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B envolguts, benvolgudes,
Voldria compartir unes reflexions so-

bre les actituds i els comportaments que 
són respectuosos amb les normes de convivèn-
cia entre persones. Aquestes actituds són les que 
ens fan avançar com a societat i les que perme-
ten que en resulti beneficiat el dia a dia en els 
nostres carrers i places.

L’espai de convivència comú, que represen-
ten el poble o la ciutat, s’ha contraposat sempre 
al món isolat de la natura, antigament presentat 
com un món salvatge no regit per cap norma hu-
mana. A aquest món s’hi oposava la civitas roma-
na d’on en provenen paraules com ciutat, civilitza-
ció o civisme. Aquella persona cívica seria, doncs, 
la que vetlla per l’interès comú des de la seva prò-
pia actuació, des de la seva pròpia manera de fer.

Algun dels exemples que podreu llegir a conti-
nuació pot ser que us resultin coneguts perquè els 
heu vist o sofert com a veïns: la paperera que es fa 
servir de contenidor, l’excrement de gos que tro-
bem al mig del carrer, el cotxe aparcat en una pla-
ça reservada a persones amb mobilitat reduïda, 
l’excés sonor a les nits que impedeix el descans 
dels veïns, el gos deixat sol que borda incansable-
ment durant tot el dia, el mobiliari urbà reiterada-
ment abonyegat, els vidres trencats de l’escola, el 
donar menjar a animals en la via pública, els gra-
fitis en parets antigues, l’excés de velocitat, amb 
cotxe o moto, dins del nucli urbà, l’acumulació 
d’escombraries en racons del carrer, etc.

Tots aquests exemples, i més que en podrí-
em afegir, representen afectacions a la via pú-
blica, el lloc comú que compartim entre tots. 
Cal, doncs, que l’espai compartit de convivèn-
cia el fem créixer amb aquelles maneres de fer 
que vetllin pel bon veïnatge tal com comentà-
vem abans parlant d’actituds cíviques. Així ens 
en beneficiarem tots.

Per a molts d’aquests exemples es disposa 
d’una ordenança de civisme que ho regula, i 
també d’un tipus de sanció que l’acompanya. Al 
final, però, es fa visible que l’actitud personal da-
vant d’exemples com aquests, és la millor orde-
nança per a la convivència. 

Deixem pel final el factor econòmic. Moltes 
d’aquestes actituds poc o gens cíviques compor-
ten un cost afegit als serveis municipals, cost que 
assumim tots els veïns. Tan important és aquest 
factor, per les seves repercussions econòmiques, 
com el bon veïnatge, que permet una convivèn-
cia més fluïda.

Vull acabar amb dues reflexions. Una, rela-
cionada amb el que hem comentat: en aquest 
temps d’estiu, amb més vida al carrer i en espais 
oberts, vetllem per les actituds cíviques, són oli 
als engranatges de les relacions humanes. L’al-
tra, sobre la situació de pandèmia, encara per-
sistent. Fem atenció a les recomanacions per a 
la prevenció de contagis en benefici de la salut 
de tothom.

Que tingueu un bon estiu. 

Miquel Parella
Alcalde

"En aquest temps 
d’estiu, amb 

més vida al 
carrer i en espais 

oberts, vetllem 
per les actituds 

cíviques, són oli 
als engranatges 
de les relacions 

humanes "

H ola a tothom, avui voldria parlar-vos 
del medi ambient, aprofitant que som 
un petit poble molt afortunat que es-

tem als peus del Montseny. Tenim bosc, rieres i 
molta biodiversitat que estimem i cuidem.

Tenim la gran sort de formar part d’una colla 
de municipis que fan la recollida porta a porta. 
Aquest fet, encara que de vegades ens pugui 
suposar un esforç, fa que a nivell de Catalunya 
siguem dels llocs on es recicla millor i per tant 
menys rebuig es genera. Per això és important 
de fer la selecció de residus el màxim de ben 
feta possible.

Ara és un bon moment pel medi ambient, ja 
que molta gent creu que és hora de fer alguna 

cosa per poder millorar o aturar aquesta degra-
dació que durant anys hem causat al medi. És 
per això que entre tots hem de pensar i actuar. 
Encara que només siguin petites accions, cada 
una compta! De la mateixa manera que un riu 
es forma amb milions de petites gotes d’aigua, 
la suma de les nostres petites accions de cada 
dia podran produir una gran millora al medi am-
bient. Cada paper, cada plàstic, cada llauna que 
recollim, fa un món una mica més net i per tant, 
millor. Els nostres petits gestos són un exemple a 
seguir i normalment s’encomanen, és per aquest 
motiu que us animo a continuar treballant per 
un entorn més net. Compto amb tots vosaltres, 
moltes gràcies!  

Pere Molera
Regidor de Medi 

Ambient i Esports

“La suma de les 
nostres petites 

accions de cada 
dia podran 

produir una gran 
millora en el 

medi ambient”

 OPINIÓ

Parlem de Medi Ambient

 EDITORIAL

Qüestions de civisme
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D esprés de dos anys de legislatura, complerts aquest mes de juny, és un bon moment per fer 
balanç i analitzar la tasca que s’ha dut a terme per part dels nostres companys de l’equip 
de govern. Un temps que no ha estat fàcil i del que encara no n’hem sortit del tot. Des 

d’aquí volem agrair la resposta i dedicació que han tingut i l’encert i visió que els ha acompanyat, 
reconduint el que ha calgut quan ha estat necessari, sempre amb actitud vigilant. Sovint es parla 
de fre durant aquest temps. No creiem que hagi estat així. Les necessitats han variat i les accions 
que s’han hagut d’encarar durant aquest temps, també, però la feina constant, de fons, ha seguit.

Però no només volem fer aquesta mirada de passat immediat i de present encara amb pan-
dèmia, sinó pensar en els dos anys propers. Des de Junts per Aiguafreda entenem que no po-
den ser d’altra manera que anys de dedicació constant a la gestió de la cosa pública per part 
dels nostres representants a l’Ajuntament. Res no ha acabat encara. I aquesta dedicació ha 
d’orientar-se tant al dia a dia, com a tenir enfocat el llarg termini per a encarar el desenvolupa-
ment d’Aiguafreda i el benestar dels que hi viuen durant els propers anys.

Per acabar, no volem deixar passar l’oportunitat de fer un apunt sobre el recent allibera-
ment dels nostres presos. Celebrem l’alleujament per a ells i les seves famílies. Una alegria que 
no ens ha de fer oblidar ni exiliats ni represaliats que continuen patint encara la injustícia sobre 
la causa política catalana. 

  @juntsperaiguafreda

  @juntsaiguafreda

  @juntsperaiguafreda

juntsperaiguafreda@gmail.com

  @cupaigua

  @CupAiguafreda

  @cupaiguafreda

aiguafreda@cup.cat

Ara fa dos anys

A ra fa dos anys, gràcies a vosaltres, vam obtenir els millors resultats en unes eleccions 
municipals. Vam doblar el nombre de regidors/es.

Han estat dos anys complicats i intensos en què hem intentat transformar l'ajuntament 
i fer-lo més transparent i eficient. 

Tot i que la majoria absoluta de l'equip de govern no ens posa les coses fàcils, hem pogut con-
vocar plens extraordinaris i hem fet preguntes i mocions per intentar dinamitzar el municipi i fer un 
poble més viu. 

No volem només un poble maco i endreçat, que també. Volem un poble més viu i més dinàmic, 
més participatiu i actiu.

Ara tenim per davant dos anys més. Dos anys que seran definitius per acabar d’assolir el nostre 
objectiu: fer d’Aiguafreda un referent en municipalisme amb polítiques d’esquerres i innovadores.

Som-hi!
#ViuAiguafreda 

A qui li fa por la democràcia?

E l Consell del Poble i l’Assemblea del Poble són organismes que serveixen per a orga-
nitzar processos participatius i debatre de manera directa amb el veïnatge els temes 
d’interès general, i que ja existeixen en nombroses poblacions del nostre país.

Com a CUP hem presentat dues vegades al ple municipal la proposta de creació d’aquestes 
noves institucions amb el mateix resultat: la negativa de JxA a constituir-les. La primera vegada 
hi van votar en contra amb l’excusa que no els agradava alguns dels punts de la nostra propos-
ta, motiu pel qual vàrem tornar a presentar-la d’una manera totalment oberta i genèrica, com a 
proposta de crear una comissió de regidors i regidores que estudiés la seva posta en marxa. S’hi 
van tornar a negar, ara exposant-ne obertament els seus verdaders motius: opinen que el sistema 
representatiu ja funciona prou bé, i que no cal consultar el poble més que cada quatre anys.

A la CUP, però, entenem que la democràcia és molt més que el sistema de partits representa-
tiu. Advoquem per una democràcia popular, directa i deliberativa, en la qual hi tinguin cabuda 
totes les associacions i persones que s’hi vulguin involucrar, motiu pel qual seguirem treballant 
per a aconseguir-ho. 

  @Erc Aiguafreda

  @ERC_Aiguafreda

  @erc_aiguafreda

aiguafreda@esquerra.cat

ercaiguafreda@gmail.com
 
http://locals.esquerra.cat/
aiguafreda
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 URBANISME I VIA PÚBLICA

Afavorint la convivència entre  
vianants i vehicles. Modificacions  
en la vialitat al nucli urbà 

A questa primavera es van implementar unes mesures de 
regulació del trànsit al nucli urbà, al sector que va des 
de la Plaça de l’Ajuntament fins al final del Carrer del 

Pont, amb la finalitat d’afavorir la convivència entre vianants 
i vehicles. Els vials d’aquest sector del nucli urbà d’Aiguafreda 
estan considerats zones de prioritat invertida amb preferència 
per a vianants. La convivència entre vehicles que han de poder 
accedir als serveis comercials i els vianants que hi transiten s’ha 
de poder fer amb seguretat.

Les principals modificacions consisteixen en l’establiment 
d’una franja a la Plaça Major com a sector exclusivament de càr-

rega i descàrrega suprimint els actuals aparcaments en bateria, 
la creació d’una nova àrea de càrrega i descàrrega al final del 
Carrer del Pont, la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes 
en tres punts d’aquest eix i finalment la instal·lació de mobiliari 
urbà (jardineres) al tram final del Carrer del Pont per a perme-
tre el pas de les persones de manera més segura i evitant l’es-
tacionament indegut de vehicles en un dels vorals. La Plaça de 
l’Ajuntament i la de l’1 d’Octubre continuen essent zones bla-
ves amb estacionament horari limitat. 

 URBANISME I VIA PÚBLICA

Manteniment  
de vials  

D urant els mesos de maig i 
juny s’han dut a terme di-
ferents intervencions en 

carrers de l’entorn de Serrabanda. 
Les actuacions s’han dut a terme 
per motius de seguretat i per a 
assegurar-ne la vialitat, especial-
ment en aquells carrers on la capa 
de formigó s’havia esquerdat i afectava el trànsit. En tots els 
casos, l’existència de pins a distàncies no pertinents del vial, 
ha provocat que les arrels malmetessin la superfície fent-la 
impracticable. Recordem la necessitat de sanejar jardins i 
parcel·les de pins situats a menys de la distància permesa. 

 URBANISME I VIA PÚBLICA

Renovació de les  
plaques dels carrers

A questa primavera la brigada municipal ha fet la 
substitució de les antigues plaques amb els noms 
dels carrers i places del nucli urbà. Les noves pla-

ques, també de ceràmica, ja incorporen l’escut normalitzat 
d’Aiguafreda (vigent des del 1996) i les trobem a la part més 
antiga del nucli. S’han canviat un total de 30 plaques i la 
renovació s’ha dut a terme pel deteriorament que afectava 
algunes peces després de prop de quaranta anys i per la ne-
cessitat de normalitzar els símbols oficials a la via pública. 
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 URBANISME I VIA PÚBLICA

Nou enjardinament  
a la sagrera de l’església  
L’acció ha permès sanejar vegetació  
arbustiva i instal·lar una nova il·luminació

A questa primavera es van dur a terme obres d’enjardina-
ment i millora a l’entorn de l’església. Aquestes obres 
han estat possibles mercès a la signatura d’un conveni 

de col·laboració entre l’Ajuntament d’Aiguafreda i la Parròquia 
de Santa Maria, que regularitza el manteniment de l’entorn i 
permet consolidar l’espai com a lloc de passeig obert.

L’acció ha permès sanejar vegetació arbustiva, enretirar pe-
dres existents al jardí superior, instal·lar una nova il·luminació, 
adequant-la a normativa, i també resoldre problemes de des-
guàs a la Plaça Major causats per la grava provinent de l’antic 
solar durant episodis de pluja. En l’àmbit històric s’ha volgut 
donar relleu al lloc que ocupava un dels contraforts de l’antiga 
església i singularitzar el monument commemoratiu dels 1100 
anys. També s’ha creat un pas entre la carretera i la Plaça Major, 
apte per a persones amb mobilitat reduïda. 
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 MEDI AMBIENT 

Balanç de la recollida de deixalles
Es detecta un augment del total de tones recollides durant aquest 2020 i que afecta  
pràcticament totes les fraccions, fet que va comportar una major generació de residus domèstics

D es de la Mancomunitat La Plana s’ha fet balanç de to-
tes les fraccions de recollida de deixalles a Aiguafreda 
durant l’any 2020. Mirant l’evolució dels darrers cinc 

anys es detecta un augment del total de tones recollides durant 
aquest 2020 i que afecta pràcticament totes les fraccions, pro-
bablement a causa del confinament, fet que va comportar una 
major generació de residus domèstics.

En relació al darrer quadre, cal indicar que RS és la recollida 
selectiva, és a dir, el % del que es recicla (reciclables, matèria 
orgànica, vidre, voluminosos...) respecte tot el que es recull (el 

que es recicla més el rebuig). Com més alt sigui el valor, més pe-
tita és la quantitat de rebuig que es recull i, per tant, millor re-
cicla el municipi. En el cas d’Aiguafreda està al voltant del 80 %.

La Recuperació és el % del que es recicla (traient les dei-
xalles impròpies de cada una de les fraccions de reciclables) 
respecte el total que s’ha recollit. En el cas d’Aiguafreda està al 
voltant del 70 %.

Pel bé de tothom i del nostre entorn, cal tenir cura de la se-
lecció de deixalles a casa i amb l’ús de la deixalleria. Separar bé, 
el primer pas per a reciclar bé! 

Aiguafreda (tones)
Orgànica Selectiva Rebuig Deixalleria Andròmines Vidre

2016 357 309 210 148 15 73
2017 331 295 209 177 19 67
2018 325 275 230 194 22 91
2019 307 271 225 212 23 91
2020 360 287 259 132 18 101

Aiguafreda (recuperació)
RS% Recuperació

2016 81 70
2017 81 69
2018 80 69
2019 80 69
2020 79 69

Aiguafreda
Evolució de la recollida per fraccions (2016-2020)
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 MEDI AMBIENT 

Adob de km0 

A quest mes de maig es va dur a terme la distribució 
gratuïta d’adob per a plantes des de la deixalleria d’Ai-
guafreda. Aquella pell de plàtan llençada a les escom-

braries ara fa un any serveix per a adobar les plantes avui. El 
compost gratuït que es va distribuir a la deixalleria d’Aiguafreda 
provenia dels residus orgànics del nostre municipi.

Un cop tancat el cicle de compostatge dut a terme a la planta 
de la Mancomunitat La Plana, van retornar els residus transfor-
mats en adob. La campanya va ser un èxit (es va exhaurir en dos 
dies) i es va repetir amb més adob. 

Cal advertir que no es tracta de terra per les plantes. Un 
excés d’adob en una planta la podria perjudicar per excés 
de nutrients. El servei anava adreçat a particulars. Per grans 
quantitats se’n pot adquirir més a la planta de compostatge 
de la Mancomunitat o comprant sacs de 25 kg (4,5 €/sac) a la 
deixalleria d’Aiguafreda. 
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El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi 
Ambient. Per commemorar-lo, el passat 7 
de juny es va organitzar un acte pensat per 
aprendre a cuidar i respectar el nostre entorn

A començaments de juny i coincidint amb el Dia Mun-
dial del Medi Ambient, una vintena de voluntaris es 
van aplegar a la Font dels Enamorats per a fer tasques 

de neteja de l’entorn de la Riera de Martinet. Es van recollir 
més de 150 kg de deixalles on s’hi trobaven llaunes, ampolles 
i plàstics de tota mena, retrovisors de cotxes o fundes de sofà. 
Una acció organitzada conjuntament per l’associació Martinet 
Grup de Defensa Fluvial, l’Ajuntament d’Aiguafreda i la Manco-
munitat La Plana. Als participants se’ls va obsequiar amb un 
saquet de compost. 

 MEDI AMBIENT 

Acció de neteja a la 
Riera de Martinet 

 MEDI AMBIENT 

Recuperació d’un tram  
de voral del Congost 

U na de les conseqüències de l'aiguat del temporal Glò-
ria de gener del 2020 va ser l'esfondrament d'un mur 
al costat de ponent del Congost a l'alçada del Pont del 

Ponsic. Des de llavors, el runam que va quedar al mig del riu ha 
anat desviant les aigües de la riera cap al costat d'Aiguafreda so-
cavant el talús fins a buidar-lo generant perill d'esfondrament 
del carrer de sobre. En actuació conjunta de l'ajuntament d'Ai-
guafreda i l'ACA s'han enretirat els blocs de pedra del mig de la 
riera i s'ha refet el talús recuperant el pas natural de l'aigua i 
l'estabilitat del marge. 
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 CULTURA

Audició de final de  
curs de l'escola de música 

E l final de curs de l’escola munici-
pal de música “La Clau de Sol” va 
poder oferir una audició brillant 

després de les adpatacions necessàries 
que escola i alumnes han hagut de dur 
a terme aquest curs per a poder fer les 
classes. Es va celebrar en dues sessions 
per qüestions d’aforament i amb totes les 
mesures de prevenció. Els alumnes van 
oferir un repertori de peces, tant a nivell 
individual com col·lectiu, que va mostrar 
el nivell assolit durant aquest curs. 

 CULTURA

Matinal de contes al Talleret 

E l dissabte 12 de juny, es va recuperar la matinal de contes de final de curs. 
Després d’un temps forçat de pausa, el Talleret va poder acollir la nova con-
tada de contes. A part de les contaires Neus, Margarida i Anna es va comptar 

amb la participació especial de la companyia En Clau de Clown amb l'espectacle 
“La Meva Nina No Vol Menjar”. 

 CULTURA

Concurs literari  
“Cartes de 
Primavera” 

E l divendres 30 d’abril i 
tancant les Festes de 
Sant Jordi, hi va haver el 

lliurament de premis del primer 
concurs literari Cartes de Prima-
vera, organitzat per la Biblioteca 
Lluís Milet i Pagès. Els membres 
del jurat van fer notar la qualitat 
literària de les cartes presentades 
i la gran participació que ha aple-
gat aquesta primera edició (més 
de 50 cartes). Els tres premiats de 
cada categoria van ser convidats 
a llegir els seus escrits davant 
d’un auditori que va seguir amb 
atenció la lectura dels textos.

ELS GUANYADORS:
• Categoria fins a 16 anys: Car-

ta a Peyo de Ponç Masllorens 
(pseudònim: Rondinaire)

• Categoria adults: Carta a Mercè 
Rodoreda de Marc Plata (pseu-
dònim: Oriol Pagespetit)

ELS FINALISTES:
• Categoria fins als 16 anys: Es-

timat extraterrestre per l'Amiga 
de l'extraterrestre. Estimada 
mare, per Ame

• Categoria adults: Carta a un fill, 
per Espinguet. Plovia a Cada-
qués, per Hedera 
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 GENT GRAN

“Diari d’un confinament 
col·lectiu”. Un convit a 
apropar-nos a les vivències  
de les persones grans  
Aquest Diari d'un confinament col·lectiu neix de la  
proposta del Programa de Dinamització de Gent Gran  
de la Mancomunitat La Plana amb la voluntat de recollir  
i posar en valor les experiències, emocions i reflexions

E s troba publicat en xarxa un dieta-
ri que recull reflexions i anècdotes 
de persones de més de 60 anys 

dels municipis de la Mancomunitat La 
Plana durant el confinament (Aiguafre-
da, Balenyà, el Brull, Malla, Muntanyola, 
Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau 
i l’EMD Sant Miquel de Balenyà).

Aquestes reflexions van donar caliu a la 
soledat, força a la desesperança, humor a 
la tristesa i consciència del moment!

"Tinc 87 anys i mai m’havia sentit tan 
sola com ara. De vegades he pensat: 'Mira 
que si em poso malalta i agafo aquest vi-

rus i no puc veure més als meus fills i néts...'. 
Em tranquil·litza pensar que segurament 
ben aviat tindrem una vacuna o medicació 
per combatre aquest virus. Hem de pensar 
que tenim un personal sanitari boníssim 
que treballa molt per aconseguir-ho. Estic 
segura que ho aconseguiran!"

"Són moments difícils, però depèn de 
com un s’ho mira també es poden trobar 
coses positives. El més positiu és que he 
pogut sentir que tothom m’estima i es 
preocupa per mi. Tots els veïns i amics 
del poble estan pendents de mi per si 
necessito alguna cosa. Això em fa sentir 
molt bé." 

 GENT GRAN

Esperant 
la represa 
d’activitats al 
Casal Sant Jordi 

D esprés que aquest darrer 
any el Casal Sant Jordi 
hagués de reduir o supri-

mir activitats per causa de la pan-
dèmia, ja té la vista posada en la 
represa de cursos i trobades per al 
proper setembre. Amb tot, la Jun-
ta del Casal ha continuat la seva 
activitat i, entre altres propostes, 
ha decidit traslladar l’Assemblea 
general a l’estiu per a poder-la fer 
a l’aire lliure. Igualment, durant 
aquest 2021 no es cobrarà la quota 
de soci, atès que la majoria d’acti-
vitats no s’han pogut dur a terme 
per raons de seguretat sanitària. 
La Junta segueix treballant i vol 
expressar el seu desig de poder 
retrobar-se ben aviat amb tots els 
socis i amics. 

 TURISME  

Actualització de  
plafons informatius  

S’ha dut a terme l’actualització dels 
plafons informatius repartits en di-
ferents indrets del municipi. Tant 

per qüestions de desgast com de renova-
ció de continguts era necessària una posa-
da al dia per a tenir a punt aquest recurs 
turístic i informatiu. 
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 PATRIMONI 

Inici d’obres per a la restauració  
de l’entorn a Aiguafreda de Dalt 
El projecte compta amb la participació del Parc Natural del Montseny,  
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Diputació de Barcelona

S’estan duent a terme les obres de remodelació i restaura-
ció de l’entorn del conjunt monumental d’Aiguafreda de 
Dalt. L’acció pretén posar en relleu el jaciment arqueolò-

gic i l’adequació de l’entorn com a lloc de lleure i esbarjo.
La situació de pandèmia ha propiciat més temps per a la des-

coberta de l’entorn propiciant que Aiguafreda de Dalt sigui lloc 
de pas i de visita de molts caminants, freqüentat diàriament, en 
part gràcies a l’itinerari de natura de la Riera de Martinet que 
volteja el conjunt.

L’actuació dóna valor al jaciment arqueològic a fi que que-
di aïllat i visible a través d’un pas elevat, un nou accés a la co-
va-cripta, la recuperació de la canalització superior de les mines 
per a alimentar la bassa de la cova, un ampli espai de prat na-

tural per a lleure, i la restauració de l’antic estanyol, existent en 
altres èpoques.

El procés de recuperació del conjunt patrimonial es va iniciar 
amb la restauració del comunidor, ha continuat amb la rehabi-
litació de l’antiga masoveria i ha seguit amb les obres actuals 
d’agençament de l’entorn. Quedarà, en darrer terme, la rehabi-
litació de la pròpia església i del clos interior, elements centrals 
del conjunt. Aquesta darrera acció es podrà dur a terme quan es 
disposin dels recursos necessaris.

El projecte ha estat validat, entre altres organismes, pel Parc 
Natural del Montseny, compta amb la participació de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica i rep el suport econòmic de la Di-
putació de Barcelona. 

 PATRIMONI  

El xiprer d’Aiguafreda de Dalt  

U na forta turbonada d’aquest hivern passat va esquin-
çar el vell xiprer de l’entrada a l’església d’Aiguafreda 
de Dalt. De feia temps que l’arbre tenia la meitat del 

tronc sec, que ha estat el que ha quedat dempeus, mentre que 
la part verda de la capçada es va trencar per efecte del cop de 
vent. Tot i caure damunt l’edifici, el conjunt no ha sofert danys. 
L’estació meteorològica municipal, situada a Can Bellit, va enre-
gistrar cops de vent sobre els 60 km/h tot i que a Aiguafreda de 
Dalt podien ser molt superiors.

La veu popular considerava el vell xiprer tan antic com la ma-
teixa església. El cas és que es tracta d’un exemplar emblemàtic 
tot i que no mil·lenari, d’una antiguitat probablement al voltant 
dels 200 anys. El pas dels mesos no ha permès la recuperació 
del xiprer, que haurà de ser tallat per motius de seguretat. Es 
preveu plantar un xiprer jove al seu lloc. 
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 ENSENYAMENT

Els nostres  
alumnes, al Cantània 

E ls nois i noies de 5è i 6è de l’escola La Muntanya van par-
ticipar el 12 de juny a una nova edició del Cantània, on 
van coincidir amb alumnes de diferents escoles vallesa-

nes. El projecte Cantània, que estimula la formació musical a 
través del cant coral s’ha pogut recuperar aquest curs canviant 
la ubicació de l’acte, celebrat al Palau d’Esports de Granollers. 
Els prop de 300 alumnes, acompanyants d’orquestra i solistes, 
van interpretar un musical que girava al voltant de l’era d’Inter-
net i les noves tecnologies. 

 JOVENTUT I INFÀNCIA

L’Esplai Pica Pins  
i la jornada  
contra el racisme

E n commemoració de la jornada 
internacional de l’ONU contra la 
discriminació racial, L’Esplai Pica 

Pins hi va col·laborar confeccionant pan-

cartes reivindicatives un cop van poder 
recuperar les trobades de cap de setma-
na. Les pancartes es van situar a les ro-
tondes de la població. 

 JOVENTUT I INFÀNCIA

El 8-M,  
vist pels infants 

E l Consell d'Infants d'Ai-
guafreda va fer una jorna-
da de sensibilització el 8 

de Març, Dia de la Dona. Els seus 
membres van voler fer visible una 
mirada "amb ulls de dona" durant 
aquella jornada reivindicativa. 
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 ESPORT 

Festa de final de temporada  
del FC Osona Sud  
El FC Osona Sud integra els equips inferiors de la UE Aiguafreda  
i del FC Balenyà i acull joves d'Aiguafreda, Balenyà i Sant Martí de Centelles

E l diumenge 20 de juny va tenir lloc una matinal de lleure i de 
futbol on jugadors i famílies van poder gaudir de l’esport en 
companyia dels seus entrenadors i dels pares i mares que, 

des de la junta, empenyen el projecte que vetlla pel futbol de base 

als nostres pobles. El FC Osona Sud integra els equips inferiors de 
la UE Aiguafreda i del FC Balenyà i acull joves d'Aiguafreda, Balenyà 
i Sant Martí de Centelles. Compta amb una participació de més de 
60 menors repartits en les diferents categories del futbol base. 

 ESPORT   

Festival de patinatge  
del curs 2020-2021

E l Club de Patinatge d’Aiguafreda va tancar la 
temporada amb un espectacle amb coreografies 
adaptades a les diferents categories que es va 

celebrar al pavelló de Can Plantada. El club aplega una 
trentena de patinadores i compta amb el monitoratge de 
tres professores que també van rebre el reconeixement 
per part dels assistents. 

 ESPORT   

45 edició de la  
Travessa del Montseny 

V a tornar una clàssica de l’excursionisme català, la 
Travessa del Montseny, que enguany celebrava la 
seva 45a. edició, després que l’any passat no es po-

gués celebrar. Es tracta d’una caminada de resistència que 
surt d’Aiguafreda i recorre les principals unitats del nostre 
massís (la Calma, Matagalls, i les Agudes-Turó de l’Home) 
per acabar a Gualba, després de 48 km. La Travessa arrenca 
a les 6.00 h del matí des del Pla de la Vinya. 
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 COMERÇ I SERVEIS

Resultats a Aiguafreda  
de les eleccions al Parlament  
de Catalunya del 14 de febrer 

V egeu els resultats de les eleccions al Parlament de Cata-
lunya celebrades el 14 de febrer, a Aiguafreda. La partici-
pació va ser del 60,05 %, superior a la mitjana catalana.

Les eleccions es van dur a terme seguint les mesures de 
prevenció emeses pel Procicat i amb adaptació d’espais i 
àmbits a les recomanacions d’aquest organisme. La Plaça de 
l’Ajuntament va habilitar-se per a acollir cues exteriors, amb 
tres files corresponents a les tres meses electorals de la cir-
cumscripció d’Aiguafreda. 

 SALUT

Situació actual 
a Aiguafreda 
d’afectacions 
per Covid-19 

T ot i el descens a nivell zero 
de l’índex de reproducció 
del virus que hi va haver a 

Aiguafreda a començaments de 
juny, les darreres setmanes s’ha 
notat un repunt de contagis que 
ens obliga a extremar les mesures 
de prevenció, personals i col·lec-
tives, pel notable augment de ca-
sos. Recordeu:

• Distància física!
• Rentat i desinfecció de mans!
• Ús de mascareta!
• Ventilació constant d’espais!
• Compliment de les  

restriccions horàries! 

 DEMOGRAFIA

La població a Aiguafreda. 
Balanç 2020

U n cop tancat el padró munici-
pal de l'any 2020 es va confir-
mar l'augment de la població 

a Aiguafreda, especialment significatiu 
durant els mesos de pandèmia. L'aug-
ment ha vingut donat per nous empa-
dronaments que han compensat el crei-
xement vegetatiu negatiu del municipi 
(-28 habitants):

Naixements (2020): 16
Defuncions (2020): 44

El nombre de naixements segueix la ten-
dència de baixa natalitat d'aquests dar-
rers anys (el 2019, 15 naixements).

Per contra, han estat els 197 nous em-
padronaments de l'any 2020 els que 
han compensat tant les defuncions 
com les persones que s'han donat de 
baixa per trasllat a un altre municipi, 
fet que ha permès arribar als 2579 habi-
tants a 31 de desembre de 2020. Aques-
ta línia s’ha mantingut els primers me-
sos del 2021. 

consultes  
d’informació La població  

a Aiguafreda 2020

16
Naixements

44
Defuncions

197
Empadronaments

2579
Habitants

JxCAT
ERC

PSC
CUP

ECP
VOX

PDeCAT
Cs

PP
Altres

Altres

MPIC
RCERO

FNC
IZQP

PCTC
PNC

4

4

3

1

1
1

Aiguafreda
Eleccions 14-F

393

347

141

115
51 47 42

27
23

14

14



Revista d'informació municipal d'Aiguafreda · Juliol 2021

 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Pressupostos participatius.  
Resultat de les votacions   

S'han registrat 209 vots, una participació lleugerament  
superior a processos semblants a altres municipis

E ls primers pressupostos participatius de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda recullen aspectes de la via pública i dels 
equipaments municipals i s’hi va poder participar pre-

sencialment o a través de votació telemàtica.
Entre finals de desembre i mitjans de gener, i per un perí-

ode de tres setmanes, es van posar a votació ciutadana deu 
propostes del capítol d’inversions de les quals calia esco-
llir-ne tres. Aquelles que han comptat amb major suport seran 
executades progressivament durant l’any 2021 fins a esgotar 
la partida destinada.

Participació
S’han enregistrat un total de 209 participants dels quals 51 
ho van fer de manera presencial i 158 de manera telemàtica. 

Aquesta participació representa un 9 % del cens, una participa-
ció poc elevada però lleugerament superior a processos sem-
blants a altres municipis. A destacar la preferència per l’opció 
de vot telemàtic, molt per sobre de la presencial. Hi podien par-
ticipar els majors de 16 anys.

 
Resultats
En general, totes les propostes han tingut bona acceptació i les 
preferències entre les diferents opcions han quedat bastant re-
partides. Un cop finalitzat el recompte l’ordre de més a menys 
valorades permet que les quatre més votades (propostes 1, 
2, 6 i 10) siguin les que es duran a terme durant aquest 2021, 
que són les que cobreixen la partida pressupostària destinada 
(35.000 €). Un agraïment a tothom que hi ha participat ! 

Proposta Vots (%) Dotació (€)

2. Educació i infància: adequació 
amb noves estructures el pati 
inferior de l'escola

104 (17%) 15.000

1. Sanitat i via pública: campanya 
suplementària d'esterilització 
d'animals de carrer

97 (15%) 4.000

10. Via pública: remodelació en 
amplada de la vorera del carrer de 
Mn. Josep Salvans

87 (14%) 8.000

6. Via pública: condicionament i 
endreça del sector de la Bauma al 
Carrer d'Avencó

73 (11%) 8.000

4. Gent gran: remodelació i 
adequació a noves funcionalitats 
dels jardins del Casal

70 (11%) 10.000

7. Turisme i natura: senyalització de 
camins del municipi amb plafons 
indicatius

63 (10%) 18.000

3. Esport i medi ambient: 
substitució dels focus de les pistes  
de tennis per tecnologia led

48 (8%) 15.000

5. Via pública i medi ambient: nou 
enllumenat per a esdeveniments a 
la Plaça Major

43 (7%) 15.000

8. Turisme i natura: itinerari temàtic 
a la Riera de Martinet

31 (5%) 10.000

9. Via pública: substitució dels 
plafons informatius que hi ha a 
diferents punts del municipi

10 (2%) 4.000

0 
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