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Arquitecte:
Eduard Fenoy
Arquitecta tècnica:
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Enginyer:
Daniel Ayala
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al telèfon 93 844 22 53)
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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).
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B envolguts, benvolgudes,
Una de les decisions que passen pel 

plenari municipal més transcendents és 
la votació del pressupost. Aquesta votació, que 
preceptivament es fa a finals d’any, permet enca-
rar el següent exercici de manera endreçada per 
a gestionar l’economia del municipi. 

Aquest serà el segon any que els pressupostos 
que tindrà Aiguafreda hauran crescut. L’enfoca-
ment expansiu el veiem necessari per atendre 
necessitats actuals i perspectives de futur. El pres-
supost aprovat per a 2022, de 4.250.000 €, i que 
representa un endeutament del 65 %, se centra 
bàsicament en el capítol d’inversions. Aquest pres-
supost es troba orientat a buscar benestar i mi-
llors serveis per tots els que hi vivim i pensant en 
l’Aiguafreda de les properes generacions: equipa-
ments culturals, inversions en veïnats, nous parcs, 
adquisició d’espais, sostenibilitat energètica... 

Aquest fet comporta un endeutament notable 
que no ha de superar els topalls marcats legal-
ment ni les regles d’estabilitat pressupostària, i 
que ha de permetre, alhora, la gestió de les ne-
cessitats del dia a dia. També condicionarà grans 
expansions pressupostàries dels propers anys. 
Aquest endeutament, doncs, tindrà sentit si les 
inversions responen a necessitats i millores que 
avui tenim com a municipi. Al costat de l’endeuta-
ment, el romanent municipal i la cerca incessant 
de subvencions, seran els altres pilars que han de 
permetre l’assoliment dels nostres objectius.

Cal ser conscients també que un Ajuntament 
com el nostre, de recursos adequats a la mida del 
municipi i sense grans fonts d’ingressos, sovint es 
veu obligat a espaiar en el temps aquelles políti-
ques o inversions que d’altres poden aconseguir en 

un temps menor. Amb tot, amb un objectiu clar, un 
projecte definit i una voluntat per a tirar-ho enda-
vant, ho acabarem assolint. Tan important com les 
despeses són els ingressos, sovint oblidats. Són la 
meitat exacta del pressupost sense la qual no pot 
existir l’altra part. És cosa sabuda que les nostres 
principals fonts d’ingressos recauen en nosaltres 
mateixos, tant d’impostos com de taxes, que se 
sumen a les transferències d’organismes supramu-
nicipals. Som els mateixos aiguafredencs, doncs, 
els que amb el nostre esforç empenyem el poble 
endavant. Un reconeixement –acompanyat  d’un 
agraïment– a tothom per la voluntat continuada 
que, com a poble, tenim en aquesta comesa.

Em vull referir també als pressupostos participa-
tius que ja han arribat a la segona edició. Encara que 
percentualment es tracti d’una quantitat petita en 
comparació amb el total del pressupost, són un bon 
exercici que ens interpel·la a tots. Ben cert que les in-
versions i millores a les quals ens referíem i que el po-
ble necessita queden establertes a inicis de legislatu-
ra en el full de ruta definit pel programa electoral que 
va rebre més suport a les eleccions municipals. Però 
peticions de veïns, d’entitats, o dels grups municipals, 
han de ser escoltades i hem de ser prou àgils per a 
poder ajustar o prioritzar, any rere any, les necessi-
tats que tenim com a poble. Per acabar, m’agradaria 
recordar la manera com s’expressaven les persones 
grans quan no teníem les càrregues municipals do-
miciliades als bancs. Es parlava de ‘pagar la contri-
bució’, paraula que ve de contribuir, d’un significat 
més noble que pagar els impostos, que ve d’imposar. 
Certament, l’obligatorietat del pagament hi és, però 
la percepció que dóna la paraula també: amb la con-
tribució de tots edifiquem el bé comú de tots.

Cordialment. 

Miquel Parella
Alcalde

"El pressupost 
del 2022 es troba 
orientat a buscar 

benestar i millors 
serveis per a 

tots i pensant 
en l’Aiguafreda 
de les properes 

generacions: 
equipaments 

culturals, 
inversions en 

veïnats, nous parcs, 
adquisició d’espais, 

sostenibilitat 
energètica... "

E ncarem el tram final d'aquesta legislatu-
ra, una legislatura que no està sent gens 
fàcil. La maleïda pandèmia ens ha con-

dicionat la nostra vida, i com no, el dia a dia de 
l'ajuntament.

El teletreball, reunions i plens telemàtics han 
passat a formar part de les nostres vides. Però 
crec que tots i totes ens hem adaptat a les cir-
cumstàncies d'una manera exemplar.

S'han hagut de suspendre un munt d'actes o 
modificar el format dels que s'han pogut dur a 
terme, adaptant-los a la normativa vigent que el 
moment exigia. Tot i així, les entitats i associaci-

ons d'Aiguafreda no han defallit i han continuat 
treballant amb il·lusió.

Recentment, hem pogut celebrar la fira d'ar-
tesans, la Festa Major, La Marató i la cavalcada 
de Reis. Veure l'entusiasme de la gent per parti-
cipar-hi dona forces, perquè quan aquesta pan-
dèmia passi (sembla que ja falta menys), tornem 
a fer una vida ''normal'' amb més ganes que mai.

Des d'aquí us animem a tots els aiguafredencs 
i aiguafredenques a donar suport a totes les enti-
tats i associacions que actuen per fer d'Aiguafreda 
un poble millor. Desitjo que la salut ens acompa-
nyi i que tinguem tots un molt bon 2022.  

Enric Cruells
Regidor d'Urbanisme,  

Festes, Manteniment, Serveis  
Municipals i Governació .

“Veure l'entusiasme de 
la gent participant als 

diferents actes dona 
forces per recuperar 

la normalitat.”

 OPINIÓ

Recuperant la normalitat

 EDITORIAL

Pressupostos
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C ultura i natura’ va ser un dels lemes que vam presentar a la campanya electoral i que te-
nim al nostre programa com a eix central a partir del qual es deriven les polítiques que 
ha de tirar endavant l’equip de govern. Aquesta idea ha de guiar accions i propostes 

municipals com els futurs parcs o l’aposta per les energies renovables, d’una banda, i els nous 
equipaments culturals, de l’altra. Eixos que han de configurar el nostre present i futur.

Aquest passat mes de desembre van començar les obres de la biblioteca. Una notícia espe-
rada que ha de permetre que, en un termini de deu o dotze mesos, Aiguafreda pugui disposar 
d’un centre cultural, amb la biblioteca municipal com a referent principal. Un centre difusor de 
cultura adequat a les necessitats que tenim com a poble. També ha de permetre recuperar un 
element emblemàtic per a moltes generacions d’aiguafredencs com són les antigues escoles 
esdevenint en el futur el centre difusor de la cultura que ja havia estat en el passat. 

Ara farà dos anys, des d’aquestes mateixes pàgines, demanàvem als nostres companys de 
l’equip de govern de que tots els ciutadans poguéssim opinar sobre les inversions municipals, 
una possibilitat que, ben treballada, ja s’ha consolidat a través del pressupostos participatius. 
Creiem que tots, Ajuntament i veïns, hem d’avançar en compromisos compartits, i també res-
ponsabilitats compartides, que ens permetin progressar i millorar com a poble. 

‘

  @juntsperaiguafreda

  @juntsaiguafreda

  @juntsperaiguafreda

juntsperaiguafreda@gmail.com

  @cupaigua

  @CupAiguafreda

  @cupaiguafreda

aiguafreda@cup.cat

Segon any de pressupostos participatius  
i la cosa sembla que arrenca!

L a nostra proposta electoral de promoure uns pressupostos participatius està quallant 
i cada cop hi ha més ciutadans que voten, sigui de manera telemàtica o presencial. I 
ens n'alegrem molt. De fet, els diners de l'ajuntament són els diners de tots, i, tot i que 

cada quatre anys escollim els nostres representants perquè els gestionin de la millor manera 
possible, també creiem que és imprescindible que una part d'aquests diners vagin destinats a 
les propostes que directament decidim entre tots i totes.

Ara només falta que també ens deixin a tots i totes proposar les nostres pròpies propostes, 
valgui la redundància, i així sí que seran uns pressupostos oberts i participatius de debò.

Aviam si en pren nota l'equip de govern. Volem votar i també volem proposar el que es vota. 

C onscients de la necessitat d’encaminar-nos cap a un model de mobilitat més sostenible 
i donat l’increment substancial d’empadronaments al nostre poble, que ha comportat 
un augment del parc de vehicles, des de la CUP d’Aiguafreda presentem al ple munici-

pal un seguit de mesures destinades a ordenar i pacificar el trànsit en tot el municipi per tal que 
siguin debatudes i aprovades. Aquestes mesures són les següents:
A) Nova política d'aparcament al centre d'Aiguafreda. El Pla de la Vinya com a aparcament 

proper al centre.
B) Recuperar el carrer del Pont, la plaça Major i la plaça U d'octubre com a espais per passejar 

amb tranquil·litat reduint la presència del cotxe.
C) Passeig Catalunya d'Aiguafreda. Proposta per convertir-lo en zona de passeig sense trànsit de pas.
D) Passeig Catalunya d'Aiguafreda. Proposta de baix cost per incloure espais de trobada i con-

vivència, afegint arbrat, reduint el trànsit de pas i la velocitat dels vehicles.
E) Distàncies amb bicicleta cap a altres punts d'interès.

Entenem que el futur passa per les alternatives a la mobilitat en cotxe, i que no voler-ho 
veure no farà més que agreujar la situació d’emergència climàtica en la qual ens trobem. 

  @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

Espais lliures d’aparcament  
al Carrer d’Avencó 
S'augmenta la seguretat dels vianants

A mb la finalitat de permetre un pas més segur en els 
creuaments de vehicles, s’han habilitat tres zones 
lliures d’aparcament al Carrer d’Avencó en el seu 

tram inicial i fins a la baixada cap al sector de la Bauma. Els 
trams no senyalitzats continuaran essent zones d’aparca-
ment. La prioritat és per als vehicles de pujada. Els vehicles 
que circulin en sentit de baixada caldrà que deixin pas en els 
sectors habilitats.

La mesura pretén donar seguretat a veïns i vianants 
evitant que els vehicles que pugen envaeixin la vorera en 
el cas de creuaments. 

 URBANISME I VIA PÚBLICA

Obert el pas  
al Carrer de  
Mn. Josep Salvans

J a s’ha obert el pas a vianants i ve-
hicles del tram inferior del carrer 
després que es fessin les obres d’ei-

xamplament de voreres. L’obra pretén 
fer-lo més segur i transitable per als 
vianants. Aquesta acció va ser una de les 
que va rebre més suport als pressupostos 
participatius d’aquest any.

També es troba operatiu el canvi de 
sentit al tram posterior del mateix carrer, 
amb un únic sentit de circulació i amb 
la creació de places d’aparcament en un 
dels laterals. 

 URBANISME I VIA PÚBLICA

Neteja 
d’embornals  
i col·lectors

D urant el mes d’octubre 
es va fer la neteja i xuclat 
preventiu d’embornals i 

reixes de clavegueram. L’operació 
es va dividir en tres àmbits d’actua-
ció dins la trama urbana d’Aiguafre-
da (nord, centre, sud-est). L’acció 
es va dur a terme en col·laboració 
amb el Consorci Besòs-Tordera. Es 
van tractar individualment més de 
250 punts de desguàs d’aigua. 

ZONES PROHIBIDES 
D'APARCAMENT

CAN BELLAVISTA
PONT DE LA 
XORIGUERA

ZONES  
D'APARCAMENT

c. de Barcelona

Passeig de Catalunya

No
st

a 
se

ny
or

a 
de

 N
úr

ia

c. d'Avencó
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 URBANISME I VIA PÚBLICA

Campanya d’esterilització  
d’animals de carrer

U na de les propostes que van rebre més suport als 
pressupostos participatius d’aquest any passat va ser 
la campanya d’esterilització d’animals de carrer. 

A partir del moment que la proposta va sortir escollida, es va 
contactar amb una empresa d’aquest àmbit que, conjuntament 
amb l’associació Vadegats, han dut a terme diferents accions 
d’esterilització segons la dotació pressupostària assignada.

La campanya es du a terme a diferents indrets del munici-
pi on es troben colònies de gats i consisteix en l’esterilització 
tant de mascles com de femelles portant un control de cada 
exemplar tractat. 

Els animals esterilitzats s’identifiquen amb un petit tall a la 
part superior de l’orella. L’acció, encara en curs d’execució atès 
que la captura dels animals no sempre és immediata, contem-
pla el tractament de 50 animals. 

 URBANISME I VIA PÚBLICA

Tinguem cura de l’espai públic
Els orins dels gossos estan fent malbé espais i mobiliari urbà

Des de fa un temps que els jardins del Parc de la Plateria i 
de l’església tenen bona part de l’herba malmesa pels 
orins de gossos. Els excrements líquids d’aquests ani-

mals són molt àcids i cremen la vegetació. A part de l’herba mal-
mesa, tant el nou parc de les antigues basses com els jardins de 
l’església són espais molt concorreguts pels nens, on hi juguen i 
on també, involuntàriament, poden entrar-hi en contacte, amb 
el risc que pot suposar per ells en termes de salut. Preservem 
aquests espais en benefici de tothom. Cal que els propietaris 

de gossos siguin curosos 
amb la via pública.

En la línia de ser cu-
rosos amb la via pública, 
també demanem aten-
ció pel mobiliari urbà 
d’aquests espais, que ha rebut repetits actes de vandalisme, i 
la reposició del qual comporta despeses afegides en manteni-
ment de via pública. 
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 MEDI AMBIENT 

Recollida d’escombraries:  
recordatoris bàsics
Si fem bé la selecció de residus, tot és més fàcil i positiu per tothom!

P er a una major eficiència en el tractament dels nostres residus, per a una major 
higiene a la via pública i també per a un major estalvi col·lectiu, recordem normes 
bàsiques sobre el tractament dels residus. Fer-ho bé és fàcil i beneficia tothom. 

Separem adequadament  
Aquesta acció quotidiana permet una millor eficiència en el 
tractament posterior dels residus estalviant temps i millora  
en el triatge.

treure les escombraries al carrer:  
a partir de les vuit del vespre  
Fer-ho abans no ajuda a tenir una bona imatge  
en carrers i places, a part  
que no contribueix a 
una bona higiene  
pública.

L’àrea d’aportació de la deixalleria 
només és per a emergències  
No és un contenidor d’escombraries que podem fer servir de 
manera habitual. Reservem-ne l’ús només per a situacions 
imprescindibles. En cas d’haver-hi d’acudir, els residus que 
s’hi aboquen cal que es dipositin als contenidors específics, 
no a terra. Les deixalles ens les passen a recollir per davant de 
casa. És més còmode!

Les papereres no són contenidors  
Els residus que s’hi aboquen obliguen a un  
tractament posterior de triatge. Si s’hi aboca  
una bossa d’escombraries, dificulta que  
altres veïns en puguin fer ús.

 MEDI AMBIENT 

2021: l’any més sec 

E l 2021 ha estat l’any més sec des que es tenen registres 
pluviomètrics. L’estació meteorològica municipal situa-
da a Can Bellit ha enregistrat un total de 342 mm, molt 

per sota de la mitjana anual d’Aiguafreda que es troba al voltant 
dels 700 mm anuals. El registre més baix fins ara era de l’any 
1980, quan es van mesurar 435,5 mm en una estació meteo-
rològica particular. 

Aquest fet ha suposat un risc extrem per als nostres boscos, 
especialment aquest estiu, i també per a les rieres, amb un esti-
atge perllongat gairebé tot l'any. 
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 CULTURA

Aula d’Universitat  
a l’Abast d’Aiguafreda 

L’Ajuntament d’Aiguafreda, conjun-
tament amb la Fundació Universi-
tària Martí l’Humà i Òmnium Cul-

tural, organitza la 1a. Aula d’Universitat a 
l’Abast. Es tracta d’un cicle de conferèn-
cies que tindran lloc de manera regular 
els dijous a les 19 h i es duran a terme a 
la sala El Talleret. Aquest curs 2021-2022 
preveu un total de quatre xerrades que 
tractaran temàtiques diverses com histò-
ria, periodisme, medicina o alimentació.

Aquesta iniciativa segueix la línia d’ac-
tivitats semblants que tenim en pobles 
veïns com l’Aula d’Extensió Universitària 
de Centelles o l’Aula de la Universitat a 
l’Abast de la Garriga, molt seguides per 
persones del nostre poble. Amb aquest 
primer curs, que ha de tenir continuïtat 
el curs vinent, Aiguafreda disposa d’un 
cicle sobre qüestions de ciència, cultu-
ra o actualitat. Igualment, permet sentir 
i interactuar amb especialistes de primer 
nivell en temàtiques d’interès actual.

La primera sessió va tenir lloc el 25 
de novembre i va anar a càrrec de Vicent 

Partal, periodista, director i fundador del 
diari Vilaweb i autor de diversos llibres 
de política, periodisme i internet. Com a 
coneixedor i analista de primera línia, la 
seva conferència va versar sobre el pro-
cés viscut a Catalunya aquesta darrera 
dècada, especialment des de l’octubre 
de 2017 i les seves perspectives de futur. 
L’acte va comptar amb un nombrós pú-
blic assistent que va obrir un debat amb 
el ponent a la segona part de la sessió.

Les properes sessions previstes de 
l’Aula de la Universitat a l’Abast d’Ai-
guafreda són les següents:

J 3 de febrer: Maragall i l’Oda a 
Espanya. Una visió del segle XX 
català, a càrrec de Vicenç Villatoro 
(aquesta conferència estava pre-
vista inicialment a finals de gener 
però s’ha posposat a aquesta data 
per qüestions d’agenda del ponent). 

J 31 de març: Malbaratament 
alimentari, a càrrec  Ada Parellada

J 19 de maig: Virus i salut, a càrrec 
de Joan Cruells

L’accés és gratuït, tot i que hi ha li-
mitació d’aforament d’acord amb les 
mesures sanitàries vigents. 

 CULTURA

Els guardonats 
al darrer 11 de 
Setembre 

D urant la celebració de la 
Diada Nacional de Cata-
lunya, es va dur a terme 

l’acte institucional a la Plaça de 
l’Ajuntament amb la lectura dels 
manifestos polítics i el lliurament 
dels guardons als joves d’Ai-
guafreda Ayman Amaroui, Hele-
na Puig i Anna Cortada, pels seus 
mèrits acadèmics, cívics i artístics. 
Els guardonats van adreçar unes 
paraules de gratitud al públic as-
sistent. La jove dissenyadora Anna 
Cortada es trobava exposant la 
seva producció a Itàlia des d’on va 
fer arribar el seu agraïment, essent 
recollit el guardó per la seva mare. 
L’acte va aplegar prop d’un cente-
nar de persones i va comptar amb 
la participació de la coral Cantus 
Firmus que va tancar l’actuació 
amb el cant dels Segadors. 
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 FESTES

Una Festa Major segura 

L a Festa Major va poder tornar a 
tenir actes presencials després 
del parèntesi forçós de l’any pas-

sat. Seguint les disposicions vigents va 
caldre el certificat COVID per accedir a les 
sessions de ball de l’envelat. Els controls 

d’accessos, les mesures preventives i 
la prudència dels assistents a tots els 
actes van permetre tancar la festa sen-
se un augment de contagis. Molts actes 
i molta participació van poder completar 
els cinc dies de festa. 

 CULTURA

Presentació del llibre sobre  
la prehistòria d’Aiguafreda 

D urant la passada Festa Major es va presentar el llibre 
“Restes prehistòriques d’Aiguafreda i el seu entorn” a 
càrrec de Francesc Casanellas, autor del llibre.

L’obra fa un repàs exhaustiu i sistemàtic de tot el patri-
moni prehistòric que tenim a Aiguafreda i a l’alta Vall del 
Congost i contempla tant dòlmens com necròpolis o gra-
vats en pedra. Durant la presentació hi va haver una projec-
ció d’imatges extretes del llibre i debat posterior amb l’autor 
sobre aquesta part tan destacada del nostre patrimoni que 
encara no comptava amb un recull exhaustiu i metòdic com 
el que ja tenim ara. El llibre es pot adquirir a l’Ajuntament, al 
Punt d’Informació, a la llibreria del poble i també a la llibreria 
de la Diputació (Barcelona). 
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 GENT GRAN

Tornada a 
l’activitat del 
Casal Sant Jordi

D esprés del parèntesi for-
çós de l’any passat per 
causa de la pandèmia, 

aquest setembre el Casal Sant 
Jordi va reprendre la seva acti-
vitat amb totes les mesures de 
seguretat. 

També ho ha fet després del 
parèntesi de les vacances de Na-
dal. La normativa vigent ha estat 
seguida en tot moment (afora-
ments controlats, ventilació, ús 
de mascareta, desinfecció de 
mans...). Tot i que algunes acti-
vitats han vist una certa reducció 
de la participació, les mesures 
adoptades han permès el segui-
ment del curs. 

 GENT GRAN

Exposició  
‘La saviesa de ser dona’
Es va poder visitar del 12 al 20 d'agost a la sala de plens

A quest estiu passat es va presentar un recull de fotografies 
acompanyades de petits fragments d’històries de vida de 
13 dones més grans de 60 anys que viuen als diferents pobles 

que integren la Mancomunitat La Plana.
El recull fotogràfic donava visibilitat a les dones grans viatjant a través 

del seu passat, copsant la vivència del present i la projecció del seu futur. 
L’exposició contemplava entrevistes biogràfiques realitzades durant l’estiu 
del 2020 i fotografies de les protagonistes en el seu entorn més proper. 

 PATRIMONI  

Inauguració de la senyalització 
de Sant Miquel de Canyelles 
S'ha instal·lat un plafó  
informatiu al costat de l'ermita 

A quest passat mes d’octubre i dins 
de les Jornades Europees del Pa-
trimoni, es va inaugurar el plafó 

interpretatiu que es troba al costat de 
l'ermita de Sant Miquel de Canyelles.

L'acte es va completar amb una visita 
guiada a l'edifici, un exemplar de romà-
nic pur que es troba situat a la Vall d'Aven-
có i on només s’hi pot accedir a peu. 

En aquest enllaç pots veure  
el vídeo sobre l'exposició 
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 ENSENYAMENT

El nou pati dels petits  
de l’escola La Muntanya 

L a proposta més votada en els pressupostos participa-
tius del 2021 va ser la reforma del pati dels més petits 
de l’escola amb un nou concepte d’espai lúdic. Durant 

tot l’any s’han anat afegint complements fins a completar-lo 
aquest darrer mes.

L’espai compta amb diferents centres d’interès com rocò-
drom adaptat als petits, un tipi, arbres i enfiladisses a les parets, 
hort urbà, espais de joc i trobada, túnels de fusta i vegetals, etc. 
i que els més petits ja han pogut començar a gaudir-ne durant 
aquest curs. 

 ENSENYAMENT
  

Material informàtic per a l’escola  

A través d’un conveni de col·laboració signat entre l’Es-
cola La Muntanya i l’Ajuntament, s’ha lliurat material 
informàtic i de robòtica a l’escola d’Aiguafreda. Aquesta 

actualització de material havia estat sol·licitada des del centre, 
està valorada en 12.000 € i ha significat la renovació de bona 
part del material informàtic de l’escola. 

També ha permès cobrir necessitats tecnològiques en l’àm-
bit de la robòtica. La selecció del material l’ha fet la mateixa 
escola i conté en total més de 80 nous components que ja són 
operatius i poden ser utilitzats per diferents classes. 
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 JOVENTUT I INFÀNCIA

Acte de renovació del Consell 
d’Infants d’Aiguafreda

A mitjans de novembre va tenir lloc a la sala de plens 
de l’ajuntament la constitució del Consell d’Infants 
d’Aiguafreda per al curs 2021-2022. Alguns dels 

consellers que ho havien estat durant el curs precedent 
deixaven el seu lloc als nous representants, que assumien 
el repte de representar els companys que els han escollit. 

 SOLIDARITAT

La Marató 2021

A mb les limitacions i prevencions que ha imposat 
l'actual situació de pandèmia, es van poder dur a 
terme els actes en suport de la Marató de TV3, que 

han comportat un total de 1705 €, que seran lliurats a la 
Fundació La Marató per a ser destinats a la lluita contra les 
malalties mentals. Gràcies a tothom que hi va participar 
i col·laborar! 

 JOVENTUT I INFÀNCIA

Aniversari de  
l’Esplai Pica Pins
La família de l'esplai continua creixent! 

A quest mes d’octubre l’Esplai 
Pica Pins va celebrar el seu 20è 
aniversari amb una festa a la 

plaça Major que va servir per donar el 
tret de sortida al curs. 

Molta participació i noves inscrip-
cions, també per al grup de joves que 
aplega estudiants d’ESO i que consolida 
el creixement de l’esplai. Per molts anys, 
picapins! 
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 ESPORT 

El calendari 2022, dedicat  
a la Unió Esportiva Aiguafreda 
Es fa un repàs a la història de l'entitat, que enguany celebra 
el seu centenari, i que és la més antiga del poble 

E l calendari que cada any edita l’Ajuntament d’Aiguafre-
da amb la col·laboració d’empreses i comerços va dedi-
cat enguany a l’entitat més antiga de les que tenim 

a Aiguafreda: la Unió Esportiva Aiguafreda que l’any 2022 
arriba als 100 anys d’història. 

Aquest calendari es reparteix a cada llar i també encapçala 
la pàgina web municipal amb les seves imatges. 100 anys de 
futbol i d’emocions que seran commemorats 
amb diferents activitats al llarg de l’any. 
El present calendari fa un repàs his-
tòric del futbol a Aiguafreda al 
llarg dels dotze mesos de l’any i 
vol ser una més de les diverses fi-
tes que l’Ajuntament d’Aiguafreda 
i la Unió Esportiva Aiguafreda volen 
celebrar per a tan magne aniversari. 

 ESPORT   

Presentació de l’Osona Sud

A inicis de temporada va tenir lloc la presentació de 
les diferents categories de futbol infantil de l’en-
titat Osona Sud. Aquesta entitat, filial de la UE Ai-

guafreda, està formada per joves d’Aiguafreda, Balenyà i Sant 
Martí de Centelles i aplega prop de 60 jugadors de les dife-
rents categories del futbol formatiu. Enguany, la presenta-
ció va tenir lloc al camp de futbol municipal de Balenyà. 
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 SALUT

La pandèmia: màxims durant aquest començament d’any 

A començaments d’any s’ha donat el pic més alt de con-
tagis per Covid-19 de tota la pandèmia. La nova va-
riant del virus, molt transmissible, ha comportat que 

després de les festes de Nadal, un de cada cinc aiguafredencs 
hagi estat contagiat.

Recordeu a prendre totes les mesures de prevenció:

Distància física Rentat i  
desinfecció de mans

Ús de mascareta Ventilació  
constant d’espais

Pauta completa  
de vacunació

 COMERÇ I SERVEIS

Els guanyadors del sorteig de la campanya 
“Per Nadal, compra a Aiguafreda”

A mb molta participació i milers 
de butlletes recollides, aquest 
gener es va celebrar el sorteig 

per a conèixer els afortunats de les 5 
paneres d’aquest any. El sorteig es va 
celebrar a l’Ajuntament i va anar a càrrec 
dels alumnes del Consell d’Infants. Els 
guanyadors són els següents:

Lot 1: Carlos Antonio Mejía
Lot 2: Fina Segura
Lot 3: Maria Gómez
Lot 4: José Hidalgo
Lot 5: Montse Cantal

Aquest any, tots els afortunats han 
estat d’Aiguafreda. La regidora de Co-
merç, Montse Plata, va fer el lliurament 
als afortunats que ja van passar a reco-
llir els lots. Enhorabona als premiats i 
un agraïment a tothom que hi ha par-
ticipat, tant compradors com comerci-
ants, que han permès impulsar el nos-
tre comerç durant aquesta campanya. 

GUANYADORS/ES

EL SORTEIG
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Participació
Augment notable de participació (261 participants 
davant els 209 de l’any passat), dada que representa un 
11,5 % del cens (2021: 9 %), percentatge poc elevat tot i 
que superior a processos semblants a altres municipis. 
El sistema de vot majoritàriament escollit ha estat el te-
lemàtic (223 persones) davant les que ho han fet presen-
cialment (38 persones).

Resultats
Per a validar els vots s’han descartat les opcions de vo-
tants no empadronats i també les dels votants que ho ha-
vien fet dos cops (en aquest cas només se n’ha considerat 
un). Les preferències entre les 10 opcions han quedat 
molt repartides amb propostes separades per poca dife-
rència de vots. Trobareu els resultats als gràfics adjunts.
 
Un cop finalitzat el recompte, les tres més votades 
(propostes 6, 2 i 3) seran les que es duran a terme 
durant aquest 2022. Atès que la suma de les opcions 
primeres (39.000 €) excedeix la partida pressupostària 
destinada (35.000 €), l’Ajuntament habilitarà una parti-
da suplementària per cobrir-les.

Un agraïment a tothom que hi ha participat!

 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Pressupostos participatius 2022. Resultats 

D urant tres setmanes s’han sotmès a votació deu pro-
postes relacionades amb aspectes de la via pública, 
dels equipaments municipals o d’àmbits culturals o 

turístics. Les que han comptat amb més suport es duran a 

terme durant l’any 2022 fins a esgotar la partida destinada. 
Hi han pogut participar les persones majors de 16 anys i empa-
dronades a Aiguafreda i ho han pogut fer de manera presenci-
al o telemàtica. 

Propostes guanyadores

223 persones
Vot telemàtic 85%

38 persones
Vot presencial 15%

261  
vots

117 vots 109 vots 83 vots 
TURISME I NATURA:  
senyalització de camins del  
municipi amb plafons indicatius
Aiguafreda compta amb el pas de sen-
ders de gran recorregut, un sender local 
i un itinerari de natura amb fites sobre 
el terreny. A partir de l’augment que han 
tingut les activitats al medi, la proposta 
preveu la senyalització de les principals 
cruïlles de tot el terme municipal amb 
plafons i banderoles direccionals.
 

EDUCACIÓ I INFÀNCIA:  
renovació del Pati dels Pins
Després de la remodelació del pati inferior 
de l’escola, escollida en primer lloc als ante-
riors pressupostos participatius, es propo-
sa la renovació del Pati dels Pins. Una nova 
caseta de fusta i nous equipaments lúdics 
han de permetre posar al dia aquest espai 
de lleure per als nostres escolars.

GENT GRAN: remodelació i adequació  
dels jardins del Casal Sant Jordi
La proposta planteja millores a l’àmbit ex-
terior del Casal Sant Jordi, reclamades per 
la mateixa entitat i els seus usuaris. Consis-
tirien a adequar l’àmbit central de la zona 
enjardinada amb gres i distribuir l’espai 
de l’antiga bassa amb nou arbrat, deixant 
l’espai obert per a celebracions i actes.
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