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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ  D’ALCALDE 
 
ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 15 DE JUNY DE 2019 (NÚMERO 
7/2019) 
 
 
A Aiguafreda, essent les 12:10 hores del dia indicat a l’encapçalament, en la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, seu de la Corporació, sota la Presidència de l’Alcalde en funcions,  assistit pel que a 
sota signa, Secretaria Interventora accidental d’aquest Ajuntament, Marta Sánchez Ruiz, es 
procedeix a la realització de la sessió extraordinària plenària, prèvia convocatòria pel dia d’avui a 
les 12 hores. 
 
 
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL MARTA SÁNCHEZ RUIZ: 
 
Bon dia. L'objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquesta Vila, a 
la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26 de maig, data de celebració de les 
votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals. 
 
El procediment de constitució de l'Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la legislació 
electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:  
 
a) Constitució  de la Mesa d'edat formada pels Regidors o Regidores electes de major i menor 

edat presents en aquest acte. 
 
b) Acreditació del Regidors i Regidores electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la presentació de 

la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d'Identitat. 
 
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de la 

Constitució. 
 
d) Elecció de l'Alcalde o Alcaldessa del Municipi. 
 
 
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes l’acta d’arqueig, 
justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament, dipositats en la Caixa municipal i en 
Entitats Bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni municipal, a efectes 
de la seva comprovació, constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència d’aquesta 
Secretaria, al finalitzar aquesta sessió. 

 
Acte seguit es  procedeix a formar la Mesa d'edat per la qual cosa s'invita que pugin a l'estrada 
als/les senyors/senyores Salvador Pujol Carbonell i Cristina Martin Sanglas, assumint la Presidència 
de la Mesa el primer d'ells. 
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PRESIDENT DE LA MESA,  Sr. SALVADOR PUJOL CARBONELL 
 
Bon dia, en primer lloc vull agrair a tots els que han format part d'aquesta casa durant 40 anys i que 
vàrem instaurar els Ajuntaments democràtics, era un 19 d'abril del 1979, i vaig formar part d'aquest 
primer Ajuntament hi vaig coincidir amb gent que van ser Alcaldes, Ramon Fondevila, Ramon Mir i 
Jordi Sambola, tots ells i tots els Regidors  que  han passat  
per aquesta casa, crec que ho han fet amb la millor intenció de servir el poble d'Aiguafreda, eren 
moment molt importants, veníem amb molta il·lusió pel canvi i desgraciadament 40 anys més tard 
ens tornem a trobar amb un dels Ajuntaments que tindrà més dificultat per l'entorn en que vivim 
com a país. 
 
Dit això donar la benvinguda als cinc regidors que repetiran, en els dos que tornem en Pere i jo i 
sobretot en els quatre que debutaran, dic això perquè tres són del meu equip, un record a tots 
aquells que han passat per aquí i desgraciadament ja són morts i no hi han pogut ser, com la 
primera taula que va ser formada pel sr. Ramon Fontdevila o en Manel González. 
 
Declaro oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament d’Aiguafreda. Té la paraula la  senyora 
Secretària Interventora accidental a l'objecte d'anar cridant, de forma individualitzada a cada 
Regidor i Regidora electe, als efectes d'acreditar la seva personalitat mitjançant la presentació del 
DNI i la credencial d’electe. 
 
 
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL.  
 
Crida a cada Regidor i Regidora electes, que són presents: 

 
- Sr. Miquel Parella Codina 
- Sra. Elena Font Sala 

      - Sr. Enric Cruells Carrió 
- Sra. Gemma Brunet i Ferrer 
- Sr. Pere Molera i Puig  
- Sra. Montserrat Plata i Puig 
- Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés 
- Sra. Cristina Martin Sanglas 
- Sr. Salvador Pujol Carbonell 
- Sr. Israel Calvache Masuet 
  

No hi és present el regidor electe Sr. Marc Pedrosa Revilla que ha excusat prèviament la seva 
absència. 
 
Un cop s’ha acreditat per tots la seva personalitat i ocupat el seu escó, es comprova el nombre 
d'assistents i s'anuncia acte seguit: 
 
Existeix el quòrum suficient per a la celebració de la sessió. 
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PRESIDENT DE LA MESA: 
 
Un cop comprovades les credencials de tots els Regidors i Regidores electes, la Secretaria 
Interventora accidental, pregunta: si existeix algun Regidor o Regidora que estigui afectat per 
alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en 
els seus articles 202 i 203 i demés legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment. 
 
Seguidament, no havent cap Regidor ni Regidora afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a 
la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual 
cosa es convida a tots els Regidors i Regidores a posar-se en peu i es sol·licita que per la senyora 
Secretària Interventora es procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint 
a continuació, de forma individualitzada, els noms de tots els Regidors i Regidores electes, els quals 
han de respondre: "Sí, ho juro”  o  “Sí, ho prometo" 
 
 
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complint fidelment les obligacions del càrrec 

de Regidor/a de l'Ajuntament d’Aiguafreda, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 

Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?" 
 
Sr. Miquel Parella Codina: Ho prometo per imperatiu legal.  
 
Sra. Elena Font Sala: Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sr. Enric Cruells Carrió: Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sra. Gemma Brunet Ferrer: Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sr. Pere Molera Puig: Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sra. Montserrat Plata Puig: Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés: Fins a la proclamació de la República i sempre compromès amb 
la llibertat, igualtat i fraternitat, amb solidaritat amb els presos polítics i per imperatiu legal, si ho 
prometo. 
 
Sra. Cristina Martín Sanglas: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
 
Sr. Salvador Pujol Carbonell: Sí, ho prometo per imperatiu legal, i declaro que seguiré treballant pel 
retorn i llibertat dels presos polítics i pel retorn dels  exiliats i perquè aquest meu país esdevingui 
una societat més justa, econòmicament més prospera i un país lliure.  
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Sr. Israel Calvache Masuet: Sí, ho prometo per imperatiu legal i per poder servir al poble que m'ha 
escollit, únic dipositari de sobirania, però sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la 
independència del nostre poble n'hi a la reunificació dels països Catalans. 

 
 
PRESIDENT DE LA MESA,  Sr. SALVADOR PUJOL  CARBONELL 
 
Queda constituït el nou Ajuntament d’Aiguafreda. 
 
A continuació es  procedirà a l'elecció de l'Alcalde o Alcaldessa del Municipi, per la qual cosa té la 
paraula la Senyora Secretària Interventora accidental, amb l'objecte d'explicar el procediment 
d'elecció d'aquest o aquesta. 
  
 
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL: 
 
Seguidament es procedeix a l'elecció del nou Alcalde o Alcaldessa del municipi, en  conformitat amb 
el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant 
el sistema de votació secreta, és a dir, mitjançant la formulació de votació a través de paperetes per 
cada Regidor i Regidora, que es dipositaran a l’urna, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o 
candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, qui encapçali 
la llista més votada en les passades eleccions. 
 
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. 
 
Atès que no s'ha rebut cap manifestació en contra, dels caps de llista, són els candidats a l'alcaldia, 
davant l'absència a la present sessió del cap de llista d'esquerra REPUBLICANA DE CATALUNYA, han 
comunicat verbalment la seva intenció de no presentar cap candidatura. 
 
Queden proclamades  les candidatures següents:  
 
- El regidor: Miquel Parella i Codina, del Grup Junts per Aiguafreda. 
 
- El regidor: Israel Calvache Masuet, del Grup  CUP Aiguafreda Alternativa Municipalista. 
 
Seguidament, els Regidors i Regidores poden dipositar el seu vot a l’urna, per a la qual cosa se’ls 
anirà passant aquesta urna per que dipositin el seu vot. 
 
Té lloc la votació 
 
Realitzat l'escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat següent: 
 

• Vots a favor del senyor Miquel Parella i Codina,  candidat  presentat per JUNTS PER 
AIGUAFREDA: 6 (sis). 
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• Vots a favor del senyor Israel Calvache Masuet, candidat presentat per la CUP Alternativa 
Municipalista: 0 (zero).  
 

• Vots en blanc 4 (quatre) 
 
 
Llavors, el President de la Mesa, Sr. Salvador Pujol Carbonell, manifesta: Queda proclamat  Alcalde-
President de l'Ajuntament d’Aiguafreda: el regidor Sr. Miquel Parella Codina del Grup Junts per 
Aiguafreda. 
 
Tot seguit, els membres de la Mesa d'edat abandonen la Mesa presidencial, i es dirigeixen als seus 
respectius escons. 
 
Aleshores, la Secretària Interventora accidental, pregunta al Sr. Miquel Parella Codina: Accepta 
vostè el càrrec d'Alcalde del Municipi d’Aiguafreda?  
 
El Sr. Miquel Parella Codina, respon: Sí, ho accepto. 
 
Tot seguit, la Secretaria Interventora Accidental, procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o 
promesa d'acatament a la Constitució, tot dient: 
 
Sr. Miquel Parella i Codina, "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament d’Aiguafreda, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?" 
 
Respon el Sr. Miquel Parella Codina: Ho prometo per imperatiu legal. Amb lleialtat al mandat 
democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport a presos i exiliats polítics, 
manifesto el meu compromís amb la igualtat i la llibertat i ho faré treballant per al meu poble i pel 
meu país. 
 
Secretaria Interventora Accidental: Pot vostè ocupar la Presidència. 
 
Seguidament, l'Alcalde sortint, el Sr. Joan Vila i Matabacas, fa lliurament del bastó de 
comandament al Sr. Miquel Parella Codina, tot dient: Sr. Alcalde, és un honor per mi, lliurar-vos el 
bastó de comandament, aquest bastó representa  la responsabilitat que heu assumit en el moment 
d'acceptar el càrrec d'Alcalde d'Aiguafreda i també representa la vostra autoritat, és un bastó en el 
que us heu de recolzar en tot moment i és un símbol molt important i és un honor lliurar-vos aquest 
bastó a dia d'avui, us desitjo molts encerts i molta sort en aquest càrrec i que tingueu el màxim 
d'encerts pel bé de tots nosaltres.  
 
 
En aquests moments la Secretària Interventora Accidental, informa als assistents que en primer 
lloc el nou Alcalde lliurarà les insígnies de l'Ajuntament als Regidors, i que seguidament, procedirà a 
donar la paraula als diferents portaveus dels Grups polítics municipals, de menor a major 
representació, invitant-los -si ho desitgen- a fer una explicació del vot emès pels membres del seu 
grup municipal. 
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Un cop realitzada aquesta operació, el senyor Alcalde prendrà la paraula per pronunciar el discurs 
d’investidura, aixecant-se seguidament la sessió un cop acabat aquest. L'ordre d’intervenció serà: 
CUP Aiguafreda Alternativa Municipalista, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per 
Aiguafreda. 
 
 
Explicació de vot: 
 
Té la paraula el Sr. ISRAEL CALVACHE MASUET del Grup de la CUP Aiguafreda, alternativa 
municipalista. Aquest manifesta: “Nosaltres ens hem abstingut a la votació. Ens hauria agradat 
haver pogut votar un Alcalde d'Esquerres i degut que no s'ha presentat en el Ple no ha estat 
possible.” 
 
Te la paraula el Sr. FRANCESC DE BORJA PONS LLABRÉS, regidor del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. Aquest diu: “Moltes gràcies Sr. Alcalde, moltes gràcies Sr. Israel 
Calvache, en referència al vot emès pels nostres regidors, manifestar que  hem votat en blanc per 
coherència amb la nostra candidatura, que era una candidatura de canvi i donar la confiança als 
458 votants, ens permetrà fer una oposició seriosa, ferma i constructiva per fer un poble més viu. 
Moltes gràcies”. 
 
Té la paraula el Sr. Alcalde, en MIQUEL PARELLA CODINA, del Grup Junts per Aiguafreda, que 
manifesta: 
 
“Bon dia, regidors i regidores, veïns i veïnes, gràcies per la vostra presència. Benvinguts. 
 
Hem de començar les nostres paraules fent un record per a una situació anòmala dins d’un 
ordenament democràtic. En un acte polític com el que estem duent a terme , aquestes primers 
paraules han de ser de suport als nostres representants polítics que es troben a la presó o a l’exili. 
Persones injustament processades i empresonades per haver complert un mandat democràtic de 
manera pacífica, haver demanat al poble de Catalunya si volia esdevenir un estat independent. 
Aquest fet, posa de manifest la nostra condició de nació que no pot expressar la seva voluntat i posa 
de manifest també la manca de valors democràtics de l’estat. Serveixin aquests mots, en el moment 
de començar aquesta legislatura, per mostrar la nostra solidaritat amb polítics i ciutadans 
represaliats pels que demanem, des d’aquí, la seva immediata llibertat. La mateixa solidaritat que 
vam expressar recentment en l’acte d’homenatge al president d’Òmnium, Jordi Cuixart, a la Garriga 
el passat mes de març o la que també presencialment hem expressat aquests darrers mesos quan 
l’alcalde Joan Vila va visitar els presos polítics a la presó o quan jo mateix aquesta tardor passada,  
ho vaig fer amb els exiliats en visita a la Casa de la República de Waterloo on, tant en un cas com 
l’altre, vam donar-hi suport en nom de l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
 
Vull també començar amb un segon record i reconeixement. El vull fer a totes aquelles persones que 
abans que nosaltres, en un moment o altre, han passat per aquest Ajuntament com a representants 
del nostre poble. Ho vull fer de manera especial perquè avui commemorem els quaranta anys de les 
primeres eleccions democràtiques, d’aquell juny de 1979. Un agraïment, doncs, per a  la 
cinquantena llarga de persones que durant aquest temps n’han estat regidors o regidores i que 
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cadascun, amb la seva empremta o enfocament, han configurat els nostres temps recents. No els 
podem anomenar a tots però ho volem singularitzar en els noms de Ramon Fontdevila, Ramon Mir, 
Jordi Sambola, Joan Vila, a tots ells, el meu, el nostre, reconeixement. 
 
És necessari també començar aquesta nova legislatura amb un agraïment a les persones que hem 
tingut al consistori aquests darrers quatre anys i que deixen el càrrec. Anna Asensi, gràcies per les 
teves aportacions i treball. Josep Sellas, regidor també en anteriors legislatures i formant part, en el 
seu moment, de l’equip de govern. Joan de Arriba, durant aquestes darreres legislatures a 
l’ajuntament i també a l’equip de govern. David Salvans, aquesta legislatura i Xavier Masllorens, 
que va formar-ne part durant la seva primera meitat. A tots ells un agraïment per la seva dedicació. 
També per als que segueixen: Elena Font, Gemma Brunet, Enric Cruells, Israel Calvache, un 
agraïment per la feina feta i un encoratjament per a seguir amb treball i dedicació la tasca 
encomanda pels ciutadans del nostre poble. També un reconeixement a Frederic Pulido, durant més 
de vint anys regidor de l’ajuntament, la majoria d’ells amb responsabilitats a l’equip de govern. 
Gràcies, Fede, i finalment, un reconeixement especial per a Joan Vila, per aquests prop de trenta 
anys a l’ajuntament, dels quals setze com a alcalde. Gràcies Joan, per la teva dedicació i compromís. 
 
Gratitud també per a les persones que han format part de les llistes en aquesta contesa electoral. 
Són persones compromeses, cadascuna des del seu perfil i ideologia, amb un futur millor per al 
nostre poble. Des d’aquí faig un prec i un requeriment alhora a les que, d’aquestes, han estat 
escollides i que formaran el consistori municipal els propers quatre anys i s’hi incorporen avui: 
Montserrat Plata, Cristina Martín, Pere Molera, Marc Pedrosa, Borja Pons i Salvador Pujol. Treball, 
constància, voluntat de servei. Valors que han de guiar tot el nostre fer aquests propers anys, 
sempre, i voldria que fos així, en actitud constructiva i en diàleg edificant. A tots ells, molta sort en 
la seva tasca. Tota la dedicació possible. 
 
Finalment un  agraïment d’una banda als meus companys de l’equip de govern d’aquests darrers 
quatre anys, pel suport i el recolzament durant la legislatura i especialment durant aquests darrers 
mesos, i de l’altra, a totes les persones que s’han sumat al projecte de Junts per Aiguafreda, tant si 
han format part de la llista amb la que ens vam presentar a les eleccions com els que ens han donat 
suport, han aportat idees o ens han ajudat en el dia a dia. Un projecte que resta obert a tothom qui 
vulgui formar-ne part i que, responent a la idea de Junts, suma a favor del nostre poble. Gràcies a 
tots ells. 
 
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 públic. Voluntat de servei. Disposats a aprendre d’allò 
que faci falta, disposats també a rectificar quan calgui i disposats a escoltar tothom. Assumim amb 
modèstia el càrrec però amb determinació. Volem exercir-lo conjugant la discreció amb l’eficàcia i 
l’eficiència que tothom espera d’una administració pública. També assumim la dignitat que 
comporta la representació del nostre poble, que procurarem tenir sempre present en la nostra 
actuació. 
 
Entenem la tasca d’un Ajuntament com la d’aquella institució més propera als ciutadans i als que ha 
de donar suport i atenció. Aquesta atenció a les persones i a les seves necessitats l’hem de tenir 
present sempre en la nostra manera d’actuar. La màxima ocupació, doncs, han de ser les persones i 
els problemes que els poden portar a trucar la porta de l’ajuntament. Atendre les persones i les 
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seves necessitats. Només hi ha d’haver un límit i aquest és el del bé comú, l’interès col·lectiu. 
Efectivament, l’antiga res publica romana, sempre present, ha de ser  qui en darrera instància guiï la 
nostra actuació, sovint emmarcada per la normativa municipal o, en el seu defecte, per la decisió de 
l’equip de govern que haurà de conjugar aquesta atenció personal a cada ciutadà amb l’interès 
col·lectiu. 
 
No són temps fàcils. La manca de recursos de les administracions municipals, la manca de recursos 
dels nostres ens superiors com Consells Comarcals o Generalitat i l’hostilitat de determinades 
actuacions de l’estat, fan que incideixin de manera determinant en el nostre dia a dia. Hem de 
lamentar i denunciar la deslleialtat de l’estat que ens hem trobat els ajuntaments durant aquests 
darrers anys. Aspectes com la Llei Arsal aprovada amb nocturnitat i sense possibilitat d’esmenes, 
han limitat molt les capacitats dels ajuntaments, especialment dels més petits, per a mantenir 
serveis i atenció als ciutadans. Segons aquesta Llei, per a posar només dos exemples d’àmbit 
cultural, no hauríem de tenir ni biblioteca ni escola de música. No cal ni dir que mantindrem aquests 
serveis però el fet que, segons aquesta Llei, no ens pertoquin, limita les percepcions que legalment 
hauríem de rebre per al seu manteniment. Els recursos, han de sortir dels nostres propis recursos, 
fet que condiciona altres partides. 
 
No són temps fàcils però tampoc no són temps per a laments. Malgrat tot això, tirarem endavant. 
Sabrem trobar la manera per a treballar d’acord amb aquell guió que heu avalat tots vosaltres i que 
és el programa electoral. Entenem el programa electoral com el contracte que acordem amb les 
persones del nostre poble. Ha de ser la guia i el referent en la nostra actuació i després d’aquests 
quatre anys hem de poder presentar-nos davant de vosaltres mostrant o explicant la feina feta i, 
també, que si alguna cosa no s’ha pogut assolir o completar, poder explicar tot allò que s’ha fet, tot 
el treball invertit, tota la dedicació emprada, per a poder-la assolir. 
 
En el nostre programa hem presentat uns eixos bàsics que, a partir de dualitats com tradició i 
innovació, urbanisme i natura, esport i cultura, comprenguin totes aquelles necessitats i objectius 
que té per davant Aiguafreda. 
 
Hem parlat d’infraestructures culturals perquè creiem que cal dotar el nostre poble d’espais que 
permetin desenvolupar el potencial i el dinamisme que té en aquest sentit. Des d’una biblioteca a 
un teatre-auditori o una sala d’exposicions, entre altres. Grans reptes dels que hem de poder posar 
les bases, per, en el seu dia, poder-los tenir com a equipaments en benefici de tots. Costos elevats i 
execucions llargues, ho sabem. Terminis inconcrets, certament. Però ens hi posarem. Les bases hi 
hauran de ser. Al costat d’aquests projectes, a Aiguafreda tenim la sort de tenir un gran patrimoni 
cultural, natural i arquitectònic, que hem de vetllar i que ha de ser un dels elements que no podem 
deixar de tenir present durant aquests propers quatre anys, com tampoc la catalogació de 
documentació històrica o la difusió d’estudis sobre el nostre poble. 
 
Hem parlat d’enfocar els nostres serveis socials i assistencials amb els canvis que calgui i amb les 
noves orientacions que creiem millors per atendre les noves demandes socials. S’ha dit que l’any 
passat es va tancar el període d’una llarga crisi i que aquest període 2008-2018 ja es coneix com la 
dècada perduda. Aiguafreda havia tingut fins a 220 persones a l’atur. Ara ens hem situat al voltant 
de les 100, amb alguns alts i baixos. Al voltant d’un 10% de la població aturada. Continuen essent 
moltes persones. Per tant, aquells plans d’ocupació, que havien de ser temporals, els continuarem 
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impulsant com també el Servei d’Ocupació Municipal, que ha permès contactes entre particulars i 
empreses, i que ha de continuar actiu. 
 
Lligat amb això, aquesta reducció en l’atur que hem comentat i que, malgrat tot, cal valorar 
positivament, hem detectat tanmateix noves formes de necessitats a les que hi donarem resposta 
reenfocant la política social cap a aquells col·lectius menys visibles però igualment necessitats  amb 
accions a nens amb necessitats educatives especials, que no poden assumir les famílies, o amb 
l’increment de les beques de menjador, per citar-ne dos exemples. En el mateix terreny de l’atenció 
social no hem d’oblidar les persones grans del nostre poble, sense les quals no hauríem arribat fins 
aquí. Les mesures de seguiment a persones soles o el manteniment gratuït del servei de 
teleassistència, a  part de noves mesures que facilitin la mobilitat, han de ser presents en la nostra 
acció.  
 
I vinculat al món de l’ensenyament, que fa un moment esmentava, cal fer un apunt sobre la 
voluntat d’aquest equip de govern  i també, entenc, de tot el consistori, de treballar per aconseguir 
tenir un SES, o Secció d’Ensenyament Secundari, vinculat a l’Institut de zona, a fi de poder disposar 
de l’etapa 12-16 per als nostres escolars.  És un tema que, com a regidor, ja vaig creure bàsic. 
Sabem de les dificultats, però no hi renunciem i hi treballarem amb tota la nostra dedicació. 
 
Vull fer unes reflexions, que crec ens afecten a tots com a col·lectiu que som, tot vinculant-ho a la 
nostra vida com a poble, que ha anat canviant, en paral·lel a la societat en general, i potser d’una 
manera massa ràpida, aquests darrers anys fent que segurament se’ n ressentís la participació en 
l’àgora pública, no en la que podem trobar a les xarxes, on a través dels diferents canals de 
comunicació hi ha una vitalitat creixent i en la que, com a ajuntament, hi hem de ser per a poder 
comunicar i facilitar gestions als ciutadans, sinó en la vida de carrer i el compromís de les persones 
que, a  través de les entitats, voluntàriament, hi ofereixen el seu temps i el seu esforç. Aiguafreda 
compta amb un teixit d’entitats ric i variat que ens permeten estar a l’alçada de pobles que ens 
dupliquen en nombre d’habitants. Això ho hem pogut constatar en relacions que hem pogut tenir 
amb municipis o ajuntaments de pobles veïns. Tanmateix, hem notat que, per diferents 
circumstàncies, en algun cas no s’ha pogut seguir o ha faltat relleu generacional per a donar-hi 
continuïtat. 
 
Entitats com els Amics de la Sardana La Vall del Congost, entitats com Donai, o com la Comissió de 
Festes  han cessat la seva activitat després d’anys de funcionament. En aquest sentit, no podem sinó 
expressar un profund agraïment a les persones que hi han estat , per l’esforç, per la dedicació i les 
hores invertides. Només ells ho saben. Aquestes entitats no hi són, però Aiguafreda continua tenint 
sardanes, xerrades i conferències i la Festa de Carnaval, entre altres, actes que organitzaven les 
entitats que abans he esmentat. Ho ha anat assumint l’Ajuntament. En certa manera, podem 
pensar que tot segueix igual i que res no s’ha perdut. Però sí que s’ha perdut. No és el mateix. Cal 
l’empenta i el caliu de la gent que hi dóna una motivació especial, a diferència de la gestió més 
neutra que hi pot donar un ajuntament. Certament, no hi ha afavorit gens una altra mesura que ha 
vingut imposada des del govern de l’estat com és la fiscalització de subvencions, encara que siguin 
menors com les del nostre poble i que, per a les entitats ha significat un entrebanc més. Més enllà 
d’això, entenc el paper de l’Ajuntament d’aquesta manera: ser-hi al darrere, donant suport, ajudant, 
però que no ha de reemplaçar la societat civil ni el seu dinamisme. 
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Només és una reflexió que no ha d’amagar el nervi que tenim la sort de tenir. Fixeu-vos, aquesta 
tarda hi ha el Concert de Final de Curs de l’Escola de Música, on moltes famílies d’Aiguafreda hi 
duen els seus fills mantenint el compromís amb l’escola i la cultura. Aquesta tarda també es troba la 
Societat de Caçadors per fer reunió i balanç. Aquest vespre tenim la cursa nocturna de les Ànimes 
del Purgatori, amb voluntaris que hi són cada any i que permeten consolidar la marca d’Aiguafreda 
com a capital dels esports de muntanya del Montseny; aquest dimarts, des del Casal Sant Jordi 
participen en la cloenda del curs de dinamització de la gent gran. La setmana que ve, una colla de 
fidels s’apleguen al voltant de la foguera que fem a la Plaça per rebre la Flama del Canigó com a 
símbol dels Països Catalans i una estona després, la colla gegantera d’Aiguafreda organitza la 
revetlla de Sant Joan a la pista del Pla de la Vinya. D’aquí a quinze dies, tot de voluntaris que ja fa 
temps que hi treballen, engalanaran els carrers del poble amb les catifes de Corpus i el mateix cap 
de setmana, tindrem un festival de ballet fruit de l’esforç i dedicació de moltes persones, etcètera.  
Això només amb quinze dies. No segueixo. La tasca que fan les persones que són a les juntes de les 
seves entitats, els voluntaris que hi col·laboren, la persones que empenyen són un dels millors actius 
que tenim com a poble, per això cal saludar noves iniciatives com la recent formació d’un grup de 
joves per a dinamitzar el poble amb les seves propostes o la incorporació de noves persones en 
determinades associacions. 
 
El dinamisme social cal que vagi acompanyat d’un dinamisme en el món del comerç i de la 
indústria. En el primer cas, no som aliens als canvis en els hàbits de consum que estan definint la 
nostra societat actual i que afecten el moviment comercial dels nostres carrers i places. Tanmateix, 
l’ajuntament, en tot allò que pugui i d’acord amb els comerciants, ha d’impulsar mesures o 
campanyes que incentivin que més persones optin pel comerç de proximitat com el que pot oferir 
Aiguafreda. Per això és bàsica la promoció i imatge del municipi, impulsant iniciatives o actuacions 
que facin que les nostres condicions naturals definides per la situació geogràfica que ocupem, siguin 
un atractiu per a persones foranes. En les visites al nostre Punt d’Informació, d’entre 700 i 800 l’any, 
els punts principals d’atractiu són el nostre patrimoni natural i cultural i l’excursionisme. Cultura, 
natura, paisatge, muntanya... Punts que cal vetllar especialment perquè els visitants puguin fer 
estada entre nosaltres, i la repeteixin. 
 
També hem parlat de natura i urbanisme i aquí cal esmentar el marc normatiu en relació al lloc que 
ocupem en el territori, especialment des del punt de vista de regulacions urbanístiques, i que ve 
determinat per factors que són difícils de modificar. Els escassos  8 km2 que tenim de superfície, les 
regulacions ambientals que comporten el Parc Natural del Montseny i la Reserva de la Biosfera, 
emmarquen, en gran mesura, el model de poble, el tipus de creixement i, en definitiva, el futur del 
municipi. No crec que Aiguafreda canviï molt en les properes dècades de la fesomia que té 
actualment, pel fet que el seu creixement serà molt restringit i orientat cap a una fusió amb 
l’entorn, amb una línia molt limitada d’expansió urbana i cap a un creixement sostenible. Grans 
projectes urbanístics com l’agençament de la Riera del Congost al seu pas pel nucli, s’han de fer 
tenint presents als valors que marca la Reserva de la Biosfera i que regula el nou POUM: respecte 
per l’entorn natural al costat de preservació d’hàbitat per a les persones. 
 
Un altre gran repte que té per endavant el nostre municipi és la regularització definitiva del sector 
de Serrabanda. El procediment està traçat i iniciat i un cop enllestit el procediment regulador, feta la 
reparcel·lació i resoltes les al·legacions, resta establir un calendari que permeti temporalitzar tant 
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les actuacions que s’hi han de dur a terme com les quotes corresponents de particulars, sempre 
d’acord amb la legislació urbanística vigent. 
 
I ja que esmentàvem el nou POUM, on l’aprovació final del text refós es produirà aquest mateix mes 
o el mes vinent per la Comissió d’Urbanisme, unes paraules dedicades al que hem substituït. L’antic 
POUM ha estat un marc regulador que ha marcat el nostre poble, que havia de servir durant 15 
anys i que ha estat en actiu més de 35 i que ha acabat els seus dies amb una salut de ferro. Un 
reconeixement als que el van impulsar i al seu esperit. 
 
Hem parlat d’innovació i de tradició. Innovació per tot allò que comporta conduir el municipi pels 
camins del segle XXI, incorporant al nostre poble tot allò que facilita la millora de la gestió 
municipal, de la comunicació, de l’eficiència que la tecnologia pot aportar actualment. Aquest és un 
camí bàsic: el de la modernització i tecnificació del que permeti la millora de la nostra vida 
col·lectiva, del nostre poble, en tots els seus àmbits. Que ningú ho vegi, tanmateix, com que abraçar 
aquest món tecnològic, més fred i asèptic sigui una via que aparqui les nostres singularitats o el 
nostre esperit com a poble. Aquesta línia d’actuació no ens ha de fer renunciar a allò que és més 
nostre i ens identifica, als quintos i quintes de la nostra Festa Major, al que representa 
emocionalment Aiguafreda de Dalt, o a les atxes de barballó la nit de Reis. 
 
Hem parlat de relacions amb el nostre entorn i vull aprofitar l’avinentesa per a saludar els nostres 
veïns de Sant Martí de Centelles amb qui volem seguir treballant conjuntament i cooperant en allò 
que calgui tot desitjant que les relacions, sempre millorables, s’aprofundeixin en benefici dels 
nostres pobles. En un altre ordre, però també vinculat al nostre entorn, hi ha un compromís dels 
diferents grups en dur a terme la consulta popular sobre l’adscripció comarcal d’Aiguafreda. Per les 
circumstàncies que fossin, no es va poder dur a terme o va semblar més adient ajornar la seva 
celebració. En qualsevol cas, comença una etapa nova però es manté la voluntat. 
 
Vaig acabant. Però abans vull fer esment a la meva situació en accedir a aquest lloc. Crec que és el 
moment de fer-ho. Tots els alcaldes que ha tingut fins ara Aiguafreda han estat persones, autònoms 
o jubilats, que vivien i treballaven al mateix poble fet que, en major o menor mesura, els ha permès 
un accés relativament immediat a l’ajuntament i una possibilitat de combinació de tasques laborals, 
personals i públiques, que no són el meu cas.  Sóc un treballador de l’administració, que haig de 
mantenir el meu lloc de treball però que haig de fer compatible amb la dedicació a l’alcaldia. En 
aquest sentit proposaré al Ple una dedicació parcial a l’ajuntament, com també que algun altre 
membre de l’equip de govern m’hi acompanyi per a cobrir aquells moments que no hi pugui ser, tot 
amb l’objectiu de tenir l’ajuntament al màxim d’operatiu, cosa que esperem aconseguir, també, 
gràcies a tots els treballadors de l’ajuntament, a qui vull saludar i agrair que el poble vagi avançant 
en el seu dia a dia i en aquelles tasques que són, en alguns casos poc vistoses, però necessàries. 
Comptem amb ells per anar endavant conjuntament. 
 
Vull acabar amb una referència que crec que és una bona guia. L’any passat el nostre país va 
celebrar l’Any Fabra, dedicat els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català més il·lustre i 
als 100 de la publicació de la Gramàtica catalana. Esmento Fabra per a recordar una breu reflexió 
que ens va deixar: “Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”. Això ho va dir ell, que fins i tot 
a l’exili, mai va deixar de creure en aquest doble objectiu. Efectivament, no hem de deixar mai la 
tasca, la feina constant, la dedicació, el dia a dia. I al costat d’això tampoc no hem de deixar mai 
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l’esperança. L’esperança de que malgrat entrebancs i dificultats, tant les que ens afectin en el dia a 
dia municipal, com les que té el país en aquests moments, tirarem endavant i ens en sortirem. 
 
I esperem fer-ho també amb tots els membres del consistori. Vull fer arribar una salutació i també 
un missatge de col·laboració als altres grups municipals, Esquerra Republicana de Catalunya i la 
Candidatura d’Unitat Popular. Tenim programes diferents en alguns matisos però coincidents o 
propers en força aspectes. Sí que compartim una intenció comuna de treball i millora del municipi i 
crec que ha de ser a partir d’aquesta premissa que hem de poder trobar acords i consensos. Mà 
estesa, doncs. 
 
Estem profundament agraïts a les moltes persones que ens han fet confiança perquè fóssim aquí 
durant aquesta legislatura. És una responsabilitat que ens fa respecte i, alhora, ens omple d’orgull. 
 
A partir d’avui, els regidors i regidores, i jo mateix, ens posem al vostre servei. 
 
Visca Aiguafreda ! 
Visca Catalunya ! 
 
Donem per acabat aquest Ple constitutiu, aixequem la sessió i ho farem cantant el nostre himne 
nacional.” 

 
 
    

I no havent-hi més assumptes a tractar en l’ordre del dia, el senyor Alcalde-President aixeca la 
sessió, donant les gràcies a tots els assistents, essent les dotze hores cinquanta-dos minuts del dia 
15 de Juny de 2019, de la qual cosa en dono fe. 
 
 
 
L’Alcalde                                    La Secretaria Interventora acctal.    
Miquel Parella i Codina     Marta Sánchez i Ruiz 
 


