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AATTEENNCCIIÓÓ  PPEERR  AALLSS  QQUUEE  LLAA  NNEECCEESSSSIITTEENN

TTRREEBBAALLLLAANNTT  PPEERR  SSEERRRRAABBAANNDDAA

OOBBRREESS  AALL  PPOOLLÍÍGGOONN  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  DDEE  CCEENNTTEELLLLEESS

UUNN  EESSTTIIUU  PPLLEE  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

FFIINNAALL  DDEE  TTEEMMPPOORRAADDAA  PPEERR  AALLSS  CCLLUUBBSS  EESSPPOORRTTIIUUSS

EEll  PPllaa  DDiirreeccttoorr  aapprroovvaatt  ppeerrmmeettrràà  qquuee
eenn  uunn  tteerrmmiinnii  ddee  ffiinnss  aa  2200  aannyyss
AAiigguuaaffrreeddaa  ddiissppoossii  ddee  ssuubbmmiinniissttrraammeenntt  ((1100))

LL’’aaiigguuaa,,

ggaarraannttiiddaa

EEll  PPllaa  DDiirreeccttoorr  aapprroovvaatt  ppeerrmmeettrràà  qquuee
eenn  uunn  tteerrmmiinnii  ddee  ffiinnss  aa  2200  aannyyss
AAiigguuaaffrreeddaa  ddiissppoossii  ddee  ssuubbmmiinniissttrraammeenntt  ((1100))

LL’’aaiigguuaa,,

ggaarraannttiiddaa



TTEELLÈÈFFOONNSS  DD’’ IINNTTEERRÈÈSS

EEDDIITTAA::

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  CCoommuunniiccaacciióó  ddee l’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DD’’AAIIGGUUAAFFRREEDDAA

PPll..  AAjjuunnttaammeenntt,,  ss//nn
TTeell::    9933--88444422225533  ··  FFaaxx::  9933--88444422118855
aaiigguuaaffrreeddaa@@ddiibbaa..eess  ··  wwwwww..aaiigguuaaffrreeddaa..oorrgg

DDiisssseennyy  ii  ccoonnttiinngguuttss::  QQUUIIDD  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ,,  SS..LL..
IImmpprreemmttaa::  FF&&PP  IINNSSTTIITTUUTT  GGRRÀÀFFIICC,,  SS..AA..

DD..LL..  BB--4433998899--22000055

nnoottíícciieess  bbrreeuuss
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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

VViissiittaa  ddee  JJoorrddii  PPuujjooll
El passat 11 de juny l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol,
visitava la nostra vila per a fer una caminada al turó de
Tagamanent des d’Aiguafreda. Pujol realitzava novament aquesta
caminada pel simbolisme que té i ha tingut en la seva trajectòria
personal. La visita de l’expresident va estar acompanyada d’una
important expectació.

AAiigguuaaffrreeddaa  ddiiuu  ssíí  aall  nnoouu  EEssttaattuutt
Un 76,76% dels aiguafredencs donava el seu recolzament al futur
nou Estatut de Catalunya en el referèndum celebrat el passat 18
de juny. El «no» assolia, per la seva part, el 16,73%, mentre que
el 6,51% dels vots emesos eren vots en blanc.

UUnn  rreemmoollcc  ppeerr  aallss  ggeeggaannttss
L’Ajuntament de la nostra vila ha adquirit un remolc per als
gegants de la nostra vila. Precisament, aquests dies els geganters
es preparen per a realitzar diverses sortides, com ara les que els
han de portar a Arbúcies el 30 de juliol i a Torelló el 12 d’octubre.
Una data assenyalada per als gegants serà el proper 2 de setem-
bre amb la celebració de la trobada d’Aiguafreda, en la qual parti-
ciparan 8 colles geganteres.

CCaattiiffeess  ddee  CCoorrppuuss
Un any més, la diada de Corpus Christi a la nostra vila va tenir
entre els actes de la seva celebració la creació de les tradicionals
catifes, que van guarnir diversos carrers del municipi. 

VViissiittaa  ddeellss  nneennss  ddee  PPoorrttoommaarríínn
El passat 14 de juny un grup format per 14 escolars de la pobla-
ció gallega de Portomarín visitava la nostra vila. A més de la recep-
ció protocol·lària a l’Ajuntament, els nens van visitar el CEIP La
Muntanya, on se’ls va oferir un berenar.
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UUNNAA  QQÜÜEESSTTIIÓÓ  DDEE  CCOONNFFIIAANNÇÇ AA

Tot i ser l’administració més propera i immediata al ciutadà, els
Ajuntaments no tenen la competència exclusiva sobre el total de
les actuacions que es duen a terme al seu territori. Aquest fet pro-
voca que en determinades ocasions un consistori hagi de respondre per
aquelles actuacions que no s’han desenvolupat sota el seu control. Si bé
ni volem defugir ni defugim la nostra responsabilitat, creiem oportú i
necessari posar a l’abast dels ciutadans tota la informació sobre determi-
nades qüestions perquè a ells els pertoca opinar i decidir.

Aquest és el cas de les obres que s’estan portant a terme a la
carretera de Ribes, que han estat adjudicades per GISA a l’em-
presa constructora i que s’executen per encàrrec de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. En l’execució
d’aquestes obres, que han de finalitzar dintre de la segona quinzena del
proper mes d’agost, han aparegut més problemes dels que esperàvem.
Fins i tot lamento molt que algunes persones hagin pres mal per les
esmentades obres. A l’Ajuntament estem al seu costat per ajudar-los en
tot el que calgui.

L’equip de govern de l’Ajuntament i aquesta Alcaldia hem protestat enèr-
gicament i s’han pres decisions que limitaran l’abast d’aquestes obres i en
milloraran la qualitat. És per això que demano a tothom una mica més de
paciència mentre esperem per veure com, un cop acabades, disposa-
rem d’una via urbana millor on els vehicles correran menys, les
persones podran passejar més bé i els conductors trobaran llocs
d’aparcament.

Aquesta és la nostra idea de treballar en positiu, tot i que per a alguns els
problemes, més que un repte per resoldre en comú, siguin una excusa
perfecta per a promoure els seus interessos partidistes i personals. Per a
l’equip de govern de l’Ajuntament i per a mi mateix és un honor servir
el nostre poble, encara que això comporti problemes i dificultats,
i ho continuarem fent, malgrat tot, mentre estiguem a l’Ajuntament.

Moltes gràcies per la vostra confiança, desitjo que tingueu molt bon estiu
i, els que en feu, unes molt bones vacances.

JJooaann  VViillaa  ii  MMaattaabbaaccaass

LL’’AAllccaallddee

eeddiittoorriiaall

DDeemmaannoo  aa  ttootthhoomm  uunnaa  mmiiccaa  mmééss  ddee  ppaacciièènncciiaa  mmeennttrree  eessppeerreemm  ppeerr  vveeuurree  ccoomm,,
uunn  ccoopp  aaccaabbaaddeess  lleess  oobbrreess,,  ddiissppoossaarreemm  dd’’uunnaa  vviiaa  uurrbbaannaa  mmiilllloorr
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Les professionals que formen l’equip de Serveis
Socials d’Aiguafreda treballen a través de
diversos programes per aconseguir incremen-
tar els nivells de benestar d’alguns dels sectors
de població amb major risc social. Entre els
objectius de la treballadora familiar, la treballa-
dora social i l’educadora social que formen el
servei en destaquen alguns com l’atenció a la
gent gran o la integració dels adolescents i
joves.

AAllgguunnss  ddeellss  pprrooggrraammeess
En l’actualitat l’ajuntament ha iniciat un pro-
grama pioner específicament dirigit a la gent
gran de la nostra vila sense recursos. Des de
Serveis Socials es localitza aquestes persones
per tal de posar a l’abast l’ajut que puguin
necessitar. Entre els programes específics que
actualment es troben a disposició de la ciuta-
dania en trobem alguns com els recursos que
es dirigeixen a la gent gran. Aquest sector de
la població compta, entre d’altres, amb el

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), que permet
que persones d’una edat avançada puguin con-
tinuar vivint al seu domicili tot i les dificultats
físiques i mentals pròpies de l’edat. Així, el SAD
els proporciona recolzament en tota una sèrie
d’activitats rutinàries del dia a dia. A més, la
gent gran també pot sol·licitar, en funció de la
seva dependència, un suport econòmic munici-
pal o un ajut econòmic per accedir a una
residència.

Les persones amb disminucions també comp-
ten amb el recolzament dels serveis socials,
concretament, en aspectes com ara la tramita-
ció i gestió d’ajuts econòmics o de recursos de
suport a les famílies —com el SAD o el progra-
ma Respir— a més de promoure la seva inte-
gració laboral.

També són beneficiaris dels programes dels
Serveis Socials municipals altres sectors
socials, com ara les famílies o els adolescents
amb necessitats específiques.

EEllss  SSeerrvveeiiss  SSoocciiaallss  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt
vveettlllleenn  ppeellss  sseeccttoorrss  cciiuuttaaddaannss  mmééss  ffeebblleess

TTRREEBBAALLLLAANNTT  PPEELL  BBEENNEESSTTAARR

DDEE  TTOOTT  UUNN  MMUUNNIICCIIPPII

AA  mmééss  dd’’aajjuuddaarr  llaa  tteerrcceerraa  eeddaatt,,  ttaammbbéé  eess
rreeccoollzzeenn  aallttrreess  ccooll··lleeccttiiuuss  ccoomm  aarraa  lleess  ppeerrssoonneess
aammbb  ddiissmmiinnuucciioonnss

CCoomm  ccoonnttaaccttaarr  aammbb  eellss  SSeerrvveeiiss  SSoocciiaallss??

Tots els dimecres a l’Ajuntament. Les
entrevistes s’han de concertar prèviament
trucant al 93 844 22 53.



L’Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia
22 de novembre de 2005, va decidir suspendre les
llicències de parcel·lació i noves construccions a la
urbanització Serrabanda per un període d’un any,
ampliable a dos, per tal d’avaluar la situació i cer-
car solucions que resolguin els problemes exis-
tents. Tot això, sense perjudici que els propietaris
puguin constituir, mentrestant, la Junta de
Compensació per actuar d’acord amb el que diu la
llei i poder executar l’ordenació, fer les cessions i
lliurar la urbanització al municipi, prèvia la corres-
ponent reparcel·lació.

L’equip de govern de l’Ajuntament va promoure l’a-
dopció de l’acord esmentat motivat també per la
deteriorada situació dels serveis a la zona i amb
l’objectiu de marcar uns passos concrets encami-
nats a resoldre definitivament el problema.

Els orígens
La urbanització Serrabanda va néixer, per iniciativa
privada, fa més de 30 anys i figura en el Pla
General d’Ordenació del municipi com una urbanit-
zació que s’ha de gestionar pel sistema de
Compensació, que vol dir per iniciativa de la comu-
nitat de propietaris.

Han passat molts anys sense que es constituís la
Junta de Compensació i que aquesta pogués
actuar per després lliurar la urbanització al muni-
cipi. És per això que l’Ajuntament vol estudiar la
possibilitat de promoure les modificacions que es
considerin adients en el Pla General d’Ordenació
a fi de, si cal, canviar el sistema de gestió —de
Compensació a Cooperació— per a poder prendre
la iniciativa i realitzar-hi totes les actuacions per-
tinents de cara a dotar definitivament la zona
d’uns sistemes, serveis i instal·lacions dignes i
capaços d’oferir el correcte nivell de qualitat que
li correspon.

SSii  ccaallgguuééss  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  pprreennddrriiaa  ddiirreeccttaa--

mmeenntt  llaa  iinniicciiaattiivvaa  dd’’aaccaabbaarr  dd’’uurrbbaanniittzzaarr  llaa  zzoonnaa
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LL’’AAjjuunnttaammeenntt  eennddeeggaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  ppeerr  ttaall  ddee  ssoolluucciioonnaarr
eellss  pprroobblleemmeess  eexxiisstteennttss  aa  llaa  uurrbbaanniittzzaacciióó

CCAANNVVIISS  AA  LLAA  UURRBBAANNIITTZZAACCIIÓÓ

DDEE  SSEERRRRAABBAANNDDAA



Actualment l’Ajuntament d’Aiguafreda es troba
en converses amb les parts implicades per des-
bloquejar les obres del polígon industrial de
Centelles. Les reclamacions del nostre municipi
es fonamenten en els possibles perills d’inunda-
cions que poden esdevenir de l’actuació que es
du a terme al pas del riu Congost. La creació de
talussos i la consegüent actuació d’aquests
sobre el curs i el cabal del riu, i l’experiència de
les inundacions de l’any 1994, han provocat la
immediata intervenció de l’Ajuntament.

Fa només uns mesos es constatava l’inici de les
obres per a la creació d’aquest polígon previst en
el Pla General de Centelles. En tot cas,
l’Ajuntament de la nostra vila no va rebre cap
notificació sobre l’inici d’obres o sobre els detalls
del projecte tot i que aquestes compten amb la
llicència de l’Ajuntament de Centelles i l’autorit-

zació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de
la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, l’actuació de l’ACA també es rea-
litzava d’esquenes al nostre municipi, ja que,
abans d’aprovar, com ha fet, el projecte, tenia
l’obligació d’haver donat audiència a
l’Ajuntament d’Aiguafreda perquè aquest pogués
manifestar-se pel que feia al cas. L’Ajuntament
tampoc va rebre cap informació o sol·licitud per
part de l’empresa promotora.

RRààppiiddaa  aaccttuuaacciióó
En aquest punt, i davant de la preocupació aixe-
cada pel futur d’aquestes obres, des del consis-
tori es plantejaven i s’iniciaven tota una sèrie
d’actuacions concretes destinades, en primer
terme, a aturar les obres que es duen a terme.
De manera paral·lela s’iniciaven els treballs de
negociació, que ara per ara continuen, per tal
d’evitar totalment aquelles actuacions que pro-
voquin o puguin provocar un increment del risc
d’inundacions a la nostra vila.

6

RR
EE

VV
IISS

TT
AA

  
DD

’’
IINN

FF
OO

RR
MM

AA
CC

IIÓÓ
  
DD

’’
AA

IIGG
UU

AA
FF

RR
EE

DD
AA

••  
nnúú

mm
..  

33  
••  

JJUU
LLII

OO
LL  

2200
0066

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  nnoo  vvaa  sseerr  iinnffoorrmmaatt  ssoobbrree  eell

pprroojjeeccttee  ffiinnss  qquuee  lleess  oobbrreess  jjaa  eess  ttrroobbaavveenn  iinniicciiaaddeess

EEllss  ttaalluussssooss  qquuee  eess  ccoonnssttrruueeiixxeenn  aall  ppaass  ddeell  rriiuu  CCoonnggoosstt
iinnccrreemmeenntteenn  eell  rriisscc  dd’’iinnuunnddaacciioonnss  aa  llaa  nnoossttrraa  vviillaa

LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  PPRROOMMOOUU  LL’’AATTUURRAADDAA

DDEE  LLEESS  OOBBRREESS  DDEELL  PPOOLLÍÍGGOONN  IINNDDUUSSTTRRIIAALL

DDEE  CCEENNTTEELLLLEESS
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LLeess  mmeessuurreess  pprreesseess

• Posar el cas en coneixement del departament jurídic de l’Ajuntament per actuar amb el recolzament
d’advocats especialitzats.
• Reunir documentació de les inundacions de l’octubre de 1994 que acredita que la zona és suscep-
tible d’inundar-se.
• Aixecar acta notarial de les obres que s’estaven portant a terme, en la qual se’n constata la peri-
llositat.
• Posar en coneixement de l’ACA la disconformitat del Consistori d’Aiguafreda amb l’autorització que
va donar per a realitzar les obres, i demanar la immediata suspensió de les mateixes i la revisió del
projecte amb participació de tècnics nomenats per l’Ajuntament d’Aiguafreda, així com la presa de
mesures perquè les obres ja realitzades no causin problemes al nostre municipi.
• Posar el cas en coneixement de l’Hble. Conseller de Medi Ambient i Habitatge, que és de qui depèn
l’ACA.
• Responsabilitzar els que han autoritzat les obres de qualsevol inundació que pugui afectar el nos-
tre municipi com a conseqüència de la seva realització.
• Posar el cas en coneixement del Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya.
• Demanar a l’Ajuntament de Centelles que aturés les obres fins que no s’hagi revisat el projecte.
• Prendre acords de trànsit per senyalitzar les vies que comuniquen Aiguafreda amb aquesta zona de
Centelles d’acord amb la política municipal d’Aiguafreda en aquest aspecte i amb el que preveu el
nostre actual Pla General d’Ordenació.
• Demanar a una empresa competent que estudiés el projecte aprovat per l’ACA i manifestés les
garanties que ofereix per evitar la inundació en cas de nova crescuda del riu Congost.
• Preparar un expedient, prou complet, per portar l’assumpte als tribunals a fi de denunciar les irre-
gularitats que s’han produït en aquestes autoritzacions i reclamar que les obres es portin a terme
garantint la seguretat de les persones i els béns del nostre municipi.
• Reunir els veïns per informar-los.



Paral·lelament a l’ascens a segona regional del pri-
mer equip de la Unió Esportiva Aiguafreda (UEA), ja
es treballa en la millora del camp de futbol munici-
pal. El futur equipament esportiu acollirà, així, tota
una sèrie de novetats destinades, d’una banda, a
cobrir les necessitats del club de futbol aiguafre-
denc, a més de ser un incentiu per a la pràctica
esportiva entre els joves del municipi.

LLeess  nnoovveettaattss
Una de les novetats més destacades que incorpo-
rarà el futur camp de futbol serà la instal·lació de
gespa artificial. A més, disposarà de nous serveis
per tal que tant els esportistes com els espectadors
puguin trobar-se més còmodes a l’equipament
municipal. Les instal·lacions complementàries pre-
vistes són, entre d’altres, graderies, vestidor,
gimnàs, sala de fisioteràpia i bar. Així, a més de dis-
posar d’un camp a l’alçada de les expectatives del
primer equip, les novetats que incorporarà garanti-
ran la qualitat del treball que el club desenvolupa
com a escola de futbol i entitat dedicada a la inicia-
ció esportiva dels més joves de la vila.

Les característiques i els detalls d’aquesta actuació
es regulen mitjançant un conveni subscrit entre la
UE Aiguafreda i l’Ajuntament. El passat 25 de maig
el text destinat a regular la col·laboració entre totes
dues parts s’aprovava en ple amb els vots a favor
de tots els grups municipals. La mútua col·laboració
ja s’ha vist reflectida al llarg d’aquesta temporada,
ja que els bons resultats esportius aconseguits són,
en bona part, fruit de l’impuls al futbol local en el
qual es treballa des del club amb el recolzament de
l’Ajuntament.

Pel que fa a la despesa concreta que suposarà la
creació del nou camp de futbol municipal, el total
pressupostat assoleix els 760.000 euros. D’aquests,
l’Ajuntament aportarà 360.000 euros al llarg dels
propers 10 anys, amb una aportació concreta per
any de 36.000 euros. La resta correrà a càrrec de la
Unió Esportiva Aiguafreda a trvés d’ingressos pro-
cedents de les seves activitats, dels seus patrocina-
dors i d’accions publicitàries

8

RR
EE

VV
IISS

TT
AA

  
DD

’’
IINN

FF
OO

RR
MM

AA
CC

IIÓÓ
  
DD

’’
AA

IIGG
UU

AA
FF

RR
EE

DD
AA

••  
nnúú

mm
..  

33  
••  

JJUU
LLII

OO
LL  

2200
0066

LLaa  ccooll··llaabboorraacciióó  eennttrree  llaa  UUnniióó  EEssppoorrttiivvaa

AAiigguuaaffrreeddaa  ii  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  eess  vvaa  vveeuurree  rraattiiffiiccaaddaa  ppeerr

uunnaanniimmiittaatt  eenn  eell  ppllee

EELL  NNOOUU  CCAAMMPP  DDEE  FFUUTTBBOOLL  MMUUNNIICCIIPPAALL

JJAA  EESSTTÀÀ  EENN  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓ

EEll  nnoouu  eeqquuiippaammeenntt  eessppoorrttiiuu  mmuunniicciippaall  ddiissppoossaarràà
ddee  ggeessppaa  aarrttiiffiicciiaall  ii  nnoovveess  iinnssttaall··llaacciioonnss

EELL  NNOOUU  CCAAMMPP  DDEE  FFUUTTBBOOLL  MMUUNNIICCIIPPAALL

JJAA  EESSTTÀÀ  EENN  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓ
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El passat mes de juny s’iniciava el programa d’acti-
vitats d’estiu municipal, un conjunt de propostes
dirigides a promoure al llarg de les properes setma-
nes tot tipus d’iniciatives per al lleure dels habitants
del municipi. Cinema a la fresca, música en directe,
celebracions tradicionals o exposicions formen part
de les prop de 40 propostes que tenen lloc fins a la
darreria de setembre.

Una vegada més, ha estat imprescindible la tasca
desenvolupada per la Comissió de Festes i la resta
d’entitats del municipi que han volgut afegir els
seus esforços per proposar un conjunt d’activitats
prou variades com per satisfer tots els públics. Així,
per exemple, els més menuts podran gaudir d’es-
pectacles infantils, els joves de la vila podran parti-
cipar del correfoc o ballar a les discoteques mòbils
i els no tan joves podran triar entre iniciatives com
els concerts de música tradicional o les sardanes.

EEllss  mmééss  eessppeerraattss
Entre la multitud de propostes d’aquest estiu es tro-
ben algunes de les més esperades al llarg de tot
l’any: entre aquestes, en les darreres setmanes, la
nostra vila ha tornat a rebre l’estiu amb la tradicio-
nal revetlla de Sant Joan. Tot i així, fins al final de
setembre encara resten activitats tan esperades
com la celebració de la diada de l’11 de setembre i
la quarta edició de la popular Fira del Tastet el 16
de setembre.

PPrroopp  ddee  4400  aaccttiivviittaattss  llúúddiiqquueess,,  eessppoorrttiivveess  ii  ccuullttuurraallss
oommpplliirraann  eellss  pprrooppeerrss  mmeessooss

UUNN  EESSTTIIUU  PPEERR  QQUUEEDDAARR--SSEE

AA  AAIIGGUUAAFFRREEDDAA

LLeess  eennttiittaattss  ddeell  mmuunniicciippii  hhaann  ttrreebbaallllaatt  iinntteenn--

ssaammeenntt  ppeerr  aaccoonnsseegguuiirr  ffeerr  ppoossssiibbllee  uunn  pprrooggrraammaa

mmoolltt  vvaarriiaatt

· Exposició de pintura de
Juan Hernández, de l’1 al
16 de juliol

· Actuació de
½ enèsim cia. de ball



L’arribada de l’estiu torna a obrir dos fronts de l’ac-
tuació municipal com són la prevenció d’incendis i
l’abastament d’aigua. A més de demanar la precau-
ció i la cura de tots els veïns i veïnes, des de
l’Ajuntament s’han pres les mesures necessàries per
garantir el subministrament d’aigua i per incremen-
tar la vigilància en cas d’incendi.

Ja durant el passat mes de juny s’iniciava el disposi-
tiu establert per a la prevenció d’incendis forestals.
La presència de guaites a les muntanyes veïnes es
veu recolzada al nostre terme municipal per un
equip de vigilants que, equipats amb un vehicle tot
terreny, tenen l’objectiu de patrullar la nostra vila
per tal de donar ràpidament la veu d’alarma en cas
de detectar foc al bosc.

En cas d’incendi, l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF) Montseny Ponent —formada pels municipis
d’Aiguafreda, el Brull, Seva i Tagamanent— disposa
del material humà i tècnic necessari per actuar de
manera immediata. Paral·lelament, l’ADF avalua de
manera periòdica la situació de la zona, que
enguany, i donades les condicions climàtiques, es
troba amenaçada per un elevat risc d’incendi.

Una vegada més, es fa imprescindible la conscien-
ciació de tots els ciutadans tant pel que fa a la pre-
venció com pel que fa a la notificació immediata a
l’Ajuntament en cas de detectar un foc.

LL’’aaiigguuaa
De la mateixa manera, una de les principals preocu-
pacions que acompanyen l’arribada de l’estiu és el
subministrament d’aigua. En aquest sentit, ja fa

quatre anys que es treballa en un programa de reno-
vació de les instal·lacions i la xarxa d’optimització de
les fonts de captació d’aigua del municipi. Fruit d’a-
quest treball, i al llarg d’aquest darrer semestre, s’ha
elaborat el Pla Director de les Instal·lacions d’Aigua
Potable al Municipi d’Aiguafreda. En aquest pla es
recullen tots els aspectes que poden afectar el sub-
ministrament a la nostra vila en els propers anys,
des dels creixements demogràfics a les inversions
per realitzar.

El pla, aprovat en sessió plenària extraordinària el
passat 10 de juliol, té la voluntat de garantir el
subministrament d’aigua en un termini que pot
arribar fins a 20 anys. Per tal d’assolir aquest
objectiu, s’aprovà situar el rebut de l’aigua als
nivells de municipis veïns de similars característi-
ques —donat que fins el moment aquest es troba-
va substancialment per sota—. Amb aquest incre-
ment, repartit al llarg de tres anys, s’aconseguirà
el finançament necessari que reclama el Pla
Director.

Aquest increment, que és imprescindible per
poder portar a terme les obres previstes, augmen-
tarà cada any el rebut de l’aigua aproximadament
en 1,65 euros trimestrals en el bloc de consum
domèstic mínim, en 1,65 euros en el que no supe-
ri els 45 m3, en 2,56 euros en consums de 60 m3 i
en 7,22 euros en consums de 120 m3.
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AAmmbb  ll’’aarrrriibbaaddaa  ddee  ll’’eessttiiuu  lleess  aaccttuuaacciioonnss  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  eess  ccoommbbiinneenn
aammbb  llaa  ccrriiddaa  aa  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó

EEVVIITTAARR  EELLSS  IINNCCEENNDDIISS  II  EESSTTAALLVVIIAARR  AAIIGGUUAA

ÉÉSS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAATT  DDEE  TTOOTTSS

EEll  PPllaa  DDiirreeccttoorr  ddee  ll’’aaiigguuaa  ppoottaabbllee  eenn  ggaarraann--

tteeiixx  eell  ssuubbmmiinniissttrraammeenntt  aa  AAiigguuaaffrreeddaa  eenn  uunn  tteerrmmiinnii

ddee  ffiinnss  aa  2200  aannyyss



Des del passat 26 de juny i fins el proper 28 de
juliol, els nens i joves de la nostra vila d’entre 3 i
14 anys tornen a tenir a la seva disposició el Casal
d’Estiu. La proposta permet que els participants
puguin continuar amb el seu aprenentatge però
des d’una vessant lúdica. Al casal, situat al CEIP La
Muntanya, els nens i nenes poden aprofundir en
valors tan necessaris com són la convivència i la
tolerància.

De manera diària, els nens i joves participants en el
casal tenen al seu abast un conjunt de propostes
que van de l’esport a la pintura passant pels jocs.
Per tal de garantir una oferta completa, el Casal
d’Estiu d’Aiguafreda ofereix també els serveis de
menjador i de matiners (per arribar al centre a par-
tir de les vuit del matí).
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LL’’eessppoorrtt,,  eellss  jjooccss  oo  llaa  ppiinnttuurraa  ffoorrmmeenn  ppaarrtt

ddeell  pprrooggrraammaa  dd’’aaccttiivviittaattss  oorrggaanniittzzaaddeess  ppeerr  aallss

ppaarrttiicciippaannttss

Aiguafreda és un dels municipis participants de la
Borsa Jove d’Habitatge de la Mancomunitat de la
Plana. Aquest servei té com a principal objectiu
facilitar l’accés a l’habitatge als joves d’entre 18 i
35 anys oferint avantatges com l’assessorament
gratuït en la tramitació del contracte o la selecció
d’habitatges adequats. Per la seva banda, els pro-
pietaris també tenen determinats avantatges com
són dues assegurances gratuïtes durant el primer
any: una, per garantir el cobrament de la renda i
una altra, multirisc.

OOnn  eess  ttrroobbaa
Els joves s’estalvien així bona part de les despeses
que provoca establir un lloguer, com ara fiances o
comissions, facilitant d’aquesta manera el seu
accés a un habitatge en les millors condicions. Tots

aquells que estiguin interessats a participar d’a-
quest programa d’habitatge únicament han de diri-
gir-se al Punt d’Informació Juvenil.

EEll  sseerrvveeii  ggrraattuuïïtt  ooffeerreeiixx  ggaarraannttiieess  ttaanntt  aallss  pprrooppiieettaarriiss
ccoomm  aallss  llllooggaatteerrss

BBOORRSSAA  JJOOVVEE  DD’’HHAABBIITTAATTGGEE

AA  AAIIGGUUAAFFRREEDDAA

AAPPRREENNDDRREE  II  DDIIVVEERRTTIIRR--SSEE  

DDUURRAANNTT  LL’’EESSTTIIUU

EEll  CCaassaall  dd’’EEssttiiuu  ppeerrmmeett  aa  nneennss  ii  jjoovveess  ccoonnttiinnuuaarr  
llaa  sseevvaa  ffoorrmmaacciióó  dduurraanntt  eell  mmeess  ddee  jjuulliiooll

AAPPRREENNDDRREE  II  DDIIVVEERRTTIIRR--SSEE

DDUURRAANNTT  LL’’EESSTTIIUU



Lawrence Mukomberanwa, un dels escultors parti-
cipants en l’exposició que es va poder veure a
Aiguafreda de «Mestres Escultors de Zimbabwe»
ha fet donació d’una de les seves obres al munici-
pi com a mostra de gratitud per les atencions
rebudes i per la col·laboració de l’alcalde, Joan
Vila, per fer possible que aquest cicle d’exposi-
cions arribés a Catalunya. Tot i que la pedra sobre
la qual ha treballat Mukomberanwa arribava des
del mateix Zimbabwe, el treball realitzat es duia a
terme a la nostra vila com a demostració de la tèc-
nica que es fa servir al país africà. Actualment
s’estudia la ubicació més idònia per a aquesta
talla.

TToott  uunn  cciiccllee
Un cop inaugurada a la nostra vila, aquesta expo-
sició ha visitat diversos municipis —Tona, les
Franqueses del Vallès, la Garriga i Granollers, per
acabar a l’Ametlla del Vallès— per tal de mostrar

el treball que realitzen els escultors representats a
més de permetre la compra d’algunes de les
escultures mostrades.

AA  ttrraavvééss  ddeell  PPIIJJ  eellss  ppaarreess  ii  mmaarreess  ppooddeenn

ppoossaarr--ssee  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  ccaanngguurrss  ii  pprrooffeessssoorrss

ppaarrttiiccuullaarrss

Entre les darreres actuacions del Punt d’Informació
Juvenil destacava al llarg de les últimes setmanes la
campanya de recollida de productes higiènics que fins
el passat 10 de juny es duia a terme per part del PIJ.

La iniciativa s’acompanyà del 6 al 9 de juny amb una
mostra fotogràfica en la qual es recollia el treball
desenvolupat a Nicaragua per a l’educació i socialitza-
ció als centres penitenciaris i de salut mental a través
de l’ONG Pedagogia Sense Fronteres.

D’altra banda, actualment el PIJ ofereix el servei
d’una borsa de cangurs i de classes particulars. A tra-
vés d’aquesta borsa els joves interessats a oferir-se
com a cangurs o per a impartir classes particulars
poden posar-se en contacte amb famílies de la nostra
vila que precisin d’aquests serveis. Els joves i els
pares interessats poden dirigir-se al Punt Jove de
dimarts a divendres de 17 h a 20 h.
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AA  mmééss  ddee  ssoolliiddaarriittzzaarr--ssee  aammbb  NNiiccaarraagguuaa,,
eell  PPIIJJ  ooffeerreeiixx  uunnaa  bboorrssaa  ddee  ccaanngguurrss  ii  ccllaasssseess  ppaarrttiiccuullaarrss

EELL  PPIIJJ,,  PPUUNNTT  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTAATT  II  EESSTTUUDDII

UUNNAA  EESSCCUULLTTUURRAA  DDEESS  DDEE  

ZZIIMMBBAABBWWEE  AA  AAIIGGUUAAFFRREEDDAA

UUnn  ddeellss  ppaarrttiicciippaannttss  eenn  llaa  mmoossttrraa  MMeessttrreess  EEssccuullttoorrss
ddee  ZZiimmbbaabbwwee  ffaa  ddoonnaacciióó  dd’’uunnaa  oobbrraa  aall  mmuunniicciippii

UUNNAA  EESSCCUULLTTUURRAA  DDEESS  DDEE

ZZIIMMBBAABBWWEE  AA  AAIIGGUUAAFFRREEDDAA



AAmmbb  llaa  ccooll··llooccaacciióó  ddee  bbaannddeerroolleess  eellss

ccoommeerrççooss  gguuaannyyaavveenn  pprreessèènncciiaa  aallss  ccaarrrreerrss  ddee  llaa

vviillaa

Sota el nom de «L’Ajuntament Informa», el consis-
tori oferia al llarg dels passats mesos una sèrie de
conferències a l’antic local de la Creu Roja.

L’objectiu d’aquestes trobades era apropar algunes
de les principals línies d’actuació de la política muni-
cipal per tal que els ciutadans, com a primers inte-
ressats, coneguin aquest treball de manera directa.
Entre aquestes, s’exposaven qüestions com el Pla
Director que haurà de garantir el subministrament
d’aigua a la nostra vila al llarg dels propers anys.

EEnnttrree  ttoottss
Més enllà de ser un vehicle per apropar l’actuació
municipal, les trobades també servien per a pro-
moure la necessitat de treballar plegats en determi-
nades qüestions relacionades amb l’estalvi econò-
mic o amb un millor aprofitament dels recursos
naturals. Davant l’acollida de la iniciativa, actual-
ment ja s’estan plantejant nous temes per a prope-
res conferències.
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UUnn  cciiccllee  ddee  xxeerrrraaddeess  sseerrvviiaa  ppeerr  aa  eexxpplliiccaarr  ddiirreeccttaammeenntt  aa  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa
aallgguunnaa  ddee  lleess  pprriinncciippaallss  ppoollííttiiqquueess  mmuunniicciippaallss

LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  AAPPRROOPPAA

LLAA  SSEEVVAA  GGEESSTTIIÓÓ

Aquest mes de juliol l’associació de comerciants i
botiguers de la nostra vila, Aiguafreda Comerç,
encetava una proposta, juntament amb la
Mancomunitat la Plana, que, sota el nom «Més és
menys», treballa per promoure entre els compra-
dors la necessitat de reduir els residus que gene-
rem. Els consumidors que facin servir de manera
habitual bosses reutilitzables, cabassos o altres
estris que permetin reduir la multiplicació de resi-
dus rebran premis com kits d’escriptori, cistelles
plegables o llanternes ecològiques.

A més de promoure el consum responsable,
Aiguafreda Comerç també ha dirigit les seves ini-
ciatives a promoure els establiments locals. Així,
aquests exposaven a les seves façanes unes
banderoles amb les quals, a més de guarnir les
portes, facilitaven la seva visualització.

LLeess  ddaarrrreerreess  aaccttuuaacciioonnss  ddee  ll’’aassssoocciiaacciióó  AAiigguuaaffrreeddaa  CCoommeerrçç
pprroommoouueenn  llaa  ccoommpprraa  aall  mmuunniicciippii  ii  llaa  rreedduucccciióó  ddee  rreessiidduuss

UUNN  CCOOMMEERRÇÇ  VVIISSIIBBLLEE  II

EECCOOLLÒÒGGIICC
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IICCVV--EEPPMM EERRCC--AAMM

L'alcalde i la seva junta de govern porten, amb aquesta,
quatre revistes AF, ignorem si en aquesta s'informarà de les
obres de la N152, no ho podem saber perquè no existeix un
consell plural de redacció, ens hem de cenyir a presentar un
escrit limitat a 1.600 caràcters incloent-hi espais; per tant,
no sabem quins temes s’hi tocaran.
Volem dir, respecte a les obres de la N152, que mai el pro-
jecte ha estat a exposició pública i, per tant, els grups muni-
cipals que no formem part de la junta de govern i els veïns
en general no hi hem pogut dir la nostra.
També volem dir que les obres estan resultant excessiva-
ment molestes, per la pols i, sobretot, les insuficients mesu-
res de seguretat; ens preguntem si no hauria estat possible
acabar primer un costat i després fer l'altre: hauríem evitat
molta pols i reduït els perills.
No veiem gens el control dels nostres tècnics municipals.
Hem de dir que el nostre grup, ICV, no veiem bé que l'ac-
tuació no comprengui tota la carretera: per a nosaltres fóra
millor entendre que la carretera ha de ser la via rodada
principal d'Aiguafreda, ja que comunica tot el municipi de
dalt a baix i dóna entrada i sortida a la zona industrial; hau-
ria de tenir limitació de velocitat per evitar sorolls, voreres
mínimes, sense jardineres, carril «bici», aparcament en
bateria a tot un costat, sense rotondes, adequar la zona del
parc amb accessos laterals, passos zebra i semàfors, i se-
nyalització adequada.
De què voleu que parlem en el proper AF? Feu-nos-ho saber
a: verdaiguafreda@wanadoo.es
Salut i bon estiu.
Grup municipal ICV a Aiguafreda

La nit de Sant Joan és la festa més celebrada dels pobles de
la Mediterrània, és el solstici d'estiu, un moment de plenitud
per a moltes cultures; la claror i l'energia del Sol donen vida
en una nit màgica, quan tota la Terra es presenta amb la
seva màxima esplendor.
Els pobles encenen fogueres amb el desig d'imitar i regene-
rar el foc del Sol i de conjurar les sequeres per assegurar així
una bona gràcia per part dels genis dels elements.
Cremem, doncs, un bon foc, encetem noves il·lusions en els
nous projectes que ens han de fer créixer com a país i com
a poble. El nou Estatut ens ha de donar una millor perspec-
tiva com a país i garantir el benestar a tots els ciutadans de
Catalunya. És per això que creiem que hem de treballar per
portar-lo a la pràctica i fer-lo realitat.
I també, de la mateixa manera, hem de fer-nos partícips
dels nous projectes del municipi. La regeneració de la vial
urbana, la defensa de la llera del Congost, el recolzament
d’iniciatives culturals i esportives, són propostes importants
que mereixen la nostra atenció i no podem desvincular-nos
del que a tots ens pertany. Hem de marcar-nos com a objec-
tiu la regeneració d’Aiguafreda.
Bones vacances d’estiu.

Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

llaa  vveeuu  ddeellss  ppaarrttiittss

CCIIUU

La nostra democràcia és feble, 40 anys de pensament únic
marquen molt una societat, i  mercenaris de la política, prac-
ticants assidus del «tot s’hi val», ho aprofiten per crear un
clima de confusió i desencant que afavoreix que els indeci-
sos acabin renunciant, encara que sigui de bona fe, a un dels
drets més valuosos que tenim les societats lliures: el vot.
D’aquesta situació els polítics en som culpables, però no els
únics; potser no expliquem bé la tasca que fem i som més
notícia per les picabaralles i discrepàncies entre nosaltres
que per la feina dura i responsable del dia a dia. Hi ha una
altra part de responsabilitat, i no és menor, que la tenen
aquells mitjans de comunicació que manipulen la informació
a vegades amb mentides i altres vegades perquè callen la
veritat per fer favors o treuen notícies d’on no n’hi ha. I,
finalment, uns altres responsables perillosos, perquè conta-
minen, són els que creuen que per a construir un futur millor
hi hem de ser tots menys ells, els que tenen per costum dir
«Ja s’ho faran, jo passo de la política» quan en realitat el
que volen és que els altres facin la feina, que ells ja l’aprofi-
taran. Des de CiU volem felicitar Aiguafreda i la seva gent
per l’exercici de responsabilitat democràtica en el passat
Referèndum: més d’un 60% de participació ens va situar per
sobre de la mitjana obtinguda a tot Catalunya. Aquesta tar-
dor hi tornarem, us demanarem el vot per a les Eleccions al
Parlament de Catalunya i esperem que, una vegada més, la
maduresa política dels aiguafredencs tornarà a estar a l’alça-
da de les  circumstàncies malgrat que alguns estiguin entos-
sudits a fer de la política un circ desprestigiat.
CiU-Aiguafreda

CCGGAA--PPMM--PPSSCC

Moltes gràcies a totes aquelles persones que, com nosaltres,
sense complexos i per amor al seu país, van votar NO en el
passat referèndum de l’estatut del dia 18 de juny, negant-se
que continuï l’espoli fiscal i la manca de respecte a les nos-
tres institucions, així com a tots aquells que es van apropar
a les dues xerrades explicatives que vàrem fer sobre el tema.
El temps ens donarà la raó.
Tornant a Aiguafreda i a l’arribada de l’estiu, des de la nos-
tra Regidoria s’ha treballat, com cada any, perquè es gaudei-
xi d’una programació cultural i de festes àmplia i variada.
Passat l’estiu arribarà la tardor i, amb ella, la possibilitat de
pluges torrencials. És un tema que ens preocupa profunda-
ment a tots. Des de l’ajuntament s’han fet els passos neces-
saris perquè es tiri endavant la Ronda del Congost i es rec-
tifiqui el projecte del Polígon Industrial Aiguafreda. Des
d’Esquerra confiem que aquestes gestions donaran el seu
fruit. D’altra banda, no entenem per què s’ha d’arribar a
aquest punt si hi ha una ACA que davant d’una situació de
perill d’inundació pel poble hauria de solucionar-la en comp-
tes d’agreujar-la. Potser no ens hauríem de preocupar tant
que el gust dels tomàquets sigui de debò i seria millor que
ens preocupéssim més de les persones. Creiem que «Els
Verds», des de la seva Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge, haurien de tenir més en compte el poble
d’Aiguafreda. I així, un cop acabada la Ronda del Congost,
l’edifici de la Creu Roja seria edificable i es podria cedir a la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge perquè s’hi fessin
pisos de protecció oficial.

Grup municipal d’ERC Aiguafreda



Ja ha finalitzat la temporada per als clubs espor-
tius de la nostra vila i ho fa, a més, amb un balanç
molt positiu en el seu conjunt. És especialment
rellevant el paper jugat pel primer equip de la Unió
Esportiva Aiguafreda. L’equip de futbol
d’Aiguafreda aconseguia acabar una gran tempora-
da assolint l’ascens de categoria, i l’any vinent el
veurem jugant en la segona categoria territorial.

El futbol ha continuat creixent en totes les catego-
ries —tant pel que fa al futbol base com al futbol
sala—, destacant especialment la creació del pri-

mer equip femení del municipi. I és que la partici-
pació ha estat una de les tòniques predominants
de la temporada, com ho demostra el gran nombre
d’assistents a la festa del club de patinatge el pas-
sat 4 de juny i el creixement d’activitats populars
com la caminada i la pedalada.
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EEllss  aacctteess  eessppoorrttiiuuss  ppooppuullaarrss,,  ccoomm  llaa  ccaammii--

nnaaddaa  ii  llaa  ppeeddaallaaddaa,,  ccrreeiixxeenn  aannyy  rreerree  aannyy

El passat 3 de juny tenien lloc les Jornades de Portes
Obertes a l’Esport en la seva tercera edició. En elles
les entitats esportives i l’Ajuntament oferien nova-
ment la possibilitat d’iniciar-se en la pràctica espor-
tiva de manera lúdica. Una caminada en la qual es
visitaven diverses fonts situades al municipi servia
de tret de sortida a tota una sèrie d’activitats com
l’escalada al campanar de la parròquia, el joc de bit-
lles catalanes i un minigolf.

Esport i diversió
Per fer de la iniciativa esportiva una aposta per la
diversió, entre les possibilitats que es donaven als

participants destacava la presència d’un inflable. Un
any més, l’esforç organitzatiu es va veure recompen-
sat per una important participació ciutadana.

LL’’eessppoorrtt  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa  ccoonnvviiddaa  ttoottss  eellss  cciiuuttaaddaannss
aa  iinniicciiaarr--ssee  eenn  llaa  pprrààccttiiccaa  eessppoorrttiivvaa

LLEESS  EENNTTIITTAATTSS  EESSPPOORRTTIIVVEESS

OOBBRREENN  LLEESS  SSEEVVEESS  PPOORRTTEESS

LLaa  tteemmppoorraaddaa  rreegguullaarr  ffiinnaalliittzzaa
ppeerr  aallss  cclluubbss  eessppoorrttiiuuss  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

DDEESSCCAANNSS  PPEERR  AALLSS

CCLLUUBBSS  EESSPPOORRTTIIUUSS




