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· 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

· 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        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

· Urgències mèdiques             061

EEll  pprrooppeerr  33  ddee  jjuunnyy  ll’’EEssppoorrtt  ttoorrnnaa  aall  ccaarrrreerr
El primer dissabte de juny tornarem a celebrar a Aiguafreda una
Jornada de Portes Obertes a l’Esport. Aquesta celebració
començarà a dos quarts de vuit del matí amb la passejada per les
fonts de les rodalies del municipi. Després, a dos quarts de 10
tindrà lloc l’esmorzar popular, i una hora més tard es podrà fer
escalada al campanar de l’església, jugar a bitlles i practicar ten-
nis-taula.

L’objectiu principal d’aquesta diada, com en totes les edicions, serà
dur l’esport al carrer per tal d’apropar-lo a tota la ciutadania.

TTrreebbaallllaanntt  ppeerr  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  dd’’hhaabbiittaattggee  pprrootteeggiitt
Dins de la voluntat consistorial de dotar el municipi d’habitatge
protegit, a preus més accessibles per als ciutadans d’Aiguafreda
que els que es troben al mercat immobiliari, en l’actualitat ja es
treballa en un dels passos imprescindibles: l’obtenció de terrenys.
Un cop s’adquireixin aquests ja s’hi podrà ubicar aquest tipus
d’habitatge.

TToorrnnaa  llaa  ccaammiinnaaddaa  ppooppuullaarr
El proper 7 de maig torna la Caminada Popular d’Aiguafreda en la
seva novena edició. Enguany, com a principal novetat, la sortida
serà des de la plaça Major a les 8:30 h. Un any més, l’activitat està
organitzada pels Amics de la Caminada, «Els Gafarrons».
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EELLSS  FFOONNAAMMEENNTTSS  DDEELL  VVEEÏÏNNAATTGGEE

De la mateixa manera que en una comunitat de veïns poden existir dis-
crepàncies sense que es vegin afectades les bones relacions personals, entre
municipis propers poden aparèixer diferències pel que fa al seu desen-
volupament sense que això signifiqui perdre la fluïdesa del diàleg
com a font de l’entesa i l’acord. És en aquest sentit que, en els darrers temps,
aquest Ajuntament ha discrepat pel que fa a decisions urbanístiques puntuals
preses per consistoris propers. Malgrat la bona relació que entre Ajuntaments
mantenim amb tots ells, algunes de les seves decisions ens poden
afectar directament de forma no sempre positiva.

Són exemples d’aquesta discrepància de parers el creixement urbanístic
de Sant Martí de Centelles en el seu nucli urbà de l’Abella, principal-
ment al carrer Nou, o la decisió de l’Ajuntament de Centelles de
desenvolupar la zona industrial que hi ha davant de la Llobeta al
marge dret del riu Congost. En el primer dels casos ens ha de preocupar i
ens preocupa la creació d’uns blocs d’edificis que, a més de poder trencar el
valor paisatgístic de la zona, suposaran un increment de veïns amb necessi-
tats que, en la major part dels casos, s’hauran de cobrir des d’Aiguafreda.

I pel que fa referència a la zona de Centelles, estem fent tot tipus de ges-
tions per resoldre el perill que comporten per al nostre municipi, en
cas de crescuda del riu Congost, els talussos que s’hi han edificat.
S’ha d’evitar qualsevol risc que pugui facilitar la repetició de les inundacions
que ja vàrem sofrir durant l’any 1994.

En tots dos casos, i sempre des del respecte a la sobirania en les atribucions
de cada municipi, estem treballant en positiu per aconseguir que els interes-
sos dels nostres veïns siguin compatibles amb els nostres propis interessos.
Tinguem, en tot cas, tots present que la força d’un municipi és sem-
pre la força de la suma de tots els seus veïns i veïnes. Així, entenem
que l’Ajuntament, que és la casa de tots, ha de tenir i té les portes obertes
per rebre les preocupacions i els suggeriments que vulgueu aportar.

Us desitjo una molt bona primavera i començament d’estiu.

JJooaann  VViillaa  ii  MMaattaabbaaccaass

LL’’AAllccaallddee

eeddiittoorriiaall

EEsstteemm  ttrreebbaallllaanntt  eenn  ppoossiittiiuu  ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  eellss  iinntteerreessssooss
ddeellss  nnoossttrreess  vveeïïnnss  ssiigguuiinn  ccoommppaattiibblleess  aammbb  eellss  nnoossttrreess  pprrooppiiss  iinntteerreessssooss
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El passat 29 de març es va aprovar en Ple
extraordinari el projecte per a urbanitzar el
tram del carrer Núria que va des del carrer
Natzaret fins a la carretera de Ribes.

Aquesta actuació permetrà obrir un nou tram
de carrer fins ara inexistent i, així, millorarà la
comunicació de la zona escolar i esportiva del
municipi.

Un cop s’hagin adjudicat, es preveu que les
obres comencin al juny. El cost total, segons el
projecte, serà de prop de 237.000 euros, quan-
titat de la qual hauran de fer-se càrrec els pro-
pietaris de la zona segons els metres quadrats
de façana i l’edificabilitat dels seus terrenys.
De fet, una part important d’aquest cost l’assu-
mirà l’Ajuntament, donat que molts dels
terrenys són o passaran a ser de propietat
municipal (les escoles, la sala polivalent, etc.).

L’inici d’aquesta obra és el primer pas cap a
una transformació molt més àmplia i, un cop
enllestida, deixarà la porta oberta a la futura
construcció del nou edifici escolar —amb faça-
na al carrer Núria—, la finalització de les obres
de la Sala Polivalent Can Plantada i l’edificació
d’habitatges de propietat privada.

EEss  pprreevveeuu  qquuee  lleess  oobbrreess
ccoommeenncciinn  aall  jjuunnyy

SS’’AAPPRROOVVAA  EELL  PPRROOJJEECCTTEE  PPEERR  UURRBBAANNIITTZZAARR

UUNN  TTRRAAMM  DDEELL  CCAARRRREERR  NNÚÚRRIIAA

AAqquueessttaa  aaccttuuaacciióó  mmiilllloorraarràà  llaa  ccoommuunniiccaa--
cciióó  ddee  llaa  zzoonnaa  eessccoollaarr  ii  eessppoorrttiivvaa  ddeell  mmuunniicciippii..



Les obres al carrer Major i al carrer del Pont
començaran aquest mateix any. De fet, si l’adjudi-
cació d’obres és ràpida, just després de l’estiu
podrien iniciar-se els treballs. De moment el projec-
te va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat
març.

La transformació consistirà en la renovació dels ser-
veis de clavegueram, aigua i enllumenat, serveis
que s’adaptaran a les actuals i futures necessitats
d’aquesta part del casc antic d’Aiguafreda. També
està previst instal·lar un nou sistema de recollida
d’aigües pluvials.

Una altra novetat serà que ambdós carrers es
reconvertiran en vies amb preferència de pas per
als vianants. Els cotxes també hi podran circular
normalment, però hauran de fer-ho a baixa veloci-
tat. No obstant, es preveu mantenir trams de carrer
que, quan sigui necessari, es puguin tancar al tràn-
sit i momentàniament es transformin en zones
exclusivament de vianants.

Donat que es tracta d’unes obres d’interès munici-
pal prioritari i que comportaran certa complexitat,
així que se’n faci l’adjudicació, l’Ajuntament té pre-
vist reunir-se amb el veïns i comerciants de la zona
per tal d’organitzar l’execució del projecte de mane-
ra que impliqui la menor molèstia possible.

El cost total de les obres serà de prop de 550.000
euros. Gran part d’aquest cost serà assumit per
l’Ajuntament.
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LL’’aaccttuuaacciióó  ccoommppoorrttaarràà  llaa  rreennoovvaacciióó  ddeellss  sseerrvveeiiss  ddee  ccllaavveegguueerraamm,,
aaiigguuaa  ii  eennlllluummeennaatt

EELLSS  CCAARRRREERRSS  MMAAJJOORR  II  DDEELL  PPOONNTT

EESS  TTRRAANNSSFFOORRMMAARRAANN  EENN  BBRREEUU

AAmmbbddóóss  ccaarrrreerrss  eess  rreeccoonnvveerrttiirraann  eenn  vviieess

aammbb  pprreeffeerrèènncciiaa  ddee  ppaass  ppeerr  aallss  vviiaannaannttss



Aiguafreda és un municipi que, com el seu nom
indica, ha crescut sempre envoltat de terra d’ai-
gua. És per això que pot semblar que la nostra vila
difícilment podria patir problemes greus d’aigua, o
que per a molts es fa impossible pensar que un dia
de les nostres aixetes pugui rajar aigua de mala
qualitat.

És cert que Aiguafreda és una de les poblacions
catalanes privilegiades, ara per ara, per la qualitat
de la seva aigua. No obstant això, seria un error
pensar que aquest fet és del tot fortuït o que
només es deu que al costat de casa tenim la
incomparable riera d’Avencó. Una xarxa d’aigua
segura i de qualitat requereix d’una tasca de man-
teniment important i, sobretot, d’inversió per
millorar i actualitzar infrastructures.

En aquest sentit, fa més de dos anys que
l’Ajuntament va atorgar la concessió d’explotació
de la companyia d’aigües municipals a Sorea.
Aquest acord es va assumir amb un ampli plec de
condicions que contemplava per part de l’empresa
importants inversions per modernitzar la planta
depuradora, els dipòsits i la xarxa d’aigua del nos-
tre municipi.
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SSoorreeaa  hhaa  rreeaalliittzzaatt  ttoott  uunn  sseegguuiitt  ddee  mmiilllloorreess

ppeerr  ttaall  ddee  ssuubbmmiinniissttrraarr  ll’’aaiigguuaa  aammbb  mmééss  pprreessssiióó  ii

mmiilllloorrss  ccoonnddiicciioonnss

UUnn  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss
ééss  aasssseegguurraarr--nnee  uunn  bboonn  ssuubbmmiinniissttrraammeenntt

AAIIGGUUAAFFRREEDDAA  RREEDDAACCTTAA  EELL  SSEEUU  PPLLAA

DDIIRREECCTTOORR  DD’’AABBAASSTTAAMMEENNTT  DD’’AAIIGGUUAA
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MMeessuurreess  ppeerr  eessttaallvviiaarr  aaiigguuaa

A totes les actuacions que s’engeguen des de l’Ajuntament per millorar i assegurar el subministrament
d’aigua s’hi ha de sumar l’esforç i la cura particular de cadascun de nosaltres. No hem d’oblidar que la
vida domèstica quotidiana genera un consum continu d’aigua que es pot reduir en un 30% si prenem
mesures per estalvia-la. Si utilitzem l’aigua racionalment sense malgastar-la col·laborem a mantenir l’e-
quilibri del nostre ecosistema i disposarem d’excedents de reserva en èpoques de sequera.

Durant aquests dos anys, Sorea ha complert amb el
seu compromís i ha realitzat tot un seguit d’obres a
les instal·lacions i a la mateixa xarxa que han
permès renovar les infrastructures del municipi per
tal de subministrar l’aigua amb més pressió i millors
condicions.

Totes aquestes millores realitzades contribueixen a
resoldre els problemes de subministrament a totes
les famílies del poble, però resta encara molta tasca
per fer si volem garantir que aquesta situació con-
tinuï, sense empitjorar, durant els propers 20 anys.

El Pla director d’abastament d’aigua
Des de fa uns quants mesos, a Aiguafreda s’està
treballant en la redacció d’un Pla director d’abasta-
ment d’aigua amb l’objectiu d’assegurar la qualitat i
quantitat d’aigua que tenim en l’actualitat per al
futur. Aquest pla detalla les obres que s’han de rea-
litzar i les mesures que s’han de prendre al nostre
municipi per tal que a les nostres llars hi arribi un
bon subministrament d’aigua de qualitat durant les
properes dècades.

Un cop el Pla director estigui enllestit, l’Ajuntament
convocarà diverses reunions i trobades amb l’objec-
tiu de donar a conèixer les conclusions d’aquest
estudi a tots els veïns d’Aiguafreda.



Amb l'arribada de la primavera, l'estiu i la calor cal
anar amb molt de compte davant l'augment del
risc d'incendis als nostres boscos. De fet, no hem
d’oblidar que Aiguafreda és a la llista de municipis
d’alt risc d’incendi de la Generalitat de Catalunya.
La nostra vila conforma juntament amb el Brull,
Seva i Tagamanent l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) Montseny Ponent. Aquesta organit-
zació té com a objectiu principal la lluita contra els
incendis forestals i actua davant qualsevol
emergència.

Amb la voluntat de protegir el medi natural, l’en-
torn on vivim, l’ADF està formada per grups de
persones dels quatre municipis que, de manera
voluntària i desinteressada, s’encarreguen de tenir
a punt tot el material necessari per poder actuar
quan una emergència així ho requereix als nostres
termes municipals o en altres llocs on puguin
necessitar ajuda.

Els integrants de l’ADF, doncs, desenvolupen tas-
ques d’interès per a l’organització durant tot l’any.
Per exemple, els que viuen en casa de pagès vigi-
len constantment l’entorn de la vila, o els que
tenen coneixements professionals o personals
s’encarreguen del manteniment del material com
les emissores, les moto-bombes, etc.

El material
El material de què disposa l’ADF es va millorant i
modernitzant any rere any. En l’actualitat, per apa-
gar focs, es compta amb uns remolcs moto-bomba
d’intervenció ràpida i grans cisternes portades
amb tractor. Una altra de les funcions de
l’Agrupació és la de netejar els boscos i obrir talla-
focs, feines per a les quals es disposa de serres
mecàniques i màquines per triturar brancada. A
banda d’això, també es compta amb generadors
d’electricitat, equips d’il·luminació i material de
comunicació via ràdio distribuït per tot l’àmbit
d’actuació amb una emissora pròpia i un repetidor
central que permet poder-se organitzar i comuni-
car en qualsevol circumstància.

8

RR
EE

VV
IISS

TT
AA

  
DD

’’II
NN

FF
OO

RR
MM

AA
CC

IIÓÓ
  
DD

’’AA
IIGG

UU
AA

FF
RR

EE
DD

AA
••  

nnúú
mm

..  
22  

••  
AABB

RRII
LL  

2200
0066

LLaa  sseevvaa  aaccttuuaacciióó  eenn  uunn  iinncceennddii
ééss  llaa  mmééss  iimmppoorrttaanntt  ppeerr  aallss  pprriimmeerrss  mmoommeennttss

LL’’AADDFF  EESS  MMOODDEERRNNIITTZZAA

II  MMIILLLLOORRAA  AANNYY  RREERREE  AANNYY

LL’’AADDFF  MMoonnttsseennyy  PPoonneenntt  eessttàà  ffoorrmmaaddaa  ppeerr

AAiigguuaaffrreeddaa,,  eell  BBrruullll,,  TTaaggaammaanneenntt  ii  SSeevvaa
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Des del passat 6 d’abril i fins el 30 de novembre
es farà cada 15 dies la recollida de les restes de
jardineria que generen les nostres llars. Per parti-
cipar d’aquesta recollida cal inscriure’s prèviament
a l’Ajuntament o al servei de medi ambient de la
Mancomunitat La Plana. De la mateixa manera, les
famílies que ja hi estiguin inscrites d’altres anys no
cal que renovin la inscripció.

La brossa es passarà a buscar cada quinze dies
abans de les 6 del matí, així que caldrà deixar-la
fora abans d’aquesta hora o bé la nit anterior. És
imprescindible deixar la brossa en un contenidor o
cubell sòlid per facilitar-ne la recollida. Cal recor-
dar que no es recullen bosses de plàstic ni cap
altre element que no sigui vegetal i provinent del
jardí. En aquest sentit, la deixalleria d’Aiguafreda
ofereix de manera gratuïta un contenidor a totes
les llars que estiguin interessades a deixar-hi la
brossa per a la recollida.

Les restes que es recullen es porten a una planta
de compostatge i es transformen en adob orgànic
d’alta qualitat. Durant el 2005, entre Aiguafreda i
Sant Martí de Centelles, es van recollir i compos-
tar 20 tones de brossa.

DDiieess  ddee  rreeccoolllliiddaa::

abril        maig           juny          juliol     

agost      setembre    octubre     novembre

D
ia

de
re

co
lli

da

LL’’aannyy  ppaassssaatt  ssee’’nn  vvaann  rreeccoolllliirr  2200  ttoonneess

CCOOMMEENNÇÇAA

LLAA  RREECCOOLLLLIIDDAA

DDEE  RREESSTTEESS

DDEE  JJAARRDDIINNEERRIIAA

6 i 20   4 i 18          1, 15 i 13 i 27
29

10 i 24 7 i 21          5 i 19        2 i 16

El govern de L’ADF Montseny Ponent està
encapçalat pels alcaldes dels quatre municipis i
per representants dels voluntaris. Les reunions i
les mesures preventives són més freqüents com
més elevat és el risc d’incendi en cada moment.

Tots els anys la nostra ADF s’ha vist obligada a
actuar davant d’incendis, i val a dir que la feina de
control més important en aquestes circumstàncies
és la que fan els voluntaris entre els primers
moments de nerviosisme i confusió mentre s’espe-
ra l’arribada dels Bombers.

L’Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent
està tot l’any oberta a rebre l’ajut de tots aquells
que de manera voluntària hi vulguin participar. Per
fer-ho només cal demanar informació a les ofici-
nes de l’Ajuntament i sol·licitar formar-ne part.



Amb l’objectiu de mantenir el patrimoni
d’Aiguafreda, l’Ajuntament ha iniciat tota una sèrie
d’actuacions consistents a recuperar i millorar l’en-
torn del municipi.

D’una banda, s’ha realitzat una primera fase de
recuperació del Dolmen de Cruïlles per tal de con-
servar-lo i deixar-lo en condicions òptimes per ser
visitat. L’actuació ha consistit en una neteja de la
zona i també s’hi han fet excavacions arqueològi-
ques, dutes a terme per l’empresa Estrats Gestió
del Patrimoni Cultural.

D’altra banda, també s’han col·locat dos ponts
sobre la riera de Martinet per tal de completar la
ruta «Descobreix Aiguafreda de Dalt». En aquest
sentit, l’Ajuntament també està preparant una sèrie
de tríptics sobre el nostre entorn i les diferents
rutes que es poden fer per conèixer-lo. Amb la
voluntat d’impulsar turísticament la nostra vila, un
dels primers tríptics que s’editaran girarà entorn
d’una ruta per visitar els dòlmens que hi ha al nos-
tre municipi.
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AAmmbb  llaa  vvoolluunnttaatt  dd’’iimmppuullssaarr  ttuurrííssttiiccaammeenntt  eell

nnoossttrree  mmuunniicciippii,,  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  eeddiittaarràà  ttrrííppttiiccss  ssoobbrree

rruutteess  ddeell  nnoossttrree  eennttoorrnn

RRuuttaa  ««DDeessccoobbrreeiixx  AAiigguuaaffrreeddaa  ddee  DDaalltt»»

Aquesta ruta surt del Parc i avança cap a la Font dels Enamorats. La passejada continua per la riera de
Martinet, on actualment s’han col·locat els dos nous ponts per poder creuar-la. Així s’arriba fins a la Frau
i es puja cap a Aiguafreda de Dalt, es passa per la font Fresca i el Saüc, se segueix fins a Can Serra de
l’Arca i es baixa per la carretera d’Avencó fins, finalment, tornar a arribar al Parc de la Carretera.

EEss  rreeccuuppeerraa  eell  DDoollmmeenn  ddee  CCrruuïïlllleess
ii  ss’’iinnssttaall••lleenn  ddooss  ppoonnttss  aa  llaa  rriieerraa  ddee  MMaarrttiinneett

LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  IINNVVEERRTTEEIIXX

EENN  PPAATTRRIIMMOONNII  II  EENNTTOORRNN



El conjunt arquitectònic d’Aiguafreda de Dalt és al
nostre terme municipal, però el seu futur depèn, a
part de l’Ajuntament d’Aiguafreda, d’altres organis-
mes i institucions. L’església i la masoveria són pro-
pietat del Bisbat de Vic, els terrenys del voltant són de
propietat privada i, en tractar-se de patrimoni cultu-
ral, també hi té competències el Departament de
Cultura de la Generalitat. No hem d’oblidar tampoc
que tot el complex històric és dins del Parc Natural del
Montseny.

Aquesta complexa circumstància fa que sigui més
complicat endegar les gestions necessàries per recu-
perar com cal aquest singular conjunt històric.
L’Ajuntament, no obstant, ha promogut durant els
darrers temps diverses reunions amb cadascuna de
les parts implicades i, en una ocasió, va aconseguir

veure’s amb totes elles juntes i alhora. Així es va
poder constatar que tothom té molt d’interès a res-
taurar Aiguafreda de Dalt i, sobretot, que totes les
parts volen fer-ho d’una manera molt acurada per tal
de respectar al màxim un complex històricament tan
important per al nostre municipi.

Amb aquesta voluntat, l’any passat es va començar a
treballar en l’estudi dels edificis i en la realització, per
arquitectes especialitzats, del corresponent projecte
que defineix quines són les actuacions que cal dur a
terme per a la recuperació del complex i el seu entorn
més proper. El projecte actualment ja està enllestit i
compta amb l’aprovació del Bisbat de Vic.

El cost de la redacció del projecte ha estat assumit
per la Diputació de Barcelona mitjançant la col·labo-
ració de la Direcció del Parc Natural del Montseny. Ara
es començarà amb una fase més de reunions i encon-
tres per tal de trobar les fonts de finançament
necessàries per començar a executar les obres i con-
vertir el projecte en realitat.
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TTootthhoomm  ttéé  mmoolltt  dd’’iinntteerrèèss  aa  rreessttaauurraarr

AAiigguuaaffrreeddaa  ddee  DDaalltt  ii  ttootteess  lleess  ppaarrttss  vvoolleenn  ffeerr--hhoo

dd’’uunnaa  mmaanneerraa  mmoolltt  aaccuurraaddaa

CCoommeennççaa  aarraa  llaa  ffaassee
ddee  rreeccaappttaarr  ffoonnss  ppeerr  aa  eexxeeccuuttaarr--lloo

JJAA  HHII  HHAA  PPRROOJJEECCTTEE  PPEERR  AA  LLAA

RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓ  DD’’AAIIGGUUAADDRREEDDAA  DDEE  DDAALLTT



La setmana del 3 al 6 d’abril els nens d’Aiguafreda van
celebrar a l’escola la Setmana Cultural. Aquests dies
van estar plens d’actes per a totes les edats, en
alguns dels quals els propis alumnes n’eren els actors
i organitzadors.

Dilluns a la tarda dues mares van representar i narrar
un conte als nens del parvulari, i els alumnes de 1er i
2on de primària van representar La Sireneta Ditona.
Dimarts al matí els alumnes de 5è i 6è van anar a gra-
var un disc, mentre que a la tarda els alumnes de 3er
i 4rt van representar El vestit de l’emperador.
Dimecres es va fer una xerrada sobre l’escalfament de
la terra a càrrec de científics de l’Institut de Ciències
del Mar de Barcelona, i després els pares i mares van
lliurar els premis del concurs de dibuix.

Dijous els més petits van poder fer una mona de
Pasqua i els més grans van assistir a les xerrades dels
escriptors Àlex Rovira i Teresa de Blas.

La fi de festa arribà amb la Fira de Primavera i la jor-
nada de portes obertes, que va omplir l’escola de gent
i jocs.

Aula Municipal de Música La Clau de Sol
Aiguafreda: aquest és el nom oficial de l’escola de
música del municipi. L’Ajuntament se n’ha fet
càrrec després de comprovar que l’Aula ha tingut
un gran èxit i que aquest curs s’hi han apuntat un
important nombre d’alumnes.

En aquest sentit, s’ha considerat la gran importàn-
cia que pot tenir la música en l’educació dels nens
i és per això que s’ha decidit potenciar-la. Així, en
ser municipal, l’escola ha pogut aconseguir una
subvenció de la Generalitat del 33% sobre el pres-
supost de l’Aula. La resta és assumida entre
l’Ajuntament i l’alumnat.

La Junta de l’Aula està formada per professorat,
pares d’alumnes, un representant municipal
d’Aiguafreda i també un representant d’Abella,
municipi veí del qual prové un 26% de l’alumnat.

A l’Aula de música, a més dels nivells de sensibi-
lització, iniciació o aprenentatge, s’hi fa piano,
guitarra clàssica, flauta travessera, violí, acordió,
guitarra elèctrica i baix elèctric. Els alumnes,
durant l’any, ofereixen diferents concerts com ara
el de Sant Jordi.
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LL’’AAjjuunnttaammeenntt  vvooll  ppootteenncciiaarr  aaqquueesstt  eessppaaii  
ddeeddiiccaatt  aa  ll’’eedduuccaacciióó  mmuussiiccaall

LL’’AAUULLAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  DD’’AAIIGGUUAAFFRREEDDAA

PPAASSSSAA  AA  SSEERR  MMUUNNIICCIIPPAALL

PPaarreess,,  aalluummnneess  ii  pprrooffeessssoorrss  eess  bboollqquueenn  eenn  uunnss  ddiieess  ddiiffeerreennttss

SSEETTMMAANNAA  CCUULLTTUURRAALL  AA  LL’’EESSCCOOLLAA

TTaalllleerrss,,  xxeerrrraaddeess  ii  rreepprreesseennttaacciioonnss  vvaann  sseerr

ll’’aattrraaccttiiuu  ddee  ttoottaa  llaa  sseettmmaannaa



Aquest curs, l’escola La Muntanya d’Aiguafreda ha
estrenat tot un nou equipament. El Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha conce-
dit a l’escola una Aula de Ciències que, com a expe-
riència pilot, ha portat al centre una dotació de nous
ordinadors, càmeres digitals, microscopis, una
«web cam» i un canó per a projectar imatges. Tot
aquest material s’ha ubicat en una aula on es duen
a terme activitats de Ciències de la Natura.

Aquesta iniciativa també s’ha vist reforçada per l’as-
sistència d’alguns professors a uns cursos de forma-
ció específics com a motivadors de l’experiència.

En el mateix sentit, a l’escola s’ha plantat un hort

ecològic per tal que els més petits aprenguin

també aquesta vessant de la natura en viu. Així

mateix, aquest espai va servir perquè el primer

cap de setmana d’abril es fes un curs d’horticultu-

ra ecològica obert a tothom.
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MMUULLTTIITTUUDD  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  AAMMBB  II  PPEERR  AALLSS  JJOOVVEESS

Els propers mesos vénen farcits d’actes i esdeveni-
ments per a joves. El Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

i la Comissió Jove d’Aiguafreda han organitzat tot
tipus d’activitats. 

AA  ll’’eessccoollaa  ttaammbbéé  ss’’hhii  hhaa  ppllaannttaatt  uunn  hhoorrtt

eeccoollòòggiicc

PPuunntt  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  JJuuvveenniill

Maig i juny           Curs de Djembé

19 de maig Cap de Setmana jove: Xerrada de prevenció de drogues

20 de maig         Cap de Setmana jove: Festa Jove sense Alcohol

Del 6 a 9 de juny  Exposició fotogràfica sobre Nicaragua

Abans del 10 de juny Recollida de productes d’higiene per a Nicaragua

Del 13 al 16 de juny Setmana del Treball

Del 20 al 23 de juny Setmana de la Salut

Juliol Juliol jove: cursos, tallers, campionat de Play Station II

CCoommiissssiióó  JJoovvee  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

LL’’EESSCCOOLLAA  LLAA  MMUUNNTTAANNYYAA PPAARRTTIICCIIPPAA

EENN  UUNNAA  EEXXPPEERRIIÈÈNNCCIIAA  PPIILLOOTT

22 d’abril Lliurament de premis concurs literari i de dibuix jove

23 de juny Gran Revetlla de Sant Joan, 12 de la nit al Parc

8 de juliol Gimcana nocturna, 10 de la nit al Parc

18 d’agost Discoteca mòbil, 12 de la nit al Parc o Camp d’Esports

23 de setembre               Concurs de fotografia digital ràpida, 9 del matí a la plaça Major 

EEll  CCEEIIPP  rreepp  mmaatteerriiaall
ppeerr  aa  ffeerr  uunnaa  AAuullaa  ddee  CCiièènncciieess

LL’’EESSCCOOLLAA  LLAA  MMUUNNTTAANNYYAA PPAARRTTIICCIIPPAA

EENN  UUNNAA  EEXXPPEERRIIÈÈNNCCIIAA  PPIILLOOTT
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IICCVV--EEPPMM EERRCC--AAMM

Benvolgudes amigues i amics, veïns i veïnes d'Aiguafreda.
Tots estem sorpresos quan comprovem els elevats preus
dels habitatges, cap altre producte ha sofert pujades tan
desorbitades, costa admetre que justament l'habitatge, que
té una utilitat social bàsica, no tingui una evolució similar a
altres productes i béns de consum també bàsics.
Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequat. Això diu la Constitució. Tot i que la Llei d'urbanis-
me preveu les reserves de sòl per a habitatge públic, són els
poders locals els que han de dur a terme les polítiques d'ha-
bitatge, és aquí on el sentit social d'un Ajuntament marca la
diferència. En els últims anys la política d'habitatge públic ha
estat quasi nul·la, el fet que en el mercat lliure hi hagués
molts habitatges a la venda ho justificava; aquesta, però, és
una visió mercantilista que no aporta solucions socials.
L'habitatge públic és necessari, no solament per equilibrar el
mercat, sinó per evitar l'exclusió dels més desfavorits i per
evitar la discriminació i l'assetjament a la gent gran, però
sobretot per als joves és del tot injust que quan s'han d'in-
corporar al món laboral es trobin amb contractes indignes i
els aboquem a signar hipoteques de per vida si volen eman-
cipar-se dels pares.
Parlem-ne.
Vine a la conferència i col·loqui que farem el proper dia 21
d'abril, divendres, a l'antiga seu de la Creu Roja
d'Aiguafreda a les 8 del vespre.
Parlarà el Sr. Ricard Fernández, secretari general d'Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.
Organitza: Iniciativa per Catalunya Verds a Aiguafreda
ICV a AIGUAFREDA

El problema més important que tenim els municipis petits
com el d’Aiguafreda és la manca de recursos per fer front a
les necessitats i competències que ha d’atendre
l’Ajuntament. L'enllumenat públic, la recollida de residus, la
neteja viària, l’abastament d'aigua o la pavimentació de les
vies públiques són tasques que el municipi sap que ha d’as-
sumir com a pròpies, per molt que de vegades els seus cos-
tos són superats. Però aquestes no són les úniques tasques
que té un Ajuntament; la labor més important és la de faci-
litar el seu desenvolupament, contribuint al seu benestar,
promovent activitats culturals i productives, fomentant polí-
tiques socials, que han de donar oportunitats a la vila i a la
seva gent.
És per això que quan ens arriben projectes interessants, tre-
ballats i amb tanta il·lusió com el de la Unió Esportiva
d’Aiguafreda, l’Ajuntament no pot fer menys que sentir-se’n
satisfet i recolzar aquest projecte perquè ens suposa una
oportunitat de desenvolupament. El nou camp de futbol és
un projecte ambiciós que no sols parla de futbol, parla de
joventut, de compromís social i de servei a Aiguafreda, i és
per això que creiem que no el podem deixar perdre.
Per què no aplegar esforços conjuntament per guanyar ini-
ciatives com aquestes, que d’aquí a un temps ens faran
omplir d’orgull? El Govern de la Generalitat disposa de pro-
grames d’ajut com el PUOSC, facilitant mecanismes finan-
cers perquè els municipis puguem realitzar inversions com
aquestes. Per què no participem en programes com aquest?
Creiem que és una bona solució i l’equip de Govern pot
comptar amb la nostra col·laboració.
Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

llaa  vveeuu  ddeellss  ppaarrttiittss

CCIIUU

Parlar del nou Estatut pot semblar un tema recurrent, tots
plegats estem cansats de coses que s’han dit i coses que
s’han fet, però unes reflexions entenedores no vénen mala-
ment. Com va dir, entre moltes d’altres coses, el president
Jordi Pujol en el seu discurs el dia 29 de març al Centre de
Cultura Contemporània, l’estatut del 1979 a Convergència no
ens va semblar prou satisfactori, però el vàrem assumir i ens
ha permès fer tot el que s’ha fet.
El nou Estatut és molt millor; tampoc és el que voldríem el
que tenim en el nostre horitzó, però ens permetrà seguir
endavant i no fer passes enrere. L’estatut del 2006 ens dóna
moltes més eines per fer una bona feina i, si el nostre objec-
tiu és un horitzó clar, per arribar-hi no podem caminar en
direcció contrària. Per l’experiència viscuda en les negocia-
cions amb Governs anteriors, siguin del color que siguin, en
la política del tot o res el resultat per a Catalunya sempre és
res. Es pot fer tota la demagògia que es vulgui i tota la polí-
tica de partit que se’ns toleri, però el nostre País és una cosa
massa seriosa per jugar a veure qui pot més.

CiU-Aiguafreda

CCGGAA--PPMM--PPSSCC

El 30 de setembre de 2005 havia de ser una data històri-
ca per a Catalunya. Finalment, tots els grups parlamenta-
ris, excepte el PP, s’havien posat d’acord per aprovar l’es-
tatut, aquest estatut tan important per a Catalunya que
ens havia de servir per avançar els pròxims anys.
La negociació a Madrid no havia d’estar fàcil, ningú s’ho
esperava, el govern espanyol no deixaria que els catalans
recuperessin les llibertats i la gestió dels seus impostos.
El que no ens esperàvem és que les afirmacions fetes
abans ara siguin falses. És a dir: No es pot qualificar el 30
de setembre com a jornada històrica, ja que l’estatut apro-
vat al Parlament és paper mullat, no ha servit per a res,
els únics que ens creiem aquell estatut i l’hem defensat
fins al final hem estat ERC.
Quant a la difícil negociació, què us haig d’explicar?
Només va caldre una trucada del senyor Zapatero al sen-
yor Mas i en poques hores ho varen enllestir, i encara es
van poder fumar algun «piti». Ens van deixar l’estatut ben
arreglat el Mas amb el seu seny i el Zapatero amb les tiso-
res. Així doncs, aquesta eina que ens havia de servir per
avançar durant els propers anys ha quedat obsoleta.
El govern espanyol no només no està disposat a reconèi-
xer-nos com el que som, una nació, sinó que, a més a
més, es nega que recaptem i gestionem els nostres impos-
tos. Un cop més, queda clar que amb Espanya no hi ha res
a fer... El País Basc recapta els seus impostos i en passa
un tant a l’estat en concepte de solidaritat. Aquesta
Espanya que diu que tots hem de ser iguals, als catalans
no ens deixa ser-ho.
Grup municipal d’ERC Aiguafreda



Un any més, al nostre municipi vam celebrar la
nostra pròpia rua de Carnestoltes. Van ser molts
els que van decidir posar-se la disfressa i sortir al
carrer a fer soroll.

La rua va sortir a les 6 de la tarda del Parc de la
Carretera i va donar la volta a tot el poble. Després
es va fer una xocolatada popular i fins i tot hi va
haver una mica de ball.

Finalment es va procedir al lliurament de premis a
les millors disfresses. Enguany van resultar guan-
yadors «els Trileros», el «psiquiatra boig», «les
abelles», «els dormilegues» i les carrosses del
«bagul de les joguines» i «los pollitos del bar
Miguel».

Els membres de la comissió de festes, organitzado-
ra de l’esdeveniment, van disfressar-se de japone-
sos i gheises, amb una carrossa amb forma de
temple xinès.

15

RR
EE

VV
IISS

TT
AA

  
DD

’’II
NN

FF
OO

RR
MM

AA
CC

IIÓÓ
  
DD

’’AA
IIGG

UU
AA

FF
RR

EE
DD

AA
••  

nnúú
mm

..  
22  

••  
AABB

RRII
LL  

2200
0066

LLaa  rruuaa  ddee  CCaarrnneessttoolltteess
ttoorrnnaa  aa  aapplleeggaarr  ggrraannss  ii  ppeettiittss

AAIIGGUUAAFFRREEDDAA

EESS  DDIISSFFRREESSSSAA




