atesa la seva situació 
geogràfica. Actualment són 14 els muni-
cipis de la província que compten amb 
captadors de partícules PM10. Aiguafre-
da és un dels 3 que, a més, compten amb 
un captador de partícules PM2,5.

Les partícules són un dels contami-
nants atmosfèrics que més preocupen 
pels seus efectes nocius. Les partícules 
amb diàmetres inferiors a 10 μm, (PM10) 
i especialment les partícules amb diàme-
tres inferiors a 2,5 μm (PM2,5) penetren 
a les vies respiratòries i afecten la salut 
de les persones si es troben en concen-

tracions elevades. Els nens i la gent gran 
són els grups més susceptibles. El trànsit, 
però també episodis puntuals d’intrusi-
ons de pols sahariana a la nostra latitud, 
són els principals responsables de la pre-
sència de partícules en suspensió a l’aire.

Els resultats d’Aiguafreda mostren 
que en aquest primer any de mesures no 
s’ha superat el valor límit de la mitjana 
anual per a partícules PM10, legislat en 
40 μg/m3. El valor mitjà anual obtingut 
ha estat de 20 μg/ m3, complint al límit 
amb els valors recomanats per l’OMS. El 
valor límit diari de 50 μg/m3 s’ha sobre-
passat un sol dia, fet que representa el 
0,7% dels 135 dies mesurats. La legislació 
estableix que no s’ha de superar aquest 
valor diari més d’un 10 % de dies l’any.

L’estació de PM2,5 ha obtingut un va-
lor mitjà anual de 13 μg/m3, inferior al 
límit anual que és de 25 μg/m3. 

 MEDI AMBIENT 

Activitats al voltant del món vegetal

E l cap de setmana de l’1 i 2 de juny 
hi va haver un seguit d’activitats 
relacionades amb la botànica i 

el món vegetal. A la Fira de la Plaça Ma-
jor s’hi va sumar un any més un taller de 
manualitats relacionades amb la natura 
a càrrec de Núria Sobrevias. El diumen-
ge es va realitzar la sortida, que enguany 
versava sobre la recerca d’espècies vege-
tals aptes per al consum humà. Aquest 

itinerari es va realitzar a Aiguafreda de 
Dalt. Amb aquesta ja són vuit les sortides 
dutes a terme aquests darrers anys a la 
recerca i descoberta de curiositats del 
nostre món vegetal i que cada any gau-
deixen d’un interès creixent.

La Setmana de la Botànica va acabar el 
dijous següent amb la xerrada sobre Per-
macultura (agricultura orgànica) a càrrec 
de Jens Weitemeier a la biblioteca. 

 MEDI AMBIENT 

Les coves 
d’Aiguafreda

L’actualització d’espeleoin-
dex, una web clàssica dins 
del món de l’espeleologia 

catalana, ha permès descobrir 
totes les cavitats d’Aiguafreda i 
els seus voltants, documentades, 
situades i fotografiades en un in-
ventari que s’actualitza constant-
ment. La configuració geològica 
del municipi afavoreix la presèn-
cia de coves i esquerdes de ma-
nera que, segons aquesta font, 
es comptabilitzen dins del terme 
fins a 7 cavitats (que arriben a 11 
si hi afegim les que es troben situ-
ades més a prop). 

Podeu accedir-hi a través d’aquest 
enllaç: http://www.espeleoindex.com

Ajuntament d’Aiguafreda 

 

Sortida botànica a Aiguafreda de Dalt cercant flora comestible 

Diumenge, 2 de juny de 2019 

(Punt de trobada: 9.30 h a la Font dels Enamorats) 

Itinerari guiat per Santi Jàvega 

Inscripcions a l’Ajuntament d’Aiguafreda (93 844 22 53 / aiguafreda@aiguafreda.cat) 

No es poden portar gossos ! Inscripció gratuïta ! Places limitades ! 

AIGUAFREDA 
8a. Setmana de la Botànica 
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 MEDI AMBIENT 

Xerrada sobre la  
meteorologia del Montseny 
i l’estació d’Aiguafreda

E l passat mes de maig es va celebrar 
a l’escola La Muntanya una confe-
rència a càrrec de Lluís Solanas i 

Roca sobre la meteorologia al Montseny 
i, seguidament, la demostració in situ del 
funcionament de l’estació meteorològica 
d’Aiguafreda.

L’estació és una Campbell Scientific 
CR310 i es troba integrada dins de la xarxa 

meteoguilleries.cat. El complex s’ha anat 
bastint aquests darrers temps incorporant 
sensors i aparells de mesura fins a quedar 
completa, fet que ha coincidit amb la po-
sada en funcionament del nou software 
que gestiona l’estació i que permet l’accés 
obert a les dades. Les dades que ofereix 
l’estació meteorològica s’actualitzen auto-
màticament cada 5 minuts.  

 MEDI AMBIENT 

40,4 ⁰

El passat 28 de juny Ai-
guafreda va assolir un 
màxim termomètric de 

40,4° C segons va enregistrar l’es-
tació meteorològica automàtica 
municipal. Inicialment havia en-
registrat 40,7° però correccions 
posteriors van establir el màxim 
en els 40,4° que representen rè-
cord de temperatura màxima des 
de l’inici de registres de l’estació 
(2016). El màxim assolit fins ara 
en aquesta estació era de 38,6° (4 
d’agost de 2017). La temperatura 
màxima documentada a Aiguafre-
da, tot i que no oficial, és de 41,5° 
enregistrats en una estació mete-
orològica particular (1985). 

 MEDI AMBIENT 

Prevenció d’incendis a la Riera de Martinet
L’actuació duta a terme recentment, d’unes 7 hectàrees, anava orientada a l’aclarida de massa 
forestal excedent, la prevenció d’incendis i la regeneració de les espècies arbòries més saludables.

Fa unes setmanes s’ha fet el se-
guiment de l’actuació a la Vall de 
Martinet impulsada per l’Associa-

ció de Gestió Forestal Montseny Ponent 
(AGFMP), integrada pels ajuntaments 
d’Aiguafreda, Seva, el Brull i l'EMD de 
Sant Miquel de Balenyà. Les actuacions 
per a aquest 2019 es complementen 
amb altres accions també a la Vall de 
Martinet però al terme de Seva, en sec-
tors propers a les urbanitzacions de Pe-
rafita i del Muntanyà.

La trobada va comptar amb la pre-
sència dels enginyers forestals que van 
dissenyar l’actuació (de l’AGFMP i de la 
Diputació de Barcelona), de l’alcaldes-
sa de Seva i dels alcaldes del Brull i d’Ai-
guafreda. La trobada va permetre validar 
l’actuació feta, que comprenia una part de 
la baga d’Aiguafreda de Dalt, el perímetre 
de la pista que accedeix al conjunt monu-
mental i l’itinerari de la Riera de Martinet. 
També va servir per tancar una petició 
conjunta de subvenció a la mateixa Dipu-

tació de Barcelona que ha de permetre la 
continuïtat d’aquestes accions als nostres 
boscos. 

Podeu accedir a Meteoaiguafreda des de 
l’adreça següent: http://meteoguilleries.cat/
ca/estacions/afr.html (preferiblement utilitzeu 
Google Chrome com a navegador).
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 MEDI AMBIENT 

Aiguafreda acull el Fòrum Permanent  
de la Carta Europea de Turisme Sostenible
En aquesta edició hi van participar una seixantena de persones 
 i s’hi va fer el lliurament del segell a les cinc noves empreses acreditades amb la CETS.

E l passat 17 de juliol, Aiguafreda va 
acollir la 22a Sessió del Fòrum Per-
manent de la Carta Europea de Tu-

risme Sostenible (CETS). Rebre l’aval CETS 
significa un reconeixement que atorga la 
Federació EUROPARC i que acredita que 
un espai protegit disposa d’una estratègia 
turística sostenible. La CETS és definida 
per la mateixa Federació Europarc com 

“una eina de gestió que permet als espais 
protegits desenvolupar el turisme de ma-
nera sostenible”. Es tracta d’una metodo-
logia de treball, d’implantació voluntària, 
que condueix a definir i implantar una 
estratègia local a favor del turisme soste-
nible i que és reconeguda per la mateixa 
Federació a manera de certificació o segell 
de sostenibilitat turística.

En aquesta edició hi van participar una 
seixantena de persones i s’hi va fer el lliura-
ment del segell a les cinc noves empreses 
acreditades amb la CETS. Ara ja són 22 les 
empreses del Montseny que han decidit 
treballar conjuntament amb el Parc Na-
tural per un turisme sostenible al territori, 
dues de les quals d’Aiguafreda (Ecogranja 

Salgot i la Casanova de Sant Miquel). El 
Parc Natural del Montseny va obtenir el re-
coneixement de la CETS el 2011. 

 MEDI AMBIENT 

Senglars pels carrers d’Aiguafreda

D arrerament s’han vist senglars en diferents indrets del 
nucli urbà d’Aiguafreda. Els primers llocs on van ser 
vistos va ser en alguns jardins particulars de cases de 

Serrabanda però en nits posteriors van arribar al Passeig de Ca-
talunya i fins a la carretera.

Fa un temps, episodis d’aquest estil s’havien donat als veï-
nats d’Avencó i de la Llobeta, o també a l’Abella, llocs on, mer-
cès a batudes autoritzades en zones properes, s’havia aconse-
guit minimitzar la seva presència. Tanmateix, el seu tractament 
en zones urbanes comporta un tractament diferent.

En contacte amb la Societat de Caçadors Congost, coneixedora de 
la problemàtica, s’ha acordat implementar un sistema que provoca 
rebuig de forma natural consistent en disposar emissors de feromo-
nes de llop de manera perimetral al nucli urbà amb la finalitat que els 
senglars no el traspassin i no accedeixin al nucli urbà de la població. 

La notícia de l’acció empresa per l’Ajuntament d’Aiguafreda con-
tra la presència de senglars a la via pública va transcendir el nostre 
àmbit més proper i va ser difosa en mitjans d’abast nacional i in-
ternacional. Altres municipis van contactar amb l‘ajuntament per a 
conèixer detalls de l’operatiu a fi de fer-ne una aplicació semblant. 

Trobareu més informació  
al següent enllaç:

RECOMANACIONS PER AL CIUTADÀ:
• No donar menjar als animals. És el princi-

pal motiu pel qual arriben al nucli.
• Deixar ben tancats els cubells de les 

escombraries, especialment els dies de 
recollida de fracció orgànica.

CAL FER ESPECIAL ATENCIÓ A:
• No provocar els animals ni acostar-s’hi. 

Poden tenir reaccions agressives.
• Cal conduir amb precaució. La seva 

presència en vials pot augmentar el risc 
d’accidents.
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 ENSENYAMENT

Necessitats socioeducatives  
des de “La sala de colors”
L’objectiu principal del servei és aprofitar al màxim les 
possibilitats i els recursos existents a partir d’un treball  
en xarxa treballant des del vessant preventiu.

A ra fa dos anys l’Ajuntament d’Ai-
guafreda va decidir impulsar ac-
cions socioeducatives al voltant 

de la infància i les seves famílies, a partir 
de necessitats detectades pels diferents 
agents socials i professionals del municipi. 
El projecte rep el nom de La sala de colors.

El projecte potencia la socialització i 
la convivència de l’infant en els àmbits 
educatius, familiar i social, tot desenvo-
lupant una tasca preventiva, des del medi 
educatiu, per evitar el deteriorament de 
les situacions de risc que envolten certs 
menors; també es facilita el desenvolu-
pament de competències adequades a 
les seves edats i necessitats educatives 
personals i es potencia el desenvolupa-

ment personal dels menors millorant 
el seu grau d’autoestima i confiança. Fi-
nalment es pretén esdevenir un punt de 
suport i reforç al nucli familiar afavorint 
la conciliació de la vida laboral i familiar.

Aquestes accions s’articulen en l’aco-
llida en hores de berenar fent reforç edu-
catiu i preparant tasques escolars. També 
fent activitats combinades de socialitza-
ció al voltant d’aspectes més lúdics.

El projecte compta amb una avalua-
ció continuada i amb una avaluació final 
on es valoren els objectius i es revisen 
els plans de treball. Aquesta tasca invo-
lucra les educadores i els Serveis Socials 
municipals i es fa amb coordinació amb 
l’escola. 

 CULTURA

Catifes de Corpus

E l passat diumenge 30 de juny, Aiguafreda va comptar 
amb els carrers engalanats per les catifes de colors de 
Corpus. L’esdeveniment estava organitzat pel grup Kiha-

viadeser i va aplegar veïns i voluntaris que des de primera hora 
del matí van col·laborar en deixar els carrers engalanats durant 
tot el dia. La tasca portava dies preparant-se amb dissenys, pre-
paració de les bases, perfilats, tints de sorra, etcètera, a fi de 
poder-ho tenir tot a apunt per la diada.  

 PARTICIPACIÓ

Molta 
participació en 
la caminada de 
les dones

E l passat mes de març, i 
dins dels actes en com-
memoració del Dia de la 

Dona, es va celebrar la Passejada 
de les Dones. La caminada va sor-
tir de l'Ajuntament d'Aiguafreda, 
on s'hi va llegir el Manifest com-
memoratiu del Dia Internacional 
de les Dones, i va anar fins a l'er-
mita de Sant Pere de Valldaneu 
on totes les participants van rebre 
esmorzar i un obsequi de la dia-
da. Les 118 participants van po-
der gaudir d’un dia primaveral. 
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 CULTURA

Un concert  
de pel·lícula

És el que van oferir el passat 
mes de juny  les corals Cas-
tellterçol i La Nota de Mata-

ró a l’església d’Aiguafreda. L’any 
passat ja vam poder gaudir d’una 
mostra de cant coral que en-
guany, coincidint amb el final de 
curs i el començament d’estiu, es 
va repetir amb altres formacions 
i un altre programa, ben diferent, 
tot mercès a la tasca del seu direc-
tor, Gabriel Miralles. El programa 
d’enguany es va centrar en melo-
dies de pel·lícules musicals. 

 PARTICIPACIÓ

Molta participació a la  
12a Setmana de la Joventut  
i a la 6a Festa de la Infància

E ls dies 3 i 4 de juliol es va celebrar 
la Festa de la Infància organitzat 
pel Consell d’Infants d’Aiguafre-

da, l’Ajuntament d’Aiguafreda i Reir. Les 
activitats es van dur a terme a la pista del 
Pla de la Vinya i van ser dirigides per mo-
nitors que van tenir cura dels nens men-
tre realitzaven les diferents propostes. 
Els nens van poder participar en un scape 
room (laberint), una activitat de jocs d’ai-
gua i una festa de l’escuma. Hi van assistir  

més d’un centenar de nens de 2 a 12 
anys, que confirmem la consolidació de  
la proposta.

La Setmana de la joventut va tenir 
lloc del 8 al 12 de juliol, va ser organit-
zada pel Servei d’Informació Juvenil i 
Espai Jove d’Aiguafreda i Sant Martí de 
Centelles “El Punt” i va comptar igual-
ment amb molta participació amb ac-
tivitats repartides en diversos espais 
d’ambdós municipis. 

 CULTURA

La Flama del Canigó, fidel  
la nit de Sant Joan a Aiguafreda

U n any més Aiguafreda va rebre 
amb entusiasme la Flama del 
Canigó a la Plaça Major. Un 

nombrós grup de persones es van aple-
gar a rebre la Flama, acte en el que es va 
llegir el manifest de Carme Forcadell, ex-
presidenta del Parlament de Catalunya, i 

escrit des de la presó, per a commemo-
rar l’esdeveniment. Posteriorment, dos 
voluntaris vinguts des de Perpinyà, van 
encendre la petita foguera amb el foc 
provinent del cim del Canigó. L’acte va 
concloure compartint coca i moscatell 
entre els assistents. 
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 CULTURA

El Casal Sant Jordi visita Torrelles de 
Llobregat en el marc de l’intercanvi de casals

E l dimarts 2 de maig, una trente-
na de persones del Casal Sant 
Jordi d’Aiguafreda i de Sant Mar-

tí de Centelles van visitar Torrelles de 
Llobregat, en el marc de l’intercanvi de 
Casals que va reunir a una seixantena 
de participants.

La trobada va començar amb un es-
morzar a Can Sostres, Casal de l’Associ-
ació de la Gent gran de Torrelles de Llo-
bregat, i va continuar amb una passejada 
pel municipi amb parada a l’Ajuntament, 

on es va donar la benvinguda al grup i es 
va projectar un audiovisual sobre la Fes-
ta de la Cirera que es celebra cada any el 
primer cap de setmana de juny. La visita 
va seguir a l’església de Sant Martí de Tor-
relles on els assistents van poder apro-
fundir en la història del municipi i de la 
pròpia església. A continuació i abans del 
dinar de germanor el grup va fer també la 
visita de “Catalunya en miniatura”. Des-
prés del dinar, un grup d’escolars de 5è 
de primària de l’Escola pública de Sant 

Martí van sorprendre als assistents amb 
una petit concert i cantada que va animar 
la sobretaula. 

Abans de finalitzar la trobada es van 
fer els parlaments d’agraïment i l’inter-
canvi d’obsequis entre els representants 
de les dues associacions i els represen-
tants polítics dels municipis participants. 
La retrobada serà a l’octubre quan Tor-
relles de Llobregat visitarà el Casal Sant 
Jordi i els municipis d’Aiguafreda i de 
Sant Martí de Centelles. 

 CULTURA

Aiguafreda acull un curs de català  
per a persones d’origen estranger
La majoria de les persones inscrites són veïns  
d’Aiguafreda però també de Sant Martí de Centelles.

D avant la necessitat de poder afa-
vorir el desenvolupament perso-
nal i laboral de les persones nou-

vingudes que viuen a Aiguafreda i a Sant 
Martí de Centelles, els respectius ajunta-
ments, amb el suport de la Mancomunitat 
La Plana, van oferir un curs de capacitació 
lingüística en català destinat a aquest col-
lectiu. El curs, de gener a juny, es va dur a 
terme a El Punt d’Aiguafreda i s’hi varen 
inscriure catorze persones procedents de 
diversos països (Algèria, Argentina, Hon-
dures, Marroc, Nigèria i Paraguai). 

A banda d’aprendre el català a través de 
les classes, la millor manera de fer-se com-
petent en una llengua catalana és fent-la 
servir. En aquest sentit, les persones que 
han passat per les classes demanen l’aten-
ció dels catalanoparlants a no canviar de 
llengua quan se’ls adrecin i a mantenir la 
conversa en català. Alhora, que s’animin 
a fer-se voluntaris per la llengua i esdeve-
nir parella lingüística amb alguna persona 
d’origen estranger dedicant una estona a la 
setmana a través de la conversa per a mi-
llorar el català dels nouvinguts. 
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 CULTURA

Presentada la guia  
“Descobrim el  
nostre patrimoni”

E l passat mes de març va tenir lloc la presentació de 
la guia elaborada pels membres del Consell d’In-
fants d’Aiguafreda. Aquesta guia mostra la riquesa 

patrimonial d’Aiguafreda vista pels mateixos joves.
La guia compta amb dibuixos escollits per concurs que 

mostren els principals elements del patrimoni aiguafre-
denc presentant fins a 13 punts d’interès, amb explicaci-
ons i il·lustracions que permeten la seva descoberta. Els 
mateixos membres del consell han participat en el disseny 
de la guia i han estat assessorats per personal tècnic de 
l’Ajuntament. La guia ha estat repartida a tots els alumnes 
de l’escola La Muntanya. 

 CULTURA

Concert de final de curs  
de l'Escola de Música  
La Clau de Sol 

E l dissabte 15 de juny va tenir lloc la darrera audició 
del curs amb la presència de diferents grups musi-
cals (les actuacions individuals s'havien fet uns dies 

abans coincidint amb els exàmens de final de curs) en una 
vetllada que va acabar amb un berenar col·lectiu amb pas-
tissos de temes musicals que havien preparat les mateixes 
famílies. Molta qualitat orquestral abans de les vacances i 
voluntat d'ampliar participants un curs mes. 

 CULTURA

Festival de ballet

E l dissabte 29 de juny va celebrar-se el final de curs 
de ballet amb un espectacle en dues parts (els pe-
tits a la tarda i els grans a la nit) que recreava els 

contes d’Alícia i de Peter Pan. Un Parc ple de gom a gom va 
gaudir de la posada en escena i de la virtut dels intèrprets 
així com de la selecció de músiques. 

 CULTURA

El tritó del Montseny. 
Exposició a Aiguafreda

E l tritó del Montseny és un amfibi únic i singular. No-
més viu a torrents i rierols del Montseny i està en pe-
rill d’extinció. S’estima que queden menys de 1500 

exemplars en tot el massís. Aiguafreda va acollir durant el 
mes d’agost una exposicó monogràfica dedicada a aquest 
petit amfibi. El dijous 22 d’agost hi va haver una vista guia-
da a càrrec d’una especialista en el tritó del Montseny. 
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 ESPORTS

Obres al camp de futbol

A quests dies s’estan duent a terme obres de man-
teniment i condicionament del camp de futbol. 
Les obres es duen a terme conjuntament entre 

una empresa especialitzada en gespa artificial i la brigada 
municipal. Després de sis anys de funcionament intens, 
eren necessàries tasques d’assentament de capes inferiors, 
eliminació de zones deprimides per acumulació d’aigua i 
compactació del subsòl.

També s’han escampat noves dosis de fibra de coco per 
a esponjament de la gespa i millora del contacte. 

La data de les obres ha estat acordada entre la UE Ai-
guafreda i l’Ajuntament coincidint amb el final de tempora-
da i no destorbant els partits oficials. 

 ESPORTS

Cursa de les Ànimes  
del Purgatori

E l dissabte 15 de juny va tenir lloc una nova edició 
d’aquesta cursa nocturna que va guanyant adeptes 
i ja es troba ben consolidada dins del nostre ca-

lendari, amb organització de Les Tortugues de la Garriga i 
molts voluntaris d’Aiguafreda. Si l’any passat es va superar 
la xifra de 200 inscrits enguany gairebé s’ha arribat als 300, 
que competien en diferents categories, amb molts premis i 
sortejos, també per als primers locals. 

 ESPORTS

Festa de fi de temporada del 
Club Tennis Aiguafreda

E l divendres 12 de juliol va tenir lloc al camp d’Es-
ports d’Aiguafreda la festa de final de temporada 
del CTA amb un sopar de germanor entre els seus 

membres i el repartiment de premis de la temporada. La 
partida final en categoria d’adults, que es va celebrar abans 
de l’àpat, va marcar l’inici de lliurament dels trofeus als 
guardonats de les diferents categories, de benjamins a sè-
niors. Enhorabona als guardonats i al CTA pel dinamisme 
durant tota la temporada! 

 ESPORTS

40 edicions de la  
Matagalls-Montserrat

L a clàssica de l'excursionisme català, la travessa Ma-
tagalls-Montserrat, ha arribat a la seva 40a. edició. 
Més de 2700 caminants van passar pel nostre poble 

durant la tarda del dissabte 14 de setembre. Aiguafreda ha 
estat, des de la primera edició, un dels pobles clau del re-
corregut i el primer punt d'avituallament general dels mar-
xaires. La travessa l’organitza el Club Excursionista de Grà-
cia amb l’ajut de més de 200 voluntaris. És una marxa ‘neta’, 
per les mesures de respecte al medi ambient que preveu 
l’organització. 
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