núm. 0
OCTUBRE 2005

Tot preparat per iniciar la remodelació de la carretera de Ribes
i per a l’ampliació de l’escola en els propers mesos (pàgina 7)

Projectes
de futur
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NOVES NORMES URBANÍSTIQUES
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COMENÇA LA TEMPORADA ESPORTIVA
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EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL OBRE LES PORTES
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ELS SARDANISTES FAN 30 ANYS

TELÈFONS D’INTERÈS
· Ajuntament (Hores d'oficina)

93 844 22 53

· Ajuntament (Urgències 24 h.) 606 98 11 11
· Ajuntament (Fax)

93 844 21 85

· Ajuntament (Serveis Socials) 93 844 22 53
· Autocars Segalés de Granollers
93 870 78 60
· Biblioteca Popular Lluís Millet 93 844 22 01
· Bombers de la Generalitat

085

· Camp d'esports municipal

93 844 07 29

· CAP Aiguafreda

93 844 10 26

· Casal d'avis Sant Jordi Casal 93 844 22 26
· Centre d'Atenció a la Dona

93 879 49 10

· Centre d'Informació d'Aiguafreda
93 844 01 54
(Parc Montseny)
· Consultes mèdiques

902 11 14 44

· Escola Pública La Muntanya

93 844 01 82

· Estabanell i Pahisa, S.A.

93 860 91 00

· Estació de RENFE

93 844 03 38

· Farmàcia

93 844 24 14
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· Hospital General de Granollers
93 849 10 11
· Hospital General de Vic

93 889 11 11

notícies breus

Canvis en l’equip de govern municipal i horaris d’atenció
Amb l’objectiu d’optimitzar el treball de l’Ajuntament, s’ha reestructurat la
distribució de les actuals Regidories entre els components de l’equip de
govern. Els canvis —que afecten les àrees de Medi Ambient, Governació i
Ensenyament— s’han fonamentat en la voluntat del consistori de potenciar les funcions de les diferents Regidories. Així es garanteix per part dels
regidors una dedicació més exhaustiva i específica. D’igual manera, des
del consistori es recorden els horaris de visita de les diferents àrees.

Sr. Joan Vila i

Dimarts

Matabacas

de 12 a 14 h.

Sr. Fermí Colomer

Dimecres

Dosrius

de 12 a 14 h.

Sr. Enric López Vila

Dimarts

Dimecres

Governació - Esports i Entitats

de 18 a 20 h.

Esportives - ADF

Sra. Teresa de Blas
Barrabés

Dimecres

Ensenyament - Comerç – Promoció

de 19,30 a 20,30 h.

Econòmica i Turística

Sr. David Garriga
Campasol

Divendres

Obres Privades – Manteniment i Serveis

de 19 a 21 h.

Municipals – Activitats Educatives
Extraescolars

Sr. Frederic Pulido

Dijous

· Oficina de Correus

Polo

de 19 a 21 h.

· Punt d’Informació Juvenil

93 844 10 61

· SOREA, Servei municipal d'aigües
93 881 22 53
· Servei de taxi d'Aiguafreda

627 55 33 05

· Servei de taxi d'Aiguafreda

627 55 33 06

· Urgències mèdiques

061

EDITA:
Departament de Comunicació de
l ’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. Ajuntament, s/n
Tel: 93-8442253
Fax: 93-8442185
aiguafreda@diba.es
www.aiguafreda.org
D.L. B-43989-2005
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Cultura - Festes Populars

Cal demanar hora prèviament trucant al 93 844 22 53.

93 844 07 86

· Residència 3a. edat Can Caló
93 844 03 62
· Residència 3a. edat La Font

Sanitat – Medi Ambient i Serveis
Relacionals - Activitats classificades

Sr. Àngel Olivés
Fernández

· Mossos d'Esquadra Granollers 93 860 85 24

· Parròquia Sta. Maria d'Aiguafreda
(Rectoria)
93 844 01 04

Hisenda - Joventut - Benestar i Família

de 11 a 13 h.

· Mossos d'Esquadra i emergències trànsit
088

93 844 04 99

Alcaldia - Urbanisme i Obres Públiques Abastament d'Aigua Potable

Els horaris de la deixalleria
La deixalleria municipal —carrer Avencó, 75— obre les portes tots els
dimarts i dijous, de 17 a 19 h, i els dissabtes, de 9 a 13 h, als ciutadans
que volen col·laborar en la recuperació de deixalles. En aquest espai es
recullen per al seu reaprofitament tot tipus de materials, com olis, mobles
o plàstics.

L’Ajuntament demana un nou sistema d’atenció sanitària
Des del passat mes de juliol es troba en funcionament el nou sistema d’informació sanitària establert per l’Institut Català de la Salut de la
Generalitat. Així, des d’aquest estiu, tots els veïns disposen del número de
telèfon 902 11 14 44, en el qual es recullen tots els dubtes dels ciutadans
del Vallès Oriental a més de programar-s’hi les visites al Centre d’Atenció
Primària. En tot cas, des de l’Ajuntament, davant de les molèsties que pot
suposar per als usuaris no poder demanar hora de visita directament a
l’ambulatori, s’ha proposat a les autoritats sanitàries del govern català la
possibilitat de tornar a l’anterior sistema d’atenció sanitària. Mentre es
resol aquesta reclamació, tots els veïns poden aclarir els seus dubtes o
rebre atenció en cas de tenir alguna queixa sobre això a les mateixes oficines del consistori.

editorial

UN PAS PER CONÈIXER-NOS
MILLOR
Vivim immersos en constants canvis que afecten la nostra societat. El procés
de globalització, la immigració, la sostenibilitat del planeta són, entre d’altres,
assumptes que ens preocupen especialment.
Els canvis arriben, també amb força, als pobles petits com el nostre.
Les aiguafredenques i els aiguafredencs rebem, per a bé i per a mal, totes
les influències d’aquests temps i hem de fer pinya per ajudar i ajudar-nos a
resoldre tots els inconvenients que se’ns presenten.
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Aiguafreda ha avançat molt els darrers anys en matèria de participació. Tot i
que la col·laboració i la participació ciutadanes en els afers municipals són
cada cop més importants, i això és sens dubte molt bo, hem de millorar encara més en la comunicació que existeix entre els veïns i aquest Ajuntament
per, entre tots, fer front als problemes que quotidianament ens afecten.

Hem de millorar encara més en la comunicació que
existeix entre els veïns i aquest Ajuntament per, entre tots,
fer front als problemes que quotidianament ens afecten
Difícilment podrem acostar-nos si no ens coneixem millor, si no tenim bona
comunicació. És per aquest motiu que neix el butlletí AF d’Aiguafreda que
teniu a les mans, editat per l’Ajuntament, amb la voluntat d’assabentarvos de tot allò que us pot interessar i que està relacionat amb la
nostra població.
Aquest butlletí ha de servir perquè conegueu més bé tot el que
passa en el poble, pugueu utilitzar millor tots els serveis d’aquest
Ajuntament, integrar-vos —si ho desitgeu— en les associacions del nostre
municipi i, així, col·laborar en la important tasca de millorar la nostra
Aiguafreda i, en la mesura del possible, el nostre planeta.
Desitjo que l’AF serveixi per obrir, encara més, les portes de l’Ajuntament a
tothom i que ens ajudi a treballar conjuntament per assolir l’objectiu
comú de tenir un poble i un món millors.
Rebeu una molt cordial salutació.

Joan Vila i Matabacas
L’Alcalde
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Un nou edifici aplegarà habitatges protegits i un
equipament d’ús públic

A IG U A F R E D A D I S PO S A R À
D ’ U N N O U E S P A I D E S E RV E I S S O C I A LS
L’antic edifici de la Creu Roja, adquirit per
l’Ajuntament a les darreries de l’any passat, es destinarà a dotar de nous serveis els veïns
d’Aiguafreda. L’objectiu és enderrocar l’actual edifici per construir-ne un de nou adaptat a les necessitats dels usos que haurà de tenir en un futur.
D’una banda, la planta baixa serà un equipament
municipal d’ús públic encara per determinar, tot i
que s’estudien possibilitats com una escola bressol,
una biblioteca més àmplia que l’actual o un centre
de dia per a la gent gran.
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Habitatges protegits
La segona planta del futur edifici vindrà també a
cobrir una necessitat del municipi, com és la de
l’habitatge, per a dos dels sectors d’aquest que més
ho requereixen: els joves i la gent gran. Ara per ara,
en tot cas, d’igual manera que es treballa en la defi-

nició de l’equipament de la primera planta, també
es treballa en les bases amb les quals sortiran a
sorteig públic aquests pisos.

La campanya de l’associació Aiguafreda Comerç anima els ciutadans
a fer les seves compres al municipi

L’ E S T R I P A I G U A N Y A , T O T U N È X I T E N T R E
ELS COMPRADORS
Al llarg d’aquest estiu comprar sense sortir
d’Aiguafreda tenia un al·licient extra gràcies a la
campanya Estripa i Guanya de l’associació de
comerciants de la vila, Aiguafreda Comerç. Amb
aquesta iniciativa, la voluntat dels comerciants era
premiar la fidelitat dels clients del municipi a més
de destacar el servei de qualitat i el tracte proper
pels quals es caracteritza el comerç local.

L’Ajuntament aposta també pel comerç del
municipi amb la creació de la Regidoria de
Comerç

Dins de l’objectiu de l’associació de dinamitzar el
comerç de la nostra vila, ja es prepara una nova
proposta de tardor: els Dies Estrella.
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No són aquestes, en tot cas, les úniques propostes
destinades a potenciar la compra a Aiguafreda que
han aparegut recentment. Sense anar més lluny,
des de l’Ajuntament es decidia crear al llarg d’aquesta legislatura la Regidoria de Comerç per promoure el desenvolupament d’un sector fonamental
en el dia a dia d’un municipi.

Les noves normatives proposen un desenvolupament del municipi
que permeti mantenir-ne la identitat

Amb la voluntat de posar al dia el vigent Pla General
d’Ordenació Urbanística, i tot esperant una futura
revisió completa del Pla, l’Equip de Govern de
l’Ajuntament va presentar al Ple —on van ésser
aprovades—, i després a la Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya, les modificacions
puntuals que s’indiquen seguidament i que actualitzen la normativa que existia.

2. (Article 89) A les zones amb clau 3b1 es limitarà
l’alçada màxima dels edificis a 7 metres, corresponent a planta baixa i una planta pis. En aquesta
zona es permetrà que la planta sota teulada (golfes) sigui habitable. Aquesta limitació donarà una
imatge millor a aquestes zones, fent que les noves
edificacions s’adaptin en alçada a les moltes que ja
existeixen.

1. (Articles 77 i 82) Es refereixen a habitatges plurifamiliars que es puguin construir en les zones
Residencial i de l’Eixample. La nova densitat màxima d’habitatges serà el resultat de dividir l’edificabilitat total del solar (en m2) pel mòdul de 70.
Aquest canvi va dirigit a evitar la proliferació de
petits apartaments en les esmentades zones.

3. (Article 186) En aquest article, concretament en
l’apartat c).2, que regula l’ocupació de la planta
soterrani, s’afegeix que no caldrà la realització d’un
estudi de detall. Es considera que no és necessari
obligar el sol·licitant de la llicència a presentar l’esmentat estudi, que suposa una despesa addicional,
perquè si el projecte s’adapta exactament al Pla
General no ha de presentar cap dubte que sigui
objecte d’aquest estudi.
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UN MUNICIPI AMB UN CREIXEMENT
RACIONAL

Excepte al casc àntic, els nous habitatges,
en funció del seu tamany, hauran d’incorporar un
número determinat de places d’aparcament

L’alçada dels edificis nous, en la majoria de
zones, no podrà superar la dels ja existents

4. (Article 200) En aquest article, concretament en
l’apartat 2.a.1, es preveu en sòl urbà que cada
habitatge tingui una plaça d’aparcament. La modificació completa aquest article indicant que si l’habitatge té més de 125 m2 útils haurà de comptar amb
dues places, i en el cas que tingui més de 175 m2
útils s’exigiran tres places d’aparcament. En el
mateix article es realitzen també canvis que afecten
la zona del casc antic. Aquesta modificació té com
a objectiu obligar que els nous edificis comptin amb
places d’aparcament suficients per dipositar-hi els
vehicles dels seus propietaris.
5. (Article complementari) Com a excepció a allò
establert referent als solars d’ordenació oberta
(Clau 3a i 3b), s’estableixen les bases reguladores i
les condicions perquè puguin ser edificables aquelles parcel·les que, per la seva reduïda dimensió, no
ho eren i que procedeixen de divisions formulades
en escriptura pública amb anterioritat a l’aprovació
inicial del vigent Pla General.
Qualsevol veí interessat pot sol·licitar a les oficines de
l’Ajuntament (Serveis Tècnics Municipals) major informació pel que fa a les esmentades modificacions.
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El nou CEIP La Muntanya podria estar enllestit,
com a màxim, per al curs 2007-2008

AVAN Ç A EL PROJECTE
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
El procés iniciat per tal d’augmentar la capacitat de
l’escola La Muntanya podria estar finalitzat en un
termini màxim de dos anys. Aquesta és la previsió
de l’Ajuntament després d’haver aconseguit els
terrenys necessaris que permetin l’ampliació de
l’actual centre d’infantil i primària.
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Després de tres anys de negociacions amb els propietaris dels terrenys triats, situats al costat de l’escola, aquest espai ja es troba disponible per efectuar-hi les obres pertinents gràcies al Pla de Millora
Urbanística endegat des del consistori i el
Departament d’Urbanisme de la Generalitat. La ubicació compta, pel que fa a la seva situació i amplitud, amb una excel·lent valoració dels tècnics involucrats en el projecte.

Actualment es treballa per resoldre les gestions necessàries que permetin iniciar les obres al
més aviat possible

Ara per ara es treballa en el procés de fer cessió
dels terrenys al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i en la resolució dels tràmits necessaris
per iniciar les obres tan aviat com sigui possible. Tot
i que el desenvolupament del projecte corre a
càrrec de la Generalitat, des de l’Ajuntament es treballa amb la voluntat que el total de l’obra estigui
finalitzat el curs 2006-2007, o el curs següent com
a molt tard.
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· Imatge dels terrenys on es construirà l’ampliació de l’escola

L’accés, garantit
Donat el creixement sostingut en el nombre d’alumnes que registra en els darrers anys l’escola La
Muntanya, s’ha volgut garantir-hi l’accés de tots els
alumnes matriculats al nostre municipi amb la instal·lació provisional d’un mòdul prefabricat.
Amb l’ampliació prevista de l’escola no només es
garanteixen unes instal·lacions adequades per als
alumnes que actualment estudien a La Muntanya,
sinó que també es cobreixen les previsions d’incorporacions futures al centre.

En els propers mesos s’espera que s’iniciïn les obres
per facilitar el trànsit de vianants

UNA CARRETERA MÉS SEGURA PER A
AIGUAFREDA

L’objectiu de l’actuació se centrarà a fer de la carretera que travessa el nostre municipi una via amb un
menor impacte del trànsit rodat i més segura i accessible per als vianants. D’aquesta manera, el projecte
existent servirà per construir dues rotondes —una a

l’entrada i una altra a la sortida de la zona més poblada del nucli urbà— que evitin la circulació de vehicles
a grans velocitats.
Un espai per caminar
Les obres serviran també per facilitar el desplaçament
de vianants, ja que s’hi construiran voreres més
amples per tal de fer més accessible i transitable la
zona a peu. Igualment, s’ampliaran els aparcaments
per facilitar el dia a dia dels veïns.

La manca de finançament ha endarrerit l’execució de les obres reclamades per l’Ajuntament
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La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya ja ha iniciat el procés per a adjudicar les
obres de remodelació de l’antiga N-152 al seu pas per
la nostra vila. En concret, s’espera que en els propers
mesos, abans de l’estiu de l’any vinent, s’iniciï l’execució d’unes obres llargament reclamades.

Tot i que ja han passat dos anys des que se signava un conveni entre la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament d’Aiguafreda per a la cessió i remodelació de l’antiga N-152 al seu pas pel municipi, no
ha estat fins al moment que es veu com a imminent
l’inici de les obres. I és que des de la Direcció
General de Carreteres s’assegurava que no es disposava del pressupost necessari.
Per la seva banda, l’Ajuntament ja ha manifestat la
seva voluntat que no hi hagi més retards en l’actuació de la Direcció General per tal que, en el menor
espai de temps possible, la carretera de Ribes sigui
un espai més accessible als veïns.
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Una vegada més, el Pavelló Municipal centra
bona part de l’activitat física

UNA À M P LIA O F E R TA E S PORTIVA
A M B E L N O U C U RS
Amb l’arribada del setembre s’inicia un nou curs
per a la pràctica esportiva a Aiguafreda. Entre les
nombroses disciplines esportives que tenim al nostre abast trobem des dels esports d’equip com el
bàsquet o el futbol a disciplines individuals com el
tennis o l’aeròbic.
Bona part d’aquestes propostes es realitzen en un
espai compartit com és el Pavelló Municipal. El
recinte s’ha consolidat, amb el pas del temps, com
a referent per a l’esport local. No només són els
clubs i els ciutadans particulars els que en fan ús,
ja que, al llarg de la setmana, els estudiants de la
nostra vila realitzen allà la seva educació física.
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L’esport obre les portes
Com a preàmbul de l’inici de la temporada, la
Regidoria d’Esports reunia totes les entitats esportives del municipi per tal d’oferir una mostra del
treball que realitzen al llarg de l’any: així, se celebraven el passat 4 de juny les Jornades de Portes
Obertes.
Durant la celebració, tots els aiguafredencs i
aiguafredenques estaven convidats a conèixer les
diferents disciplines esportives que es practiquen
al municipi. Per la seva banda, els diferents clubs
van tenir una oportunitat per donar-se a conèixer.
Durant la Festa de l’Esport del proper
novembre es triarà el millor esportista d’Aiguafreda
La celebració de les Jornades de Portes Obertes es
completarà amb el sopar de la Festa de l’Esport
que està previst que es realitzi al final del proper
mes de novembre. A més d’aplegar-hi els esportistes de la nostra vila, al llarg de la vetllada es durà
a terme l’elecció, a través dels vots dels participants en la celebració, del que ha estat el millor
esportista d’Aiguafreda.
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Els joves d’Aiguafreda ja tenen a la seva disposició
el Punt d’Informació Juvenil

LL EURE I FORMACIÓ
A L PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Des del passat 5 de juliol, els joves de la nostra vila
disposen d’una eina més: el Punt d’Informació
Juvenil, el PIJ. Des d’un lloc de trobada per realitzar
els treballs de l’escola a un punt d’informació sobre
futurs estudis, passant per un espai de lleure, el PIJ
és un centre, amb l’assessorament de la
Mancomunitat de la Plana, en el qual es pot trobar
informació sobre tots els aspectes que afecten i interessen els joves del municipi.
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A més dels ja esmentats, el Punt d’Informació Juvenil
permet aprofundir en àmbits com la recerca d’una
feina o d’un habitatge, la planificació d’unes vacances,
l’obtenció de beques o la participació en entitats i
associacions.

El Punt d’Informació ofereix la possibilitat
de connectar-se de manera gratuïta a Internet

Amb la voluntat de ser un punt de referència per a
la recerca i obtenció d’informació d’utilitat per al
seu dia a dia, el PIJ dóna la possibilitat als seus
usuaris de connectar-se de manera gratuïta a
Internet. A més, els joves que hi acudeixin estaran
orientats per una coordinadora d’activitats que
atendrà les seves propostes.
Futbol virtual
L’estrena del centre es va avançar, en tot cas, a la
seva inauguració amb la celebració del I Campionat
de PlayStation 2 celebrat a la nostra vila. Així, joves
d’entre 16 i 25 anys d’Aiguafreda i d’altres poblacions de les rodalies s’hi van donar cita el passat 1
de juliol per demostrar la seva habilitat amb un dels
videojocs més populars, el Pro Evolution Soccer 4,
amb el qual poden sentir-se en les sabates dels
millors jugadors de futbol.
Aquest campionat, que se celebra a tots els municipis interessats que formen part de la
Mancomunitat de la Plana, va celebrar a Taradell el
15 de juliol la seva final, en la qual van participar
els set finalistes d’Aiguafreda.
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la veu dels partits

CIU

R E V I S T A D ’ I N F O R M A C I Ó D ’ A I G U A F R E D A • núm. 0 • OCTUBRE 200 5

Els Ajuntaments, tot i que representen democràticament els
seus electors, no han d’actuar com a ens aïllats dintre de les
poblacions. És necessari informar els ciutadans de la tasca
que es realitza al consistori, de les decisions que es prenen
i de tot allò que esdevé important per al municipi.
És per això i perquè sabem que Aiguafreda hi surt guanyant
que, des de CiU, celebrem la iniciativa de l’Equip de Govern
de l’Ajuntament d’engegar la confecció i difusió d’un butlletí
informatiu que ha de servir per apropar aquest Ajuntament,
que és la casa de tots els vilatans, a totes les aiguafredenques i aiguafredencs.
En municipis petits, on la ràdio o la televisió local no existeixen, el butlletí municipal és la millor eina per comunicar-se
amb els veïns, per informar-los i per engrescar-los a participar, d’alguna o altra forma, en l’activitat municipal.
Per a la gent de CiU, que estem al servei del nostre país i
que treballem a l’Ajuntament d’Aiguafreda al servei del poble
i dels seus habitants, és molt important el naixement d’aquest nou butlletí que ha de permetre mantenir una millor
comunicació entre el Consistori i tots els nostres conciutadans.
És per això que donem la més cordial benvinguda a l’AF,
amb el sincer desig que compleixi l’objectiu amb el qual ha
estat creat de servir als interessos d’Aiguafreda.
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CGA-PM-PSC
Des del nostre grup municipal volem donar l’enhorabona a
aquesta iniciativa.
Avui, en el segle XXI, no és possible entendre una societat
que comparteix inquietuds en un món globalitzat sense el
valor de la informació, com un element important per al
desenvolupament cultural, econòmic i social de qualsevol
societat.
La tasca informativa és el primer pas necessari per a l’enriquiment i l’aprenentatge col·lectiu. Per això creiem que és
important la creació d’aquesta revista municipal, perquè ha
d’esdevenir un espai d’informació, divulgació, opinió i participació dels aiguafredencs. Una publicació que ha de cercar
l’actualitat informativa del municipi, un espai de lectura que
ens permeti l’anàlisi i reflexió sobre les qüestions que més
ens interessen com a vilatans.
Estem segurs que iniciatives com aquesta han d’obrir una
nova etapa comunicativa entre l’Ajuntament —govern i oposició—, les entitats i els aiguafredencs que s’ha de caracteritzar pel reconeixement mutu i l’aprenentatge, fruit de l’intercanvi d’informació, experiències i opinions.
Per aquest motiu donem la benvinguda a aquesta publicació
i esperem que sigui ben rebuda per tots els aiguafredencs.
Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM
d’Aiguafreda

Per molts anys!
CiU-Aiguafreda

ICV-EPM
El dia 3 de setembre rebíem un escrit del Sr. Alcalde comunicant-nos la posada en marxa de la revista d’informació
municipal, on tenim un espai reservat de 1.600 caràcters
amb espais inclosos. El dia 7 presentem un seguit de preguntes, referides a la revista, perquè ens siguin respostes en
el proper ple. El mateix dia 7 ens truquen de Quid
Comunicació notificant-nos que el termini per a presentar
l'escrit reservat a ICV clou el 15 de setembre, sembla ser
que volen treure’n el primer número a l'octubre. El dia 8
demanem al Sr. Alcalde, donat que el ple està previst per al
final d'octubre, que ens respongui a les preguntes amb
urgència. El dia 9 rebem una trucada del Sr. Alcalde, que ens
diu que té molta feina i que les preguntes les respondrà en
el ple, i que no és obligació participar en la revista, tot això
dit amb les millors paraules i compliments. Les preguntes:
Quin nom tindrà, tiratge inicial, quantes pàgines, quin format, serà en B/N o en color?, serà gratuïta?, durà publicitat
comercial?, com es distribuirà, quants diners en costarà la
distribució, la maquetació i el tiratge de la impremta?,
rebrem algun tipus de subvenció?, de qui depèn Quid
Comunicació?, hi queda garantida l'objectivitat, com?, hi
haurà un espai obert als veïns, tipus cartes al director o similar?, hi haurà article de fons de l'editorial?, qui donarà la
informació: el Sr. Alcalde, la Junta de Govern, el Sr.
Secretari?, o es crearà un consell plural de redacció? Si
no és així aquesta serà l’última vegada que hi participem. La
llei obliga a un acord de ple per fer aquesta publicació i no
s'ha fet. Salut. ICV

ERC-AM
ERC d’Aiguafreda rep aquesta revista amb entusiasme i
espera que sigui un bon instrument per informar el poble.
Aprofitarem el primer número d’aquesta revista per fer repàs
dels últims anys de la nostra tasca municipal. Com tots
sabeu, les últimes eleccions municipals ens varen permetre
de mantenir el regidor que ja teníem. Un cop fetes les valoracions oportunes per part de les persones que integraven la
nostra llista, decidírem que el més raonable seria acceptar
l’oferta del grup municipal de CIU i continuar en l’equip de
govern de l’Ajuntament amb la Regidoria de Cultura i Festes,
com ja estàvem els quatre anys anteriors.
Vàrem prendre aquesta decisió perquè el nostre objectiu és
aconseguir un poble més confortable, amb més serveis i, al
mateix temps, que no perdi aquell encant de poble petit de
muntanya amb un creixement moderat i respectuós amb la
natura que l’envolta. Creiem que des de l’Ajuntament
d’Aiguafreda s’està aconseguint, tot i les dificultats de ser un
municipi petit amb pocs ingressos i amb una despesa corrent
molt elevada degut als serveis que ofereix als seus habitants
i als de municipis veïns.
D’altra banda, el fet de portar la Regidoria de Cultura i Festes
ens permet treballar pel poble organitzant i col·laborant en
la realització de festes que any rere any esdevenen més
importants per al nostre municipi, com la Fira del Tastet i el
Carnestoltes, entre d’altres. També ens permet estar al costat de les entitats del nostre poble ajudant-les i donant-los
el suport necessari perquè puguin funcionar, ja que són elles
les que donen vitalitat al nostre poble.

Els sardanistes celebren amb gran presència
de públic les seves tres dècades

E L S A M I C S DE L A S A R D A N A A R R I B E N
ALS 30 ANYS

Joan Parareda, president de l’entitat, convida tots els veïns a participar amb els Amics de la
Sardana de La Vall del Congost
L’acte de cloenda, el passat dia 18 de juliol, comptava, per la seva banda, amb una audició de sardanes
que va tenir com a preàmbul els parlaments institucionals, a més d’una plantada de flors al monument a

la sardana, on les colles de grallers i geganters de la
vila van oferir una actuació. Des de l’associació dels
Amics de la Sardana, el seu president, Joan
Parareda, valora amb especial satisfacció la presència de públic durant els dies de celebració. En tot
cas, anima tothom a fer créixer l’entitat assegurant
que “sempre hem dit que som com una rotllana oberta a tothom que vulgui participar-hi”.
D’aquesta manera, espera que “l’arribada de
gent jove pugui portar noves idees a la
junta”.

Centenars de persones van conèixer els plats
que es poden degustar al municipi

LA CUINA D’AIGUA F R EDA TOR NA A M B
LA FIRA D E L TA S T E T
20 estands, centenars de tapes diferents i prop de
600 visitants van fer de la Fira del Tastet, per tercer
any, tot un èxit de participació, qualitat i assistència. Ni les inclemències del temps van deslluir la
fira, que, davant les adverses condicions meteorològiques, es va traslladar a la sala polivalent de Can
Plantada. Els estands es van agrupar en dues categories diferents: d’una banda, els professionals de
l’hostaleria —restaurants, bars i botigues— i d’una
altra, els particulars —entitats i d’altres—. Per tal de
facilitar la tria entre els nombrosos plats que s’hi
posaven, els visitants tenien la possibilitat d’aconseguir un tiquet que, al preu de 3 euros, permetia
degustar fins a 4 tapes.
La cloenda
Al final de la fira es van conèixer els guanyadors de
la votació popular que enguany eren el restaurant
“El Centre”, a la categoria professional i Iniciativa
per Catalunya Verds en la categoria de particulars a
més dels visitants premiats per la campanya
“Aiguafreda et convida a sopar” organitzada per
l’associació de comerciants Aiguafreda Comerç.
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Al llarg del cap de setmana del 15 al 18 de juliol, els
Amics de la Sardana “La Vall del Congost” celebraven
els 30 anys transcorreguts des de la seva fundació.
Divendres 15 tenia lloc a l’església parroquial un concert a càrrec de la Coral Polifònica de Puig-reig.
L’espectacle de ballet arribava l’endemà, dissabte, de
la mà de l’Enèsim Cia, dirigida per Leo Quintana.
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EL CASAL I LA PISCI NA MUNICIPAL:
DUES PR O POSTES D’ESTIU
Els més joves d’Aiguafreda tornaven a gaudir al llarg dels passats mesos d’un estiu diferent gràcies a les propostes de la Piscina Municipal i del Casal d’Estiu. Aquest juliol les
piscines oferien els cursos de natació, en els quals enguany participaven més d’un centenar de nens i nenes.
Per la seva banda, el Casal d’Estiu aplegava nens i joves des de P2 a 6è d’ESO, que,
dividits en tres grups segons la seva edat, gaudiren de les propostes programades entre
el 27 i 29 de juliol i entre el 29 d’agost i el 9 de setembre. Novament el programa del
Casal combinava les activitats de lleure amb les formatives.

