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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:
Daniel Ayala
(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.
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Un municipi: un esforç col·lectiu

U n dels temes que sovint surten a debat 
en termes de gestió municipal és el de 
les mides o les dimensions del muni-

cipi. No és un debat que tingui relació només 
amb l’ajuntament, també el trobem en conver-
ses entre veïns. Entenem aquí les dimensions en 
un sentit ampli: mides en relació a la població, 
mides en relació a la superfície, en relació als 
ingressos i despeses municipals... i quina relació 
tenen aquestes mides amb els serveis, la qualitat 
de vida o els equipaments municipals.

El cas és que Aiguafreda, com és sabut, és el 
municipi més petit en superfície dels del nostre 
rodal. Els menys de vuit quilòmetres quadrats 
que tenim queden molt per sota dels nostres ve-
ïns, fet sobre el que és molt difícil incidir-hi. Els 
límits municipals són herències rebudes, inalte-
rades com a mínim durant els darrers cent anys 
i sovint poc adequades a les dinàmiques actuals. 
A Aiguafreda no disposem de grans espais des-
tinats a àrees residencials o a polígons industri-
als, com sí que tenen alguns dels nostres veïns 
del sud d’Osona o del nord del Vallès Oriental. 
Aquest factor, encara que no de manera determi-
nant, incideix en termes de recaptació municipal, 
que per força és menor.

Quant a la població, el nostre poble no ha 
crescut en el percentatge que ho han fet d’al-
tres especialment durant la primera dècada 
d’aquest segle, quan l’arribada de persones 

nouvingudes es va donar arreu del país. En la 
dècada posterior i que ara deixem enrere, tam-
poc. El 2010 érem 2505 habitants. El 2019, deu 
anys després, 2504. És a dir, som els mateixos. 
Aquest altre fet sí que té implicacions directes 
sobre cadascun de nosaltres: les càrregues im-
positives i el manteniment dels serveis, que han 
augmentat, es reparteixen entre el mateix nom-
bre d’habitants.

I finalment una reflexió a partir dels dos apar-
tats anteriors pensant en la nostra economia 
municipal. Encara que l’ajuntament rep una part 
del seu pressupost de transferències de la Gene-
ralitat, de la Diputació i de l’estat, i sabent que 
per les nostres mides, no tenim fonts d’ingressos 
extraordinàries, és a partir de l’esforç de tots que 
mantenim majoritàriament el dia a dia munici-
pal (amb un percentatge molt elevat de tributs 
per habitatge atès que prop d’un 40 % del nostre 
pressupost prové de la recaptació de l’IBI).

En resum, des de la vida a peu de carrer a ni-
vell associatiu fins a les accions que pugui dur a 
terme el consistori municipal, és la força de tots, 
la força col·lectiva, la que, com a municipi ‒i com 
en tants altres exemples‒, ens permet avançar. 
Aquest avenç, però, ha d’anar necessàriament 
acompanyat d’una planificació adequada, d’una 
gestió eficaç dels recursos i d’un treball constant. 
Aquesta és la tasca on ens trobareu.

Ben cordialment,

EDITORIAL

Miquel Parella
Alcalde

“Des de 
l’Ajuntament 

treballem 
per una 

planificació 
adequada, una 

gestió eficaç 
dels recursos 

i un treball 
constant.”

Treballar en equip

D esprés d’anys d’experiència en el món 
local i amb gairebé una legislatura per 
endavant crec oportú fer una reflexió.

Sempre he cregut en el treball en equip. En el 
cas d’un ajuntament és bàsic. Equip de govern, 
oposició, treballadors...Però falta una part molt 
important que és la ciutadania.

Aquests anys diferents associacions han dei-
xat la seva activitat i moltes de les que continu-
en tenen un relleu complicat.

És per això que animo a tothom a participar 
en la mesura que sigui possible a mantenir i fer 
créixer el teixit associatiu.

En aquesta mesura també és molt important 
que participeu en el dia a dia del poble. 

Sempre he pensat que els ulls d’un ajunta-
ment són les persones. Totes les idees són ben-
vingudes, i el debat enriqueix.

Tenim eines per fer-ho: els plens, instànci-
es, xarxes socials i si ens trobeu pel carrer no 
dubteu a comunicar-nos la vostra idea, queixa 
o comentari.

Caminant junts arribarem més lluny. 
Enric Cruells

Regidor de Manteniment i Serveis 
i Festes

“Un ajuntament són 
les persones i totes 
són benvingudes.”

OPINIÓ
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J unts per Aiguafreda veu satisfactori que en els nous pressupostos que ha presentat l’equip 
de govern, s’hagi pensat en fer més fàcil les subvencions a les entitats. La gestió inaca-
bable per aconseguir unes quantitats que solen ser mòdiques, feia que moltes entitats i 

associacions pensessin que no valia la pena. Aquest punt, que esperem que es vagi posant en 
pràctica al llarg de l’any, és un pas endavant que ha de permetre facilitar aquest tipus d’ajuts a 
les nostres entitats.

Pel que fa a alguna de les modificacions que han tingut les ordenances fiscals aprovades a 
finals d’any i que afecten taxes i impostos, som conscients de que ningú vol que se li augmenti 
la contribució o altres tributs, però entenem que si s’han hagut de posar al dia és perquè es veu 
necessària aquesta actualització si es vol mantenir el nivell de serveis i prestacions municipals.

I unes valoracions sobre els nostres càrrecs electes a nivell nacional. Fa poc hem vist com el 
president Puigdemont, junt amb el conseller Comín, veien finalment reconeguda la seva condi-
ció d’eurodiputats. I ho feien superant els impediments, de tots tipus, de l’estat. Veure’ls exercint 
la seva condició de càrrecs electes al Parlament Europeu ha estat gratificant, però això no ha de 
fer oblidar el greuge comès amb el vicepresident Junqueras, a qui la justícia espanyola li ha negat 
la llibertat per a exercir d’europarlamentari o la persecució contra el president Torra per part de la 
Junta Electoral Central, amb la voluntat d’inhabilitar-lo desoint el vot democràtic en primer lloc, 
dels ciutadans de Catalunya i, junt amb ells, del Parlament. A tots ells, el nostre suport. 

  @juntsperaiguafreda

  @juntsaiguafreda

  @juntsperaiguafreda

juntsperaiguafreda@gmail.com

  @cupaigua

  @CupAiguafreda

  @cupaiguafreda

aiguafreda@cup.cat

ERC-AM d’Aiguafreda: Les Comissions que ens manquen! 

A la majoria d’ajuntaments hi sol haver comissions especialitzades, integrades per re-
presentants de tots els grups municipals. Aquestes comissions, que les lleis anomenen 
d’estudi, d’informe o de consulta, són obligatòries en els municipis de més de 5.000 habi-

tants i opcionals a la resta. És habitual que cada comissió correspongui a una de les grans àrees 
de govern municipal.

   La utilitat d’aquestes comissions és doble. D’una banda, serveixen per facilitar la feina del 
ple i fer possible l’aprofundiment en els temes, la negociació i l’acord en els punts susceptibles 
de transició entre els grups, i que el debat del plenari es pugui centrar en aquells en què hi ha 
discrepancia. De l’altra, juguen també un paper essencial per facilitar als membres de l’oposició 
un coneixement millor i més anticipat dels temes que hauran de votar en el ple. Atesa aquesta 
segona utilitat, seria desitjable l’obligatorietat de les comissions informatives a tots els municipis  

Com la major oposició responsable, en nom d’una major transparència i participació, i per tal 
d’exercir la representació dels nostres electors principalment en els projectes socials, d’inversi-
ons, obres i equipaments, reclamem a l’equip de govern la creació de les comissions. 

Q uè hem aconseguit els de la CUP en els 6 mesos que duem a l’ajuntament?
1. Que Aiguafreda es declari vila antifeixista
2. Tenir un punt lila en la festa major d’hivern

Què hem posat de manifest?
1. Que el govern municipal es pren a broma l’emergència climàtica 
2. Que el govern municipal pensa que la biblioteca ja té prou recursos
3. Que el govern municipal està a favor de la Llei Aragonès
4. Que el govern municipal vol que la plaça 1 d’octubre continuï sent un aparcament
5. Que  el govern municipal pensa que els gats de carrer no són un problema seriós
A més a més:
1. Hem votat en contra dels pressupostos municipals per a l’any vinent, perquè demostren que 
el govern municipal no té cap projecte per al nostre poble
2. Vam abstenir-nos en el model de festa major proposat per ERC perquè el considerem poc 
realista
I tot això, fent una oposició tranquil·la i propositiva, però ferma.  I encara ens queden 3 anys 
i mig per fer feina! :)  Des de la CUP treballem per ser la veu del carrer i de les associacions a 
l’ajuntament. Si vols ajudar-nos-hi no ho dubtis, vine a la CUP! 

  @Erc Aiguafreda

  @ERC_Aiguafreda

  @erc_aiguafreda

aiguafreda@esquerra.cat

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

La nova pista del camp d’esports
La pista del camp d’esports d’Aiguafreda ha tingut un seguit d’actuacions     
per millorar la seva seguretat i la seva eficiència energètica.

A finals de novembre va entrar en 
funcionament la nova pista del 
Camp d’Esports. Les obres dutes 

a terme han consistit en una renovació 
de la pista, que té un tractament en su-
perfície de resines multicapa aptes per a 
tot tipus d’ús esportiu i han comportat 
també perimetrar l’espai amb tanques 
microperforades que permeten reduir 
el soroll en cas d’impacte i alhora evitar 
accidents. Igualment s’ha dotat l’espai 
d’una nova il·luminació amb 6 nous 
bàculs de dos focus cadascun, que redu-
eixen notablement el consum de la ins-
tal·lació tot millorant la il·luminació (de 

12.000 W s’ha passat 2.400 W mercès als 
nous focus led). La pista és normativa per 
a esports com el futbol sala, l’handbol o 
el tennis, fet que permetrà al CTA el seu 
ús com a tercera pista, requisit necessari i 
reclamat per l’entitat per a poder partici-
par en competicions oficials.

El conjunt s’ha completat amb un con-
dicionament de l’accés des del Passeig 
de Catalunya, una xarxa de seguretat al 
costat sud, noves porteries, asfaltat del 
perímetre i enjardinament amb filera 
d’arbres a mode de pantalla natural. Es 
tracta d’una primera fase de les obres 
de remodelació del camp d’esports, que 

han de tenir continuïtat en noves fases 
que preveuen, entre altres, la remodela-
ció de vestidors, la substitució de la resta 
d’arbres o la separació murada amb la 
piscina. 
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 MUNICIPI 

El Talleret, un espai      
municipal renovat
El nou espai remodelat compta amb una sala gran       
adaptada per poder acollir actes i activitats de tot tipus.

Coincidint amb la Festa Major es va 
posar de nou a disposició de tot-
hom l’espai municipal El Talleret 

(antic local de la Creu Roja) situat prop de 
la Plaça de l’1 d’Octubre. L’equipament 
va acollir la celebració del pregó inaugu-
ral i una conferència temàtica.

El nou espai remodelat compta amb 
una sala gran adaptada per a diferents 
tipus d’actes i que es pot separar en dos 
àmbits. Aquest espai té un petit escenari 

amb banda de focus. També hi ha dues 
sales més petites, una de les quals va des-
tinada a rober de la festa de Reis i del Pes-
sebre Vivent i l’altra, més polivalent, a la 
celebració de reunions i tallers. Un espai 
més petit inclou els serveis i control de 
megafonia del local i dels carrers del nucli 
antic.

S’ha renovat la il·luminació del local i 
també la instal·lació de la calefacció que 
alimenta les quatre sales que formen el 

conjunt. El nou sostre compta amb pa-
nells de tipus sandwich i bigues a la vista. 
L’espai és adaptat a persones amb mobili-
tat reduïda.

El nom del local té l’arrel en l’antic 
taller que hi havia hagut originàriament 
i en record de tots els petits tallers que 
Aiguafreda havia tingut, emplaçats en 
locals com aquest i dedicats a l’activitat 
metal·lúrgica, tan vinculada a la història 
laboral del nostre poble.  

 MUNICIPI 

Nous pressupostos

L’Ajuntament d’Aiguafreda va apro-
var en el Ple del 17 de desembre 
passat els pressupostos per a l’any 

2020. Aquests pressupostos, de caire con-
tingut, comporten una reestructuració 
d’alguns conceptes en relació als capítols 
assignats tradicionalment amb la finali-
tat d’adaptar despeses a realitats actuals.

El pressupost per al 2020, que puja a 
2.720.000 €, preveu l’augment de la do-
tació a prestacions socials a fi d’atendre 
els diferents tipus de necessitats, tant per 
a ajuts familiars a través de dotacions o 
beques com per al manteniment del SAD 

(Servei d’Atenció Domiciliària), essent l’in-
crement més alt dels darrers anys.

Igualment es desglossen les inversi-
ons, que comprenen millores en diferents 
equipaments municipals (camp d’esports, 
Casal Sant Jordi, cementiri, Parc de la Pla-
teria i jardins annexos, i també aspectes 
relacionats amb medi ambient, mobilitat 
sostenible i difusió de la cultura, entre 
altres). També contemplen l’establiment 
d’un complement de productivitat per als 
treballadors municipals.

La liquidació de diferents crèdits a 
finals d’any ha permès situar l’endeuta-

ment de l’Ajuntament en un 32%, el més 
baix dels darrers exercicis, fet que permet 
deixar oberta la possibilitat de sol·licitar 
crèdits futurs, un dels quals ja es preveu 
per a aquest 2020.

Finalment, es manté la despesa cor-
rent a fi d’assegurar el normal funciona-
ment de l’administració municipal. 
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 SEGURETAT 

Nou emplaçament de la seu  
dels vigilants municipals
Ja podeu trobar el cos de vigilants municipals d’Aiguafreda   
a la plaça de l’Ajuntament, un nou equipament amb una  
millor situació operativa.

Des d’aquest mes de gener, el cos de 
vigilants municipals s’ha traslladat 
a un nou emplaçament situat a la 

Plaça de l’Ajuntament. 
La nova ubicació permet una major 

operativitat atesa la situació dins del mu-
nicipi, més cèntrica, i també una comuni-
cació més fluïda amb els serveis adminis-

tratius i tècnics de l’Ajuntament atesa la 
proximitat entre els dos llocs. El nou espai 
compta amb una sala de recepció i treball 
dels vigilants, una sala de reunions, habili-
tada per a entrevistes i amb condicions de 
privacitat, un espai per a dipòsit de mate-
rial i uns vestidors per als agents. El local 
està dotat amb alarma volumètrica. 

 MUNICIPI 

Noves ordenances fiscals

Durant el passat mes de novembre 
es va celebrar un Ple extraordi-
nari on es van aprovar les orde-

nances fiscals per a l’any 2020. Les noves 
ordenances incorporen alguns canvis im-
positius d’aplicació obligada per qüestió 
normativa i també algunes actualitzaci-
ons de conceptes bàsics.

Preveuen l’augment de l’Impost de 
Béns Immobles en un 0,03 %, passant del 
tipus actual de gravamen del 0,87 al 0,90 
per a béns urbans, mantenint-se el 0,63 
per a béns rústics. També es regula l’im-
post sobre construccions, instal·lacions, 

rases i sondatges. També s’ha modificat 
la taxa sobre recollida d’escombraries on 
es repercuteix l’augment que des de la 
Mancomunitat La Plana han aplicat als 
ajuntaments que en formen part per a 
aquest exercici. La taxes bàsiques anuals 
passen de 112,27 a 119,62 € (edifici pluri-
familiar) i de 138,30 a 147,36 € (en habitat-
ge unifamiliar amb parcel·la inferior a 600 
m). També s’han revisat la resta d’edificis 
(comercials, restaurants, industrials...) en 
percentatges similars.

En el cas de la piscina municipal s’ha 
actualitzat el preu bàsic passant de 4 a 5 

€ per una entrada individual (adult) i de 3 
a 4 € (infantil). En el cas de l’abonament 
de temporada, de 60 a 72 € (adult) i de 40 
a 48 € (infantil). També s’han actualitzat 
altres modalitats i abonaments. Els preus 
de la piscina municipal no havien sofert 
modificacions els darrers 7 anys i s’ha vist 
necessària la seva posada al dia.

En tots els casos es mantenen les bo-
nificacions per a necessitats especials o 
per a famílies en situacions de vulnerabili-
tat, que vénen acompanyades de beques 
vehiculades a través dels Serveis Socials 
municipals. 
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 MEDI AMBIENT 

Aiguafreda homenatja      
Ramon Margalef

L’ecòleg Ramon Margalef i López 
(1919-2004) va ser objecte d’ho-
menatge per part de la població 

d’Aiguafreda a través del pregó de Festa 
Major que va fer el seu fill, el també biò-
leg i professor Ramon Margalef i Mir.

L’any 2019 va ser anomenat Any Mar-
galef en memòria seva. Per la seva trajec-
tòria i per la relació amb Aiguafreda, com 
a veí i investigador en indrets del nostre 
poble com la Riera de Martinet, la nostra 
població també es va afegir, amb el pregó 
d’enguany, al seguit d’actes organitzats 
arreu del nostre país amb motiu del seu 
centenari.

Ramon Margalef està considerat com 
un dels tres científics de l’Estat espanyol 
de més prestigi internacional del segle XX, 
juntament amb Santiago Ramón y Cajal i 
Severo Ochoa, reconeguts amb el Premi 
Nobel. Ha estat un dels ecòlegs més pro-

ductius i citats, i és autor d’obres de re-
ferència obligada per entendre el funcio-
nament de la natura, com Ecologia (1974), 
Limnologia (1983) i Our biosphere (1997). 
Margalef també és considerat un pio-
ner en la investigació marina altament 
competitiva i per la seva tasca va rebre 
els guardons científics més prestigiosos, 
entre altres, la primera edició, el 1980, 
del premi Huntsman d’Oceanografia, re-
servat a científics de referència mundial i 
considerat el Nobel del Mar.

L’any 1967, Ramon Margalef va pren-
dre possessió, a la Universitat de Barce-
lona, de la primera càtedra d’Ecologia 
de l’Estat espanyol, des de la qual va im-
pulsar la creació de l’antic Departament 
d’Ecologia de la UB i va exercir un magis-
teri universitari que ha perdurat al llarg 
de generacions d’ecòlegs a tot el país. 
Diverses espècies biològiques han rebut 

el seu nom científic en honor a Ramon 
Margalef, com la minúscula alga Picaro-
la margalefii, que ha inspirat l’escultura 
que reben els guardonats amb el Premi 
Ramon Margalef, creat per la Generalitat 
de Catalunya en 2004 per honorar la seva 
memòria. L’any 1997, la mateixa Genera-
litat li va atorgar la Creu de Sant Jordi. 

Vegeu al gràfic adjunt els resultats a 
Aiguafreda de les eleccions generals 
celebrades el 10 de novembre passat. 

Per a més informació: https://www.ccma.
cat/324/eleccions-generals-10n-2019/
aiguafreda/municipi/09084101400/

 POLÍTICA MUNICIPAL

Resultats a Aiguafreda de les eleccions 
al Congrés de Diputats del 10-N
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Per a més informació:
https://blogs.iec.cat/ichn/2019/04/04/any-margalef/
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 MEDI AMBIENT 

25 anys dels aiguats         
del 10 d’octubre de 1994

A quest passat més d’octubre va 
fer fa 25 anys de l’aiguat més 
fort que ha patit Aiguafreda els 

darrers 50 anys. Aquell dia, les rieres del 
Congost i d’Avencó van desbordar-se per 
efecte de l’acumulació de pluja (entre 200 
i 250 l/m2 durant tot l’episodi). Les pluges 
torrencials van afectar tot el litoral i pre-
litoral català, amb víctimes personals en 

diferents indrets de la geografia catalana.
A Aiguafreda, els danys van ser nota-

bles tant en domicilis particulars com a 
la zona industrial del municipi o als vials 
propers als cursos fluvials. 

La devastació va afectar carrers, ar-
brat i carreteres, menjades per efecte de 
la rierada, i també molts vehicles que van 
veure’s arrossegats per l’aigua. 

 MEDI AMBIENT 

El temporal Gloria i la seva    
incidència a Aiguafreda

D el 20 al 23 de gener el conjunt 
del país va restar sota els efec-
tes d’un temporal que també va 

afectar Aiguafreda. 
Durant tot l’episodi van caure prop de 

200 l. (exactament 194 l/m2). Els tres cur-
sos fluvials que configuren el terme van 
estar a punt del desbordament, especial-
ment el Congost i la Riera d’Avencó, riera 
que va arribar a envair la calçada, fet que 
va obligar a impedir l’accés al veïnat de 
Sant Salvador durant unes hores. 

Les principals incidències es van con-
cretar en el servei d’aigua domèstica al 
veïnat de la Font dels Enamorats, amb un 
subministrament per sota de doll i pres-
sió habituals, esllavissades a la Llobeta, 
desperfectes a pistes forestals, esvo-
rancs als marges del Congost i de la Riera 
d’Avencó i altres incidències menors. El 
fet que les rieres no continuessin aug-
mentant de volum junt amb la conscien-

ciació general i el seguiment dels avisos 
van permetre no haver de lamentar més 
danys materials ni personals. 
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  PARTICIPACIÓ

Lliurament del 
primer certificat de 
Primera Acollida

A ndrea Marcela Bedoya, natural de Colòmbia, va ve-
nir a viure a Aiguafreda l’any 2018. Ella és la primera 
persona nouvinguda que ha obtingut el certificat de 

primera acollida lliurat des del Servei Comarcal, i ho ha fet de 
la mà del president del Consell Comarcal, Francesc Colomé, i 
l’alcalde d’Aiguafreda, Miquel Parella, en un emotiu acte a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament.

El Servei de Primera Acollida és un conjunt d’accions i re-
cursos destinats a persones nouvingudes, que els faciliten 
el viure i treballar a Catalunya. Es distribueix en tres mòduls 
formatius: llengua catalana, formació laboral i coneixement 
del marc jurídic i de la societat catalana i està cofinançat pel 
Fons Social Europeu. L’obtenció del certificat és voluntària i 
l’atorga la Generalitat de Catalunya a les persones que han 
acreditat els tres mòduls formatius. L’alcalde d’Aiguafreda i el 
president del Consell Comarcal han agraït a la Marcela la seva 
voluntat d’integració al poble i al país. El Servei Comarcal de 
Primera Acollida, impulsat i coordinat pel Consell Comarcal, 
es va posar en marxa el 2018. Les entitats que han col·labo-
rat amb el Consell Comarcal per poder dur a terme l’obtenció 
del certificat que avui s’ha lliurat han estat l’Ajuntament d’Ai-
guafreda, el Consorci de Normalització Lingüística de Grano-
llers, el Museu d’Història de Catalunya i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). 

 PARTICIPACIÓ

Per la llibertat dels 
nostres polítics

A mb motiu de la sentència del Tribunal Suprem del 
passat 14 d’octubre, l’Ajuntament d’Aiguafreda va 
suspendre l’activitat institucional i va donar suport a 

la concentració davant l’ajuntament que es va dur a terme el 
mateix dia, convocada per diferents entitats del nostre poble. 

L’endemà, va tenir lloc un Ple Extraordinari de resposta 
a la sentència on s’hi va reclamar la llibertat immediata de 
totes les persones empresonades i exiliades i en defensa del 
dret a l’autodeterminació, tal com ha expressat de manera 
pacífica i no violent el moviment independentista català. 
Tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Aiguafreda hi van 
donar suport.

Per la seva part, l’alcalde d’Aiguafreda va participar, junt 
amb més de 700 alcaldes i alcaldesses en l’acte de rebuig a la 
sentència del TS celebrat al Palau de la Generalitat dies des-
prés, on es van lliurar al president de la Generalitat de Cata-
lunya les mocions dels 839 ens locals aprovades en els plens 
extraordinaris. 

 MEDI AMBIENT 

Nius de vespa asiàtica a Aiguafreda

L a vespa asiàtica (vespa velutina) és 
una espècie no autòctona que s’ha 
anat escampant per tot el territori 

amb pocs anys. A Aiguafreda ja s’han de-
tectat alguns nius, de grans dimensions 
i de textura fràgil semblant al paper, en 
cases i arbres. L’espècie no és agressiva 
per a les persones (tot i que cal no apro-

par-se als nius ni burxar-los) però sí que 
ho és per a les vespes autòctones, cosa 
que n’ha fet disminuir el nombre.

El nou protocol (2019), elaborat per la 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural considera que aquesta es-
pècie ja no és invasora atès que, per l’ex-
tensió de la seva implantació territorial, la 

seva colonització i expansió ja es troben 
consolidades. El cicle vital d’aquesta vespa 
té una durada d’uns nou mesos, de pri-
mavera a hivern, moment en què moren 
deixant els nius abandonats. Les reines 
supervivents creen una nova colònia no 
molt allunyada de l’anterior. Els nius buits 
no tornen a ser ocupats. 

Per avistaments o incidències es pot avisar 
el Cos d’Agents Rurals (93.561.70.00) o a la 
següent adreça: velutinacar@gencat.cat
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 PARTICIPACIÓ

La Marató de TV3. Un any més, solidaris
La Marató 2019 va impulsar la recerca sobre les malalties minoritàries amb la xifra de 9.404.256 
euros, després de gairebé 18 hores d'emissió en directe.

U n programa molt complet d’acti-
vitats al qual es van sumar mol-
tes entitats del nostre poble va 

permetre, un any més, aquesta mostra 
de solidaritat col·lectiva. 

Aquesta edició (2019) es va dedicar al 
tractament de les malalties minoritàries. 
Als llocs on es van celebrar els actes s’hi 
va aplegar molt públic tant per a parti-
cipar-hi activament com per a donar-hi 
suport. 

El total recaptat va ser de 2.163,45 €. 
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 ENTITATS

Gent gran dinàmica
La gent gran programa d’Aiguafreda organitza, dinamitza i avalua 
activitats dirigides al desenvolupament de l'autonomia personal i 
col·lectiva de la gent gran. 

D urant el passat mes de novembre 
la nostra gent gran va ser protago-
nista en dos actes molt concorre-

guts que van permetre de veure la vitalitat 
participativa de les nostres persones grans.

45 anys de la Festa de la Gent Gran
Més de 220 persones van participar a la tra-
dicional Festa de la Gent Gran que enguany 
arribava a la seva 45a edició. Les nostres 
persones grans de tota la vall (Aiguafreda, 
Sant Martí de Centelles i Tagamanent) van 
poder compartir una jornada de festa i re-
coneixement.

El pessebre del Casal Sant Jordi
El 14 de desembre el Casal Sant Jordi va 
fer una festa per inaugurar el pessebre de 
Nadal que un grup de voluntaris del mateix 
casal organitza cada any. Enguany han re-
presentat el mas de les Canes, amb gran 
detall i amb decorat de fons amb la cingle-
ra dibuixada sota la qual es troba. 

L’acte, com ve essent tradicional, va 
comptar amb la presència d’alumnes de 

l’escola La Muntanya que van interpretar 
un repertori de cançons nadalenques sota 
un sostre decorat amb boles pintades pels 
mateixos escolars.

Intercanviant vivències amb Torrelles 
de Llobregat
El municipi amb el que enguany es va fer 
l’intercanvi de casals va ser Torrelles de 
Llobregat on aquesta passada primavera 
gent dels nostres pobles s’hi va desplaçar 
per a conèixer-lo. 

Al novembre hi va haver la visita de tor-
nada que va comptar amb itinerari cultural, 
descoberta de les manualitats del grup de 
labors exposades en una mostra, i final-
ment àpat de germanor.

Castanyada i sardanes al Casal
El dissabte 26 d’octubre, es va celebrar la 
castanyada al Casal Sant Jordi, enguany 
amb sardanes als jardins, oberta a tothom. 
El tiquet de castanyada incloïa panellets, 
castanyes, moniatos i moscatell a preus 
populars.  
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 ESPORT 

Primera cursa d’orientació dels Innocents

E l passat 28 de desembre va tenir 
lloc la 1a. Cursa d’orientació dels 
Innocents, amb sortida a Aiguafre-

da i arribada a Sant Martí. 17 joves partici-
pants van cobrir el recorregut, bàsicament 
urbà, intentant localitzar les fites i fer-ho 
en el menor temps possible.

Les curses d’orientació són un esport 
de fort arrelament a l’Europa nòrdica però 
també entre nosaltres. La Vall del Congost 
ja fa anys que compta amb participants 
entusiastes en aquest esport que combina 

l’orientació amb la interpretació de mapes 
esquemàtics, la resistència i la velocitat. 
Esmentem alguns dels nostres pioners: 
els germans Serrallonga de Tagamanent 
o M. Carme Parareda d’Aiguafreda, campi-
ons que van participar en curses d’àmbit 
internacional arreu d’Europa. 

Actualment Aiguafreda té dos circuits 
permanents d’orientació. La 1a edició de 
la Cursa dels Innocents pretén difondre 
aquest esport entre els més joves. Enho-
rabona a tots els participants ! 

 FESTES I CULTURA POPULAR

El barballó per la Nit de Reis a Aiguafreda
El costum, molt antic, també és compartit per pobles del rodal com 
Taradell o Tona.

A questes festes de Nadal es va re-
partir a cada llar del municipi un 
fulletó dedicat a la tradició local de 

cremar atxes de barballó (espígol) durant 
la nit de Reis a Aiguafreda. El costum, molt 
antic, també és compartit per pobles del ro-
dal com Taradell o Tona. 

Aquest fulletó inaugura la sèrie “Tradici-
ons” i  se suma a fulletons anteriors dedicats 
al patrimoni arquitectònic o natural. Se’n 
poden aconseguir més exemplars al mateix 
Ajuntament o al Punt d’Informació. 
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 FESTES I CULTURA POPULAR

Els gegants es passegen  
per Aiguafreda

A finals de novembre va tenir lloc la Trobada de Ge-
gants anual que els Geganters d’Aiguafreda organit-
zen a la nostra població. 14 colles es van sumar a la 

trobada que va tenir el punt final al Parc de la Plateria on hi 
va haver el ball de lluïment. Enguany amb colla gegantera 
vinguda de la Franja de Ponent: els Gigants de Fraga. 

 CULTURA

Reivindicant els  
drets dels infants

Aquest mes de novembre va tenir lloc una jornada 
de festa i conscienciació sobre els Drets dels In-
fants promoguda per l’Esplai Pica Pins. La Plaça 

Major es va omplir de jocs per a gaudir individualment o 
de manera col·lectiva i també s’hi va llegir el manifest de la 
jornada a favor dels drets dels Infants. 

 MUNICIPI

Pagaments amb  
targeta a l’Ajuntament

D es del passat mes de desembre també són possi-
bles els pagaments amb targeta bancària en ope-
racions de finestreta. La instal·lació d’un datàfon 

permet als usuaris transaccions més fàcils en pagaments 
presencials a les oficines municipals. 

 CULTURA

Renovació al Consell 
d’Infants d’Aiguafreda

C oincidint amb els primers mesos del curs escolar, 
es va fer la renovació dels membres del Consell 
d’Infants d’Aiguafreda i la constitució del nou con-

sell per al present curs. Alguns dels consellers que ho ha-
vien estat durant el curs precedent deixaven el seu lloc als 
nous representants. L’acte va tenir lloc a la sala de plens de 
l’Ajuntament i els consellers i conselleres van exposar les 
seves valoracions i propostes. 
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 CULTURA

Open Arms 
presenta la 
seva tasca

D ins dels actes de la Festa Major es va dur a terme 
una xerrada de l’ONG Open Arms on es va explicar 
la seva tasca i es van mostrar imatges de rescats i 

salvaments marítims que aquesta entitat ha dut a terme a 
la Mediterrània aquests darrers cinc anys. La penosa ruta 
dels refugiats sirians per a escapar de la guerra al seu país 
va ocupar bona part de la presentació. 

 FESTES I CULTURA POPULAR

La guanyadora del  
cove dels Quintos

E l lliurament a la guanyadora, veïna d’Aiguafreda, 
es va dur a terme al mateix establiment on estava 
exposat. Es va fer en presència de quintos i quin-

tes i membres de l’ajuntament que han participat en l’or-
ganització de la festa. Felicitats a la guanyadora! Un agraï-
ment a totes les empreses, comerços i particulars que van 
col·laborar en la confecció del cove! 

Podeu accedir al seu clip-movie de 
presentació a través del següent 
enllaç: https://youtu.be/yBr-RhTrFjI

 FESTES I CULTURA POPULAR

Els Quintos i Quintes 
del 2019

E ls joves que fan divuit anys durant 
l’any en curs i volen ser-ho, són els 
Quintos i Quintes que, any rere any, 

participen activament en l’organització 
de la Festa Major. Aiguafreda ha conser-
vat aquesta tradició que es renova cada 
any. Aquest 2019 també vam poder gaudir 
d’una festa ben lluïda i celebrada. Un agra-
ïment als Quintos i Quintes que ho van fer 
possible ! 
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