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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

93 844 22 26

· Centre d'Atenció a la Dona

93 860 05 17
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· Centre d'Informació d'Aiguafreda
(Parc Montseny)
93 844 01 54
· 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

· Hospital General de Granollers
93 849 10 11
· Hospital General de Vic

notícies breus

902 11 14 44: consultes mèdiques
Des de l’Ajuntament es recorda que, des del passat mes de
juliol, el telèfon per demanar visita al Centre d’Atenció Primària
ha canviat i passat a ser el 902 11 14 44. Aquest sistema, establert per l’Institut Català de la Salut (ICS), centralitza totes les
consultes mèdiques del Vallès Oriental en un únic telèfon.
Recollida d’objectes voluminosos i separació de brossa
Davant l’increment en el nombre d’objectes voluminosos que
s’abandonen a la via pública, es recorda l’existència d’un
servei municipal de recollida d’aquestes andròmines.
Concretament, cada primer i tercer dimecres de mes es pot
realitzar aquest trasllat. D’igual manera, es recorda que tots
els ciutadans tenen a la seva disposició el servei de la deixalleria municipal, a través del qual es poden desfer de tot
tipus de residus garantint que aquests siguin tractats de la
manera més adequada perquè no esdevinguin nocius per al
nostre entorn. Des dels olis als plàstics passant pels mobles,
la deixalleria admet tot tipus de materials. Aquest espai es
troba situat al carrer Avencó, número 75, i obre les seves
portes tots els dimarts i dijous de 17 a 19 h, i els dissabtes
de 9 a 13 h.
Paral·lelament, des de l’Ajuntament es vol recordar la
importància d’adquirir l’hàbit de separar la brossa orgànica
de la inorgànica.

93 889 11 11

· Mossos d'Esquadra i emergències trànsit
088
· Mossos d'Esquadra Granollers 93 860 85 24
· Oficina de Correus

93 844 04 99

· Parròquia Sta. Maria d'Aiguafreda
(Rectoria)
93 844 01 04
· Punt d’Informació Juvenil

93 844 07 86

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

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

Departament de Comunicació de l ’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

· Urgències mèdiques
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editorial

COMENÇA A CONSTRUIR-SE
L’AIGUAFREDA DEL FUTUR
Aquest nou any que acabem de començar serà, per a Aiguafreda, un
any marcat per les obres públiques que s’han de realitzar. A les obres
del carrer d’Aiguafreda de Dalt seguiran les de la Carretera de Ribes, la
urbanització de diferents carrers o la remodelació del camp de futbol. Estan
previstes altres obres importants, com l’ampliació de l’escola La
Muntanya i la urbanització d’altres zones del municipi.
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Després d’insistir repetidament, veiem com alguns acords amb l’anterior
govern de la Generalitat es van fent realitat. L’edificació de la nova sala
polivalent del Casal Sant Jordi i la remodelació de la Carretera de Ribes en
són bona prova.
De vegades, però, les gestions municipals no donen el resultat esperat i,
així, l’Agència Catalana de l’Aigua, que depèn de la Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat, no es decideix a continuar de
forma urgent les obres de canalització del riu Congost al seu pas pel
nucli urbà d’Aiguafreda. Les darreres notícies indiquen que aquesta obra
s’ha ajornat fins el 2008.

De vegades sembla que no hi ha la consideració
i la sensibilitat que serien desitjables de cara als pobles petits
Des del començament d’aquesta legislatura hem explicat la perillositat d’aquest riu en casos de crescuda i la necessitat que aquesta obra s’executi
amb caràcter d’urgència. Hem acceptat pagar una part important de
l’obra, però no hem aconseguit el que desitjàvem. De vegades sembla que no hi ha la consideració i la sensibilitat que serien desitjables de
cara als pobles petits. En aquest cas no ens queda altre remei que continuar insistint.
L’execució de les obres d’enguany, que van configurant l’Aiguafreda del
futur, portaran —malgrat que s’intenti evitar-ho— molèsties. És per això
que us demano paciència i col·laboració. Espero que, ben aviat,
puguem gaudir del resultat de les esmentades obres i us desitjo, a totes i
a tots, un molt bon any 2006.

Joan Vila i Matabacas
L’Alcalde
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El municipi acollia una mostra del treball dels escultors més destacats del país africà

ELS MESTRES ESCULTORS DE ZIMBABWE
VISITEN AIGUAFREDA
Des del passat 18 de novembre fins el 15 de
desembre, la Sala Polivalent del Casal Sant Jordi va
acollir la mostra «Mestres Escultors de Zimbabwe»,
promoguda per l’organització Friends Forever. A
més d’oferir un recull de les obres de 18 artistes,
l’exposició oferia també la possibilitat d’adquirir
algunes de les escultures per tal de col·laborar al
finançament del projecte.
L’exposició
«Mestres
Escultors
de
Zimbabwe» ha estat apadrinada pel jugador del
«Barça» Samuel Eto’o
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«Mestres Escultors de Zimbabwe» es presentava a
Granollers per visitar al llarg de les darreres setmanes diferents municipis, com ara Tona o la Garriga,
i compta amb el recolzament i l’apadrinament del
jugador del FC Barcelona Samuel Eto’o.

La presentació
L’acte d’inauguració de l’exposició a la nostra vila va
comptar amb la presència de Jesper Wohlert, coordinador general de l’ONG Humana, Sune
Jørgensen, responsable de Friends Forever, i
Lawrence Mukomberanwa, un dels escultors representats, acompanyats per l’alcalde, Joan Vila, un
dels impulsors de la proposta. Dels diners obtinguts
amb la venda d’aquestes obres, a més de finançar
futures exposicions, també se’n beneficien directament els escultors implicats. Aquests, a més de
rebre una part de la venda, aconsegueixen quelcom
tan necessari al seu país com és una assegurança
mèdica per a ells i per a les seves famílies.
L’escultura del país africà s’ha consolidat, al llarg
dels darrers anys, com una de les més originals i de
major qualitat. Ja són dues les generacions d’artistes de Zimbabwe que han exportat el seu art a diferents països amb un notable èxit i reconeixement.
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Aquells que embrutin la via pública d’Aiguafreda
podran ser sancionats

L’AJUNTAMENT MULTARÀ LES ACTITUDS
INCÍVIQUES
Amb l’objectiu de promoure les actituds cíviques als
carrers i espais públics d’Aiguafreda, l’Ajuntament
ha aprovat la inclusió dins de les ordenances fiscals
per a aquest 2006 d’una sèrie de sancions. Així,
aquells ciutadans que promoguin l’aparició de brutícia podran ser multats amb quantitats que aniran
des de poc més de 37 euros als 100.
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Tenir cura dels gossos
En concret, entre les actituds que poden arribar a
ser multades trobem la no recollida de la via pública per part del propietari d’un gos dels excrements
de l’animal. Aquesta infracció serà sancionada amb
50 euros. L’objectiu de les multes també és recordar-nos la necessitat de fer servir adequadament
els serveis de recollida d’escombraries. D’aquesta
manera, deixar les escombraries fora dels contenidors suposarà per a l’infractor haver d’abonar
37,30 euros.

i altres andròmines— abandonats als nostres
carrers. Així, aquelles persones que siguin identificades com a autores de l’abandonament d’aquests
objectes podran ser multades amb 100 euros.
Igualment, els qui deixin en un lloc no habilitat
materials, runes o qualsevol residu que s’hagi de
dipositar a la deixalleria hauran d’afrontar una sanció de 62,10 euros.

Se sancionarà amb 100 euros abandonar
mobles o objectes de grans dimensions a la via
pública
Una altra de les preocupacions municipals que vol
contrarestar la decisió consistorial és l’aparició d’objectes de gran volum —com ara mobles, matalassos

El calendari del contribuent
Pel que fa al pagament de taxes i impostos municipals, aquests hauran de ser abonats seguint el
següent calendari:

I.V.T.M. (Impost de vehicles)
Guals
IBI (Contribució urbana) (Rebuts no domiciliats)
IBI (Contribució urbana) (Rebuts domiciliats)
IAE
Escombraries
Clavegueram
Cementiri

Març-abril
Març-abril
Juny-juliol
50% juny + 50% octubre
Setembre-octubre
Novembre-desembre
Novembre-desembre
Novembre-desembre

· Els rebuts domiciliats es cobren a la meitat del període.
· Les dates són aproximades, ja que cada padró d’impostos s’aprova en el seu moment.

6

Els criteris aplicats tenen com a referència
les darreres actuacions a l’Eixample

S’URBANITZA EL CARRER D’AIGUAFREDA
DE DALT

L’objectiu final de l’actuació és millorar la
qualitat dels serveis de què disposen els veïns de la
zona

Els criteris aplicats a l’obra, executada per l’empresa
Piedra Natural Leiro, SA, segueixen uns estàndards
similars, pel que fa a la seva alta qualitat, als aplicats
recentment en els carrers urbanitzats a la zona de
l’Eixample. D’aquesta manera, s’espera aconseguir
una important millora en les canalitzacions, en la qualitat dels serveis de què disposen els veïns i veïnes i
en el trànsit, tant de vianants com de vehicles.
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Ja s’han iniciat les obres d’urbanització del carrer
d’Aiguafreda de Dalt. Aquesta actuació comportarà
—a més de la renovació de les voreres, l’enllumenat
i l’asfaltat— el soterrament de diversos serveis, com
ara l’electricitat i els fils telefònics, a més de la renovació de la xarxa d’aigua potable i la modernització
de l’actual clavegueram.

Les obres de l’antiga carretera de Ribes tindran un cost aproximat de 600.000 euros

TOT A PUNT PER INICIAR LES MILLORES A
LA N-152

reduir la velocitat dels vehicles i, alhora, prioritzar
el pas dels vianants.
És previst que en breu s’iniciïn les obres de condicionament de la carretera N-152, l’antiga carretera
de Ribes, al seu pas per la nostra vila. Els treballs,
amb una despesa prevista de 600.000 euros a
càrrec de la Direcció General de Carreteres, es perllongaran durant aproximadament quatre mesos.
Concretament, l’actuació servirà per instal·lar
diversos sistemes, com ara rotondes, que permetin

L’acord
Les obres s’emmarquen dins de l’acord a què van
arribar la Direcció General de Carreteres i
l’Ajuntament durant l’anterior legislatura del
govern català per a fer cessió al municipi del tram
de la carretera que travessa Aiguafreda. El consistori va acordar al llarg del procés de negociació
que el traspàs de la carretera es faria exclusivament un cop aquesta estigués condicionada.
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Des d’aquest desembre, ja es troba en funcionament
el nou Hostal de Natura

AIGUAFREDA
APOSTA PER L’ECOTURISME
Amb la inauguració, el passat mes de desembre,
de l’Hostal de Natura de la Casa nova de Sant
Miquel, Aiguafreda disposa d’un nou equipament
destinat a promoure el turisme a la nostra vila
mantenint el respecte per l’entorn natural.
D’aquesta manera, la Casa nova de Sant Miquel,
situada en el Parc Natural del Montseny, ha estat
condicionada al llarg dels darrers mesos per acollir fins a 17 hostes.
L’acte d’inauguració va estar presidit per Josep
Mayoral, diputat president de l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, el concessionari de l’equipament i l’alcalde d’Aiguafreda.
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Una entrada al Montseny
Des de la nostra vila es treballa per recuperar el
protagonisme del municipi com a porta d’entrada
al Montseny. Històricament, el creixement
d’Aiguafreda ha estat estretament relacionat amb
el flux de visitants d’aquest paratge natural.

L’associació de comerciants va promoure, entre d’altres activitats, el concurs d’aparadors

EL COMERÇ

LOCAL, PROTAGONISTA DEL NADAL

Amb la voluntat de demostrar que no cal sortir del
terme municipal per realitzar les millors compres
nadalenques,
l’associació
de
comerciants
Aiguafreda Comerç va oferir a tots els ciutadans

diverses activitats estretament relacionades amb
aquestes dates. Entre aquestes destacava el
Concurs d’Aparadors, que en la seva primera edició va guardonar la floristeria «La Plaça» amb el
primer premi, «Ca l’Aureli» amb el segon i, a l’últim i empatats en vots, «La Cirereta» i «Ca l’Aïna»
amb el tercer premi a l’aparador millor guarnit.

Entre les propostes dels comerciants es trobaven el taller de fanalets o el Ramadà

Més enllà de les propostes estrictament comercials
—com el repartiment de bosses de la compra o el
concurs d’aparadors—, Aiguafreda Comerç també
va participar d’altres activitats lúdiques i tradicionals com el taller de fanalets, la presència del Pare
Noel i els seus ajudants i el Ramadà.
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El nou equipament permet la celebració
de diferents activitats lúdiques i culturals

INAUGURADA LA NOVA SALA POLIVALENT
DEL CASAL SANT JORDI
Com a mostra de la seva versatilitat, la primera de
les activitats que va acollir la sala va ser l’exposició «Mestres escultors de Zimbabwe», repartida
entre les noves instal·lacions i el jardí del casal.
Les característiques
El disseny d’aquest espai ha seguit les pautes
necessàries per garantir, a més de la seva funcionalitat, els màxims nivells de comoditat pel que fa
a la seva accessibilitat, afavorint així l’estada de la
gent gran de la nostra vila que hagi de fer ús del
casal de manera diària. D’igual manera, el projecte té especial cura pel que fa a la seva integració
a l’entorn on està ubicat, oferint la possibilitat d’obrir la part frontal, pràcticament en la seva totalitat, al jardí situat davant de la sala.
A l’interior de la Sala Polivalent s’han instal·lat
pannells insonoritzats i aïllants que permeten dividir l’espai, un nou bar, un sistema de megafonia i
un modern sistema de calefacció.
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El passat 5 de novembre s’inaugurava la nova sala
polivalent del Casal de Gent Gran Sant Jordi amb
la presència de la consellera de Benestar i Família
de la Generalitat, Anna Simó, i de diversos alcaldes de les poblacions veïnes. El nou equipament
permetrà la realització de diferents activitats de
caire lúdic o cultural gràcies a la seva modularitat.
Així, està preparat per rebre celebracions, conferències, balls o exposicions.

El cost de l’edifici ha estat cofinançat pel
Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament
d’Aiguafreda
Pel que fa a la despesa, la construcció de l’edifici ha
estat finançada al 50% pel Departament de
Benestar i Família i l’Ajuntament d’Aiguafreda, mentre que el total de la despesa de l’equipament de
l’interior de l’edifici anirà a càrrec del consistori. En
total, aquests serveis, pendents de la seva finalització, suposaran una inversió de 50.000 euros, per a
la qual l’Ajuntament es troba pendent de l’atorgament de diverses subvencions.
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L’Associació de Dones d’Aiguafreda va organitzar un conjunt d’activitats
per recaptar donatius

AIGUAFREDA, AMB LA MARATÓ DE TV3
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Amb motiu de la celebració de la popular Marató de
TV3, l’Associació de Dones d’Aiguafreda, Donai,
organitzava el passat 17 de desembre, al matí, una
activitat lúdica dirigida als més menuts amb la
col·laboració de l’Esplai Pica-Pins i del CEIP La
Muntanya: els jocs, la música i l’animació de dos
pallassos de l’organització Pallassos Sense
Fronteres.
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Les famílies que van participar-hi van tenir la possibilitat de fer els seus donatius per recolzar la

Marató, enguany dedicada a les persones que
pateixen l’Alzheimer i altres malalties del cervell.
Matinal de futbol
Paral·lelament es va celebrar una matinal de futbol
sala en la qual van participar diversos equips de
categories infantil, juvenil i sènior. La jornada es va
completar amb el sorteig d’un televisor amb el que
també es van recaptar donatius per a ser lliurats a
favor d’aquelles persones que pateixen malalties
del cervell.

Aiguafreda ret homenatge a la seva gent gran amb la tradicional celebració

TORNA LA FESTA DE LA GENT GRAN
La Festa de la Gent Gran arribava el passat mes de
novembre a la seva edició número 31, amb l’objectiu, com és habitual, de dedicar una jornada a aquelles persones de més edat d’Aiguafreda. La celebració del passat 6 de novembre s’iniciava amb una
missa a la parròquia de Santa Maria que, un cop
més, va estar precedida per la rebuda dels assistents
per part dels representants de l’Ajuntament. Al llarg
de la recepció s’obsequià amb un ram de flors totes
les dones participants.
Dinar de germanor
Un cop finalitzada la missa, les 300 persones que prenien part de la darrera edició de la festa es traslladaren a l’Hotel Montanyà per gaudir del tradicional dinar
de germanor. Un cop finalitzat l’àpat es van sortejar

entre els assistents diversos regals cedits per diferents empreses i comerços del municipi. La celebració
va finalitzar, dins del caire festiu que presideix la
diada, amb un ball.

Els actes es van obrir amb una xerrada a càrrec
del popular meteoròleg Francesc Mauri

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
EN LA FESTA MAJOR D’HIVERN
Els actes de la Festa Major d’Hivern 2005 es van cloure, com a nota predominant, amb un destacat èxit de
participació. La programació, amb l’organització dels
«quintos i quintes» del 2005, va aplegar tot un conjunt d’activitats caracteritzades per la diversitat de
públics a la qual s’adreçaven.
El tret de sortida de les celebracions venia, el passat
7 de desembre, de la mà del popular meteoròleg de
Televisió de Catalunya Francesc Mauri. Aquest oferia
a la Sala Gran de Can Bellit un col·loqui al voltant dels
efectes del canvi climàtic. Els actes de caire festiu s’iniciaven aquella mateixa mitjanit amb el ball i la música de la discoteca mòbil.

Pel que fa als dies centrals de la celebració, el dia 9
de desembre la jornada s’iniciava amb la despertada de gegants, a la qual seguia un esmorzar popular. La cultura popular es feia present també amb
una ballada de sardanes, a la una de la tarda, amenitzada per la Cobla Genisenca. Ja a la tarda, les
celebracions continuaven amb el campionat de botifarra, per finalitzar amb la representació teatral de
l’obra La Presència, a càrrec de la Companyia
Charly Trama.
Divendres dia 9, a més del campionat de dòmino,
tornava a ser el torn de la música amb la discoteca
mòbil.
El ball
Dissabte arribava el plat fort de les celebracions
amb l’actuació de l’Orquestra Maravella. Després
d’una primera actuació, la popular orquestra va ser
l’encarregada,
juntament
amb
l’Orquestra
Montecarlo, de posar música al Ball de Festa Major.
La Festa Major d’Hivern va tenir el seu punt i final
diumenge 11 de desembre amb dues propostes per
als més menuts: un taller de maquillatge i un
espectacle infantil de màgia. Paral·lelament, durant
la Festa Major, la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
va acollir una mostra del pintor local José Mari
García Conejero.
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Els joves d’Aiguafreda van gaudir novament de la discoteca mòbil el dissabte de la Festa
Major
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Les entitats van tornar a fer possible bona part
de les iniciatives nadalenques

CICLE DE NADAL:
TRADICIÓ I FESTA
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El Cicle de Nadal va tornar a oferir, des del passat dia
11 de desembre fins al 5 de gener, tot un conjunt de
propostes amb el Nadal com a protagonista i la
implicació de les associacions de la vila en la seva
organització. Així, el mateix dia 11 «Els Garrafons»
donaven el tret de sortida a les celebracions nadalenques portant el seu pessebre a les Agudes. Per la
seva banda, el dia 17 la Penya Blaugrana va convocar els més menuts d’Aiguafreda a la Plaça Major per
participar en el tradicional «Caga, Tió». El mateix
dia, però ja a la nit, tenia lloc l’esperat Concert de
Nadal a càrrec del Cor de la Muntanya i amb el
patrocini del Casal Sant Jordi.
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Més música
L’endemà, diumenge 18 de desembre, continuaven
les propostes musicals, en aquest cas, de la mà dels
Amics de la Sardana. Aquests oferien el concert de
la Coral Polifònica de Granollers, un acte que va tenir
com a cloenda una xocolatada per a tots aquells que
van assistir-hi.
Els nens i nenes d’Aiguafreda van rebre a
casa seva la visita i un obsequi del Pare Nadal

Com cada 25 de desembre, el dia de Nadal va venir
acompanyat de la tradicional «Quina de Nadal»,
organitzada per la Penya Blaugrana i en la qual tots
els assistents van tenir la possibilitat de provar sort.
D’igual manera, els més menuts van rebre una visita ben especial: l’endemà, Sant Esteve, el Pare
Nadal va recórrer les llars dels més menuts del
municipi per portar-los un obsequi amb la col·laboració de la Comissió de Festes i l’Ajuntament.
Paral·lelament, al llarg de les festes es podia visitar
l’exposició «Pessebres en miniatura» de l’aiguafredenc Josep Solà i Sala.

Nou enllumenat
Aquest Nadal Aiguafreda estrenava enllumenat nadalenc. Amb la voluntat de disposar d’uns llums de
millor qualitat i més adients a la normativa de seguretat vigent, enguany els carrers del municipi ja han
estat guarnits amb el nou enllumenat, elaborat recreant motius propis d’aquestes dates.

Un dels principals actes de les celebracions de Nadal tornà a ser
la cavalcada dels Reis Mags

LA NIT MÉS ESPERADA
L’arribada de ses majestats els Reis Mags de l’Orient
a la nostra vila va venir precedida per la presència del
Patge Reial que, acompanyat de la Colla Gegantera
d’Aiguafreda, va recollir les cartes en les quals els
nens i nenes havien escrit els regals que esperaven
rebre. El dijous dia 5 de gener al matí els més menuts
estaven convidats pels botiguers d’Aiguafreda Comerç
a la Plaça Major per fabricar els fanalets amb els
quals, ja al vespre, van acompanyar els Reis Mags
il·luminant el seu pas pel municipi.

La tan esperada arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar
va tenir lloc a l’estació, on els esperava el seguici, que
estava compost per la seva comitiva de patges reials
i les carrosses amb els regals que aquella mateixa nit
havien de repartir per les llars de la vila. Des d’allà, la
comitiva es desplaçà fins a l’Ajuntament, on es van
dirigir als assistents després de saludar les autoritats.
Per tal de fer l’espera més agradable, es van tornar a
repartir entre els qui esperaven l’arribada de la comitiva reial 120 litres de brou.

Després de la salutació dels Reis Mags, els nens van
tenir la possibilitat de parlar directament amb ses
majestats, recordar-los novament quins eren els
regals que esperaven que els deixessin aquella mateixa nit i rebre, de passada, unes llaminadures.
La cavalcada
Enguany, el seguici reial estava encapçalat per la
Cobla Els Bofills i es composava dels tres carros de
passeig en els quals viatjaven els Reis Mags —una
novetat, enguany— i dues carrosses carregades de
regals.
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Durant l’espera es van repartir 120 litres de
brou entre els assistents per combatre el fred
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la veu dels partits
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CIU
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CGA-PM-PSC

Des de CIU Aiguafreda volem aprofitar aquest espai per
desitjar-vos a tots un molt bon any 2006 i per fer unes reflexions que considerem molt importants i que donen una imatge de l’estat de les infrastructures i serveis a Catalunya.
És incomprensible, per a un país de les característiques del
nostre, que el tren d’alta velocitat «AVE» no arribi encara a
Barcelona i no comuniqui Catalunya amb Europa.
És, fins i tot, vergonyós que la línia de RENFE que ens afecta a Aiguafreda i uneix Granollers-Vic-Puigcerdà estigui en
un estat tan lamentable i no pugui prestar el servei adient a
les persones que resideixen en els municipis d’aquestes contrades i treballen o estudien a Barcelona o en indrets propers. És igualment vergonyós el peatge d’autopistes gairebé
obligat per als aiguafredencs que van a Barcelona amb
cotxe. És també lamentable que no s’hagi trobat una forma
de millorar el finançament dels Ajuntaments —tan insuficient
en aquests moments— que, com a administració més propera, els permeti donar un millor servei als ciutadans.
Esperem i desitgem que el nou Estatut, si prospera a Madrid
sense que el retallin gaire, pugui resoldre tots aquests i
altres problemes que ens afecten a tots molt directament.
A l’Ajuntament d’Aiguafreda, amb nou Estatut o sense ell,
l’equip de Convergència i Unió continuarem treballant, com
ho hem fet fins ara, per aconseguir que el nostre poble sigui
cada cop millor i continuarem, també, agraint el recolzament que rebem de tantes persones del nostre municipi que
ens fan molt mes fàcil i agradable la nostra tasca. Moltes
gràcies.

Iniciem aquesta legislatura amb el mateix convenciment de
sempre, el de la necessitat d’impulsar un nou Pla
d’Ordenació Urbanística, capaç d’atendre les necessitats que
avui demanda Aiguafreda.
L’actual Pla ha quedat obsolet, amb el pas d’aquests anys.
No pot ser que per cada nova obra que fem ens veiem obligats a conciliar modificacions parcials del Pla. Això sovint
provoca incerteses i desconfiances que molt bé podríem
resoldre amb una nova reordenació urbanística.
Si fem un volt per Aiguafreda podem veure com avui dia
encara hi ha zones mancades dels mínims serveis urbanístics, amb problemes d’accessibilitat i degradació dels seus
carrers: La Llobeta o Serrabanda en són un clar exemple.
La reordenació de l’Eixample, la inversió en infrastructures al
casc antic o la planificació social de l’habitatge, pensant en
la gent jove d’Aiguafreda, són una necessitat que hem de
saber atendre, i és per això que demanem actuar plegats
amb coherència, estalviant decisions unilaterals com les de
la paralització d’obres a Serrabanda, que no aporten res bo
per a l’interès municipal.
És millor pensar en el futur de la Vila i de la gent
d’Aiguafreda, planificant i aprofitant inversions com el que té
previst, per a aquest any, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques del Govern de la Generalitat en
la millora de la travessera urbana de l’antiga N-152 A, al pas
per la Vila, que molt bé podem fer servir per iniciar aquesta
reordenació que ens fa falta.
El nostre millor desig per a aquest nou any.

CiU-Aiguafreda

Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

ICV-EPM
Cal que se sàpiga que el grup municipal d’ICV a Aiguafreda
no participarem en la confecció del butlletí AF en tant que
no se’n constitueixi un consell redactor plural, o sia, format
per tots els grups municipals de l'Ajuntament, on puguem
consensuar-ne els continguts informatius.
Avui per avui el butlletí AF és un mitjà d'autopropaganda
de l'alcalde i el seu grup de govern; el fet que se'ns lliuri
aquest petit espai no demostra altra cosa que el desig de
relegar el nostre paper a ser l'oposició inconformista, evitant la nostra participació activa i en positiu, com és la nostra intenció expressada en el nostre programa electoral.
Aiguafreda té necessitats molt greus i urgents i l'alegria
que suposa aquest butlletí a tot color deixa entreveure la
poca justa mesura que es té de les prioritats que cal afrontar. Sí, calia un mitjà d'informació, però dins de la modèstia deguda.
QUE TINGUEM UN BON ANY
ICV a AIGUAFREDA

ERC-AM
Comença un nou any i als d’ERC d’Aiguafreda ens agradaria
aprofitar aquestes línies per fer balanç del 2005.
El 2005 ha estat un bon any pel que fa als actes endegats
per la Regidoria de la qual el nostre company en Frederic
Pulido està al capdavant, ja que tots aquests actes han estat
un èxit tant d’organització com de participació.
Per tal de posar els exemples més rellevants caldria esmentar el Carnestoltes, que va anar d’allò més bé i tant els participants com l’organització se superen any rere any; la
«Fira del tastet» va batre rècords de participació i de varietat de gustos; els «Quint@s» ens han fet gaudir d’una lluïda
festa major d’hivern, i la «Cavalcada de Reis» cada any aplega més gent a la plaça de l’ajuntament. Aquests són els
actes més importants, però la Regidoria de Cultura fa molts
més actes al llarg de l’any. Aquest any també hem tingut
dues il·lustres visites de membres d’ERC: el conseller de
Comerç i Turisme, Josep Huguet, que va venir per fer una
xerrada sobre la Constitució Europea, i la consellera de
Benestar i Família, Anna Simó, que va venir per inaugurar la
nova sala polivalent del casal d’avis, de la qual ens sentim
especialment orgullosos, ja que hem viscut el procés intensament. Per finalitzar voldríem agrair a totes les associacions
i, especialment, a la comissió de festes la seva col·laboració
amb la Regidoria de Cultura i Festes. També, fer-vos recordar que estem dins un procés històric de constitució d’un
nou Estatut per a la nostra nació i que és necessària la
col·laboració de tothom.
Salut i bon 2006 a tothom.
Grup municipal d’ERC Aiguafreda

Les darreres iniciatives van des de la solidaritat
a l’esport passant pel lleure

EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
MULTIPLICA LES PROPOSTES

L’arribada del Nadal servia per obrir les propostes del
Punt d’Informació Juvenil a la solidaritat a través de
la campanya «Cap nen sense joguina» organitzada
per Cáritas i l’Ajuntament. Del 27 al 30 de desembre
el PIJ recollia les joguines donades pels veïns i destinades a aquelles famílies que disposen de menys
recursos econòmics.

Més iniciatives
Entre les propostes juvenils destinades al l’oci, el Punt
d’Informació Juvenil juntament amb els «Quintos
d’Aiguafreda 2005» proposaren un campionat de Play
Station II per a joves d’entre 12 i 35 anys que va
guanyar Oriol Pardo. De la mateixa manera, al llarg
dels mesos de novembre i desembre es realitzava al
Camp d’Esports un Curs de Batuka, la cada cop més
popular combinació d’esport i ball.

El municipi ret homenatge als seus esportistes més reconeguts

PRIMERA NIT DE L’ESPORT D’AIGUAFREDA
El passat dia 26 de novembre tenia lloc la celebració de la primera edició de la Nit de l’Esport
d’Aiguafreda, una iniciativa destinada a donar reconeixement a les entitats esportives del municipi i
als esportistes més destacats d’aquest. L’acte,
organitzat des de la Regidoria d’Esports, es va iniciar amb un sopar, per passar després a ressaltar
la tasca de les diferents associacions que des de la
nostra vila promouen la pràctica esportiva, amb el
lliurament d’una sèrie de records commemoratius.
Al llarg de la Nit de l’Esport es van premiar
els considerats com a millors esportistes del
municipi
L’acte es va cloure amb el lliurament dels trofeus
als escollits com a millors esportistes d’Aiguafreda
en aquesta primera edició de la Nit de l’Esport.
Concretament, en categoria masculina el primer
premi va recaure en Manuel Pérez —patinatge
artístic—, mentre que els dos guardonats com a
finalistes eren Adrià Piera —hoquei patins— i Marc
Vila —bici-trial—. En categoria femenina la guanya-

dora va ser Ma. Carme Parareda —esports de muntanya—, acompanyada de les finalistes Mònica
Piosa —hoquei patins— i Maria Olivés —caminades
de muntanya—.
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El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) es consolida com a
centre de les propostes per al lleure dels més joves
del municipi. Entre les darreres dutes a terme destaca el concurs per triar el logotip del PIJ, en el qual s’oferia la possibilitat de participar a tots els ciutadans
d’entre 12 i 30 anys. Finalment, la imatge triada era
la presentada per Nida Elasri Ejjaberi, que era guardonada amb una càmera fotogràfica digital.
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