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El Pla Director aprovat permetrà que
en un termini de fins a 20 anys
Aiguafreda disposi de subministrament (10)

L’aigua,
garantida
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FINAL DE TEMPORADA PER ALS CLUBS ESPORTIUS

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

notícies breus

Visita de Jordi Pujol
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.

· Biblioteca Popular Lluís Millet 93 844 22 01
· Bombers de la Generalitat
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· 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

93 889 11 11

Aiguafreda diu sí al nou Estatut
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.
Un remolc per als gegants
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 setembre amb la celebració de la trobada d’Aiguafreda, en la qual participaran 8 colles geganteres.
Catifes de Corpus
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.

· 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

Visita dels nens de Portomarín
El passat 14 de juny un grup format per 14 escolars de la població gallega de Portomarín visitava la nostra vila. A més de la recepció protocol·lària a l’Ajuntament, els nens van visitar el CEIP La
Muntanya, on se’ls va oferir un berenar.

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
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editorial

UNA QÜESTIÓ DE CONFIAN Ç A
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 provoca 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 determinades qüestions perquè a ells els pertoca opinar i decidir.
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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’empresa 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.

Demano a tothom una mica més de paciència mentre esperem per veure com,
un cop acabades les obres, disposarem d’una via urbana millor
L’equip de govern de l’Ajuntament i aquesta Alcaldia hem protestat enèrgicament 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, disposarem 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.

Joan Vila i Matabacas
L’Alcalde

3

Els Serveis Socials de l’Ajuntament
vetllen pels sectors ciutadans més febles

TREBALLANT PEL BENESTAR
DE TOT UN MUNICIPI
Les professionals que formen l’equip de Serveis
Socials d’Aiguafreda treballen a través de
diversos programes per aconseguir incrementar els nivells de benestar d’alguns dels sectors
de població amb major risc social. Entre els
objectius de la treballadora familiar, la treballadora 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.
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Alguns dels programes
En l’actualitat l’ajuntament ha iniciat un programa 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 ciutadania 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 continuar 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 municipal o un ajut econòmic per accedir a una
residència.
A més d’ajudar la tercera edat, també es
recolzen altres col·lectius com ara les persones
amb disminucions
Les persones amb disminucions també compten amb el recolzament dels serveis socials,
concretament, en aspectes com ara la tramitació i gestió d’ajuts econòmics o de recursos de
suport a les famílies —com el SAD o el programa Respir— a més de promoure la seva integració laboral.
També són beneficiaris dels programes dels
Serveis Socials municipals altres sectors
socials, com ara les famílies o els adolescents
amb necessitats específiques.

Com contactar amb els Serveis Socials?

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

4

L’Ajuntament endega una proposta per tal de solucionar
els problemes existents a la urbanització

CANVIS A LA URBANITZACIÓ
DE SERRABANDA
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 cercar solucions que resolguin els problemes existents. 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 corresponent reparcel·lació.
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L’equip de govern de l’Ajuntament va promoure l’adopció de l’acord esmentat motivat també per la
deteriorada situació dels serveis a la zona i amb
l’objectiu de marcar uns passos concrets encaminats 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 urbanització que s’ha de gestionar pel sistema de
Compensació, que vol dir per iniciativa de la comunitat de propietaris.

Si calgués l’Ajuntament prendria directa ment la iniciativa d’acabar d’urbanitzar la zona

Han passat molts anys sense que es constituís la
Junta de Compensació i que aquesta pogués
actuar per després lliurar la urbanització al municipi. 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 pertinents 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.
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Els talussos que es construeixen al pas del riu Congost
incrementen el risc d’inundacions a la nostra vila

L’AJUNTAMENT PROMOU L’ATURADA
DE LES OBRES DEL POLÍGON INDUSTRIAL
DE CENTELLES
Actualment l’Ajuntament d’Aiguafreda es troba
en converses amb les parts implicades per desbloquejar les obres del polígon industrial de
Centelles. Les reclamacions del nostre municipi
es fonamenten en els possibles perills d’inundacions 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.
L’Ajuntament no va ser informat sobre el
projecte fins que les obres ja es trobaven iniciades

R E V I S T A D ’ I N F O R M A C I Ó D ’ A I G U A F R E D A • núm. 3 • JULIOL 2006

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-
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zació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de
la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, l’actuació de l’ACA també es realitzava 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.
Ràpida actuació
En aquest punt, i davant de la preocupació aixecada pel futur d’aquestes obres, des del consistori 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 provoquin o puguin provocar un increment del risc
d’inundacions a la nostra vila.
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Les mesures preses
• 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 susceptible d’inundar-se.
• Aixecar acta notarial de les obres que s’estaven portant a terme, en la qual se’n constata la perillositat.
• 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 nostre 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 irregularitats 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.
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El nou equipament esportiu municipal disposarà
de gespa artificial i noves instal·lacions

EL NOU CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
JA ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ
Paral·lelament a l’ascens a segona regional del primer equip de la Unió Esportiva Aiguafreda (UEA), ja
es treballa en la millora del camp de futbol municipal. El futur equipament esportiu acollirà, així, tota
una sèrie de novetats destinades, d’una banda, a
cobrir les necessitats del club de futbol aiguafredenc, a més de ser un incentiu per a la pràctica
esportiva entre els joves del municipi.
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Les novetats
Una de les novetats més destacades que incorporarà 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 previstes són, entre d’altres, graderies, vestidor,
gimnàs, sala de fisioteràpia i bar. Així, a més de disposar d’un camp a l’alçada de les expectatives del
primer equip, les novetats que incorporarà garantiran la qualitat del treball que el club desenvolupa
com a escola de futbol i entitat dedicada a la iniciació esportiva dels més joves de la vila.
La col·laboració entre la Unió Esportiva
Aiguafreda i l’Ajuntament es va veure ratificada per
unanimitat en el ple
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.
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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 procedents de les seves activitats, dels seus patrocinadors i d’accions publicitàries

Prop de 40 activitats lúdiques, esportives i culturals
ompliran els propers mesos

UN ESTIU PER QUEDAR-SE
A AIGUAFREDA
El passat mes de juny s’iniciava el programa d’activitats d’estiu municipal, un conjunt de propostes
dirigides a promoure al llarg de les properes setmanes 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’espectacles infantils, els joves de la vila podran participar 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.

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

Els més esperats
Entre la multitud de propostes d’aquest estiu es troben 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 tradicional 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.
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Les entitats del municipi han treballat intensament per aconseguir fer possible un programa
molt variat

· Actuació de
½ enèsim cia. de ball
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Amb l’arribada de l’estiu les actuacions de l’Ajuntament es combinen
amb la crida a la col·laboració
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EVITAR ELS INCENDIS I ESTALVIAR AIGUA
ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS
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L’arribada de l’estiu torna a obrir dos fronts de l’actuació municipal com són la prevenció d’incendis i
l’abastament d’aigua. A més de demanar la precaució 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 incrementar la vigilància en cas d’incendi.
Ja durant el passat mes de juny s’iniciava el dispositiu 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 conscienciació de tots els ciutadans tant pel que fa a la prevenció com pel que fa a la notificació immediata a
l’Ajuntament en cas de detectar un foc.
L’aigua
De la mateixa manera, una de les principals preocupacions 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 renovació de les instal·lacions i la xarxa d’optimització de
les fonts de captació d’aigua del municipi. Fruit d’aquest 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 subministrament 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 característiques —donat que fins el moment aquest es trobava substancialment per sota—. Amb aquest increment, repartit al llarg de tres anys, s’aconseguirà
el finançament necessari que reclama el Pla
Director.
El Pla Director de l’aigua potable en garanteix el subministrament a Aiguafreda en un termini
de fins a 20 anys
Aquest increment, que és imprescindible per
poder portar a terme les obres previstes, augmentarà 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 superi els 45 m3, en 2,56 euros en consums de 60 m3 i
en 7,22 euros en consums de 120 m3.

El servei gratuït ofereix garanties tant als propietaris
com als llogaters

BORSA JOVE D’HABITATGE
A AIGUAFREDA
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 propietaris 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.

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

El Casal d’Estiu permet a nens i joves continuar
la seva formació durant el mes de juliol

APRENDRE I DIVERTIR-SE
DURANT L’ESTIU
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.
L’esport, els jocs o la pintura formen part
del programa d’activitats organitzades per als
participants
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 partir de les vuit del matí).
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On es troba
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
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Un dels participants en la mostra Mestres Escultors
de Zimbabwe fa donació d’una obra al municipi

UNA ESCULTURA DES DE
ZIMBABWE A AIGUAFREDA
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Lawrence Mukomberanwa, un dels escultors participants 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 municipi 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’exposicions 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 tècnica que es fa servir al país africà. Actualment
s’estudia la ubicació més idònia per a aquesta
talla.
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Tot un cicle
Un cop inaugurada a la nostra vila, aquesta exposició 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.

A més de solidaritzar-se amb Nicaragua,
el PIJ ofereix una borsa de cangurs i classes particulars

EL PIJ, PUNT DE SOLIDARITAT I ESTUDI
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 socialització als centres penitenciaris i de salut mental a través
de l’ONG Pedagogia Sense Fronteres.
A través del PIJ els pares i mares poden
posar-se en contacte amb cangurs i professors
particulars
D’altra banda, actualment el PIJ ofereix el servei
d’una borsa de cangurs i de classes particulars. A través 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.

Un cicle de xerrades servia per a explicar directament a la ciutadania
alguna de les principals polítiques municipals

L’AJUNTAMENT APROPA
LA SEVA GESTIÓ
Sota el nom de «L’Ajuntament Informa», el consistori 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 municipal per tal que els ciutadans, com a primers interessats, 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.

Les darreres actuacions de l’associació Aiguafreda Comerç
promouen la compra al municipi i la reducció de residus

UN COMERÇ VISIBLE I
ECOLÒGIC
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 compradors la necessitat de reduir els residus que generem. Els consumidors que facin servir de manera
habitual bosses reutilitzables, cabassos o altres
estris que permetin reduir la multiplicació de residus rebran premis com kits d’escriptori, cistelles
plegables o llanternes ecològiques.
Amb la col·locació de banderoles els
comerços guanyaven presència als carrers de la
vila
A més de promoure el consum responsable,
Aiguafreda Comerç també ha dirigit les seves iniciatives 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.
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Entre tots
Més enllà de ser un vehicle per apropar l’actuació
municipal, les trobades també servien per a promoure la necessitat de treballar plegats en determinades qüestions relacionades amb l’estalvi econòmic o amb un millor aprofitament dels recursos
naturals. Davant l’acollida de la iniciativa, actualment ja s’estan plantejant nous temes per a properes conferències.

13

la veu dels partits
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CIU

14

La nostra democràcia és feble, 40 anys de pensament únic
marquen molt una societat, i mercenaris de la política, practicants assidus del «tot s’hi val», ho aprofiten per crear un
clima de confusió i desencant que afavoreix que els indecisos 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 contaminen, 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’aprofitaran. 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 tardor 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’alçada de les circumstàncies malgrat que alguns estiguin entossudits a fer de la política un circ desprestigiat.
CiU-Aiguafreda

ICV-EPM
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 projecte ha estat a exposició pública i, per tant, els grups municipals 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 excessivament molestes, per la pols i, sobretot, les insuficients mesures 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'actuació 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; hauria 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 senyalització 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

CGA-PM-PSC
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 regenerar 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 perspectiva 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 objectiu la regeneració d’Aiguafreda.
Bones vacances d’estiu.

Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

ERC-AM
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 nostres 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 nostra Regidoria s’ha treballat, com cada any, perquè es gaudeixi 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 profundament a tots. Des de l’ajuntament s’han fet els passos necessaris perquè es tiri endavant la Ronda del Congost i es rectifiqui 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 comptes 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

La temporada regular finalitza
per als clubs esportius d’Aiguafreda

DESCANS PER ALS
CLUBS ESPORTIUS
Ja ha finalitzat la temporada per als clubs esportius 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 temporada 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 categories —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 participació 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 passat 4 de juny i el creixement d’activitats populars
com la caminada i la pedalada.

L’esport d’Aiguafreda convida tots els ciutadans
a iniciar-se en la pràctica esportiva

LES ENTITATS ESPORTIVES
OBREN LES SEVES PORTES
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 novament la possibilitat d’iniciar-se en la pràctica esportiva 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 bitlles 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 recompensat per una important participació ciutadana.
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Els actes esportius populars, com la caminada i la pedalada, creixen any rere any
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