núm. 5
FEBRER 2007

El municipi ja ha fet efectiva la cessió de terrenys que haurà de
permetre l’ampliació del CEIP La Muntanya (5)

Per una nova
escola

4

GARANTIT EL SERVEI DE L’AMBULATORI

6

S’INICIA LA MILLORA DEL CASC ANTIC

8

FESTA MAJOR D’HIVERN

10-13
15

EL NADAL A AIGUAFREDA
ELEGIT EL MILLOR ESPORTISTA DE 2006

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

Noces d’or de mossèn Josep Puig Collell
El passat 23 de desembre mossèn Josep Puig Collell celebrava els
cinquanta anys transcorreguts des de la seva ordenació. Les noces
d’or es van celebrar amb una missa solemne a l’església de Santa
Maria d’Aiguafreda. Acte seguit van tenir lloc els parlaments dels
alcaldes de Sant Martí de Centelles i d’Aiguafreda. Com a cloenda
es varen lliurar al rector obsequis commemoratius de les noces d’or
i els assistents van gaudir d’un refrigeri al porxo de l’església.

· 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

· Llar d’Infants Natzaret

93 844 00 52

· Estabanell i Pahisa, S.A.

93 860 91 00

· Estació de RENFE

93 844 03 38

· Farmàcia

93 844 25 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

EDITA:
Departament de Comunicació de l ’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

· Servei municipal d'aigües
SOREA

93 881 22 53

· Servei de taxi d'Aiguafreda

627 55 33 05

· Urgències mèdiques
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editorial

MILLORA DEL CASC ANTIC
La sortida d’aquest número de la revista AF ha de coincidir amb el començament de les obres de remodelació i millora dels carrers Major i del
Pont, que posaran a prova la paciència de tots els vilatans i el bon fer de
l’empresa constructora i dels serveis tècnics municipals.
Aquestes obres són molt importants per a Aiguafreda perquè han de resoldre algunes deficiències existents en el casc antic del municipi i millorar la
imatge del nostre poble.
La substitució de l’actual xarxa de clavegueram per una de major capacitat
evitarà problemes quan plogui amb intensitat. El canvi de la xarxa d’abastament d’aigua potable, de la d’enllumenat públic i l’ordenació dels
altres serveis aportaran millores importants a la zona.
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Estèticament hem de guanyar també, en el sentit d’aconseguir un casc
antic més adient a la nostra història i més acollidor per a les persones, que convidi a anar-hi a passejar o a comprar i que permeti celebrar-hi
també —en casos puntuals— actes festius o de lleure.

Amb la finalitat de molestar al mínim imprescindible, les obres es realitzaran per
trams, a la major velocitat possible, i s’anirà avisant el veïnat
Serà una zona de les que ara s’anomenen «de prioritat invertida», en la
qual els vianants tindran preferència sobre la circulació de vehicles, que,
si cal —en moments determinats i per estones concretes— es podrà fins i
tot interrompre.
Amb la finalitat de molestar al mínim imprescindible, les obres es realitzaran per trams, a la major velocitat possible, i s’anirà avisant el veïnat i
tothom, en general, del programa de la seva execució.
De totes maneres, per molt bé que ho fem, de ben segur que ens portaran
molèsties i generaran problemes que, entre tots, haurem de minimitzar i
resoldre.
Podeu dirigir a les oficines de l’Ajuntament o a aquesta Alcaldia els
vostres suggeriments i les vostres queixes per ajudar-nos a fer realitat
aquest interessant projecte.
Demano a tothom la màxima paciència i col·laboració. Tinc la seguretat que
valdrà la pena per a tots nosaltres i per a l’Aiguafreda del futur.

Joan Vila i Matabacas
L’Alcalde
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La Direcció de la zona sanitària assegura
que les darreres modificacions al servei del CAP no afectaran Aiguafreda
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ES MANTÉ I MILLORA
L’ATENCIÓ MÈDICA AL MUNICIPI

Tot i la decisió presa de manera unilateral per
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles de canviar el seu ambulatori de referència, deixant el
d’Aiguafreda per passar al de Centelles, l’atenció
que en l’actualitat s’ofereix al Centre d’Atenció
Primària d’Aiguafreda no es veurà afectada. Així
ho ha informat la direcció de la zona sanitària
després de les converses mantingudes amb
l’Ajuntament del nostre municipi.
La mateixa atenció
I és que, un cop Sant Martí de Centelles prenia
aquesta decisió, que afecta principalment els
habitants del nucli urbà de l’Abella, l’objectiu de
l’administració local a la nostra vila era evitar que
aquesta decisió afectés la qualitat o la quantitat
de serveis de què es beneficien els pacients
d’Aiguafreda. En tot cas, segons han assegurat els
responsables del Servei Català de la Salut, tot i
que els pacients de l’Abella no siguin atesos al
CAP de la nostra vila, el centre i el seu servei no
patiran cap modificació.
El telèfon d’atenció d’urgències 24 hores
canvia al 061, on les emergències seran ateses per
personal especialitzat
No és aquesta, en tot cas, l’única qüestió que últimament ha afectat l’atenció sanitària. Amb l’ob-
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jectiu de millorar l’atenció que reben les persones
que es troben davant d’una urgència mèdica, el
Servei Català de la Salut ha posat en funcionament el telèfon 061 d’atenció 24 hores.
A través d’aquest número, aquells que requereixin
atenció mèdica urgent podran posar-se en contacte amb personal mèdic especialitzat que valorarà la situació i donarà la resposta més adequada fent arribar un metge o una ambulància si és
necessari. En tot cas, davant d’aquestes
emergències, un cop s’hagi trucat al 061, també
es pot trucar al telèfon d’emergències de
l’Ajuntament d’Aiguafreda per rebre recolzament:
606 981 111.

Les obres del carrer de Ntra. Sra. de Núria
completaran els treballs a la zona

L’AJUNTAMENT CEDEIX ELS TERRENYS
PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
En l’actualitat
En previsió d’aquest procés i davant de la creixent
demanda, s’ha garantit la creació de les places
necessàries perquè l’escola pugui donar resposta a
totes les famílies amb fills en edat escolar. Amb la
futura ampliació, a més de satisfer les sol·licituds
existents i preveure’n un futur increment, es pretén aconseguir paral·lelament una millora de les
instal·lacions del centre.
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Des del passat 27 de novembre ja és oficial la cessió per part de l’Ajuntament a la Generalitat de
Catalunya dels terrenys necessaris per a l’ampliació
de l’escola La Muntanya. Des de l’inici del procés, el
consistori ha instat el govern català a realitzar
aquesta ampliació amb la major celeritat possible
per tal de cobrir les actuals necessitats d’Aiguafreda
pel que fa a l’ensenyament. El municipi ha mostrat
així el seu interès perquè les obres d’ampliació
puguin estar finalitzades el més aviat possible.

Un dels aspectes fonamentals per assolir aquest
objectiu, com era l’obtenció dels terrenys per cedir
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat,
ha quedat, doncs, resolt tot i haver suposat un difícil procés de negociacions amb els propietaris que
s’ha perllongat durant tres anys.
L’entorn de l’escola també serà modificat a
través de la urbanització del carrer de Nostra
Senyora de Núria
El procés de millora i adequació del centre escolar
es veu actualment acompanyat per les obres que
es duen a terme al carrer de Nostra Senyora de
Núria, uns treballs que tenen com a finalitat, concretament, la urbanització d’aquesta via en el tram
que va des del carrer de Natzaret fins a la carretera de Ribes. Aquesta zona serà l’espai al qual
donarà el nou centre escolar, i per aquest motiu es
treballa per adequar-lo degudament.
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La millora de serveis suposarà una passa endavant
per a la renovació del casc antic d’Aiguafreda

COMENCEN LES OBRES
DELS CARRERS MAJOR I DEL PONT
Ja ha arribat la data prevista per a l’inici de les
obres que han d’afectar dos carrers emblemàtics
d’Aiguafreda com són part del carrer Major i el
carrer del Pont. Davant de les molèsties que
necessàriament hauran de comportar les obres per
als veïns i veïnes, s’ha establert un mètode de treball per trams que permetrà minimitzar la incidència de l’actuació en el total dels dos carrers. D’altra
banda, els veïns afectats seran degudament informats del programa d’obres per tal que en tot
moment estiguin al cas de les molèsties amb què
hauran de conviure.
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Finalment, i a fi de garantir la major comoditat
dels ciutadans, des de l’Ajuntament es convida
tots aquells que hagin de notificar una reclamació o suggeriment que ho facin a les oficines del
consistori.
Els resultats
L’objectiu final dels treballs és aconseguir una
millora del casc antic en aspectes com la substitució i reordenació de serveis o la priorització dels
vianants per sobre del trànsit. Pel que fa als serveis, se substituirà l’actual clavegueram per un nou
sistema que, gràcies a la seva major capacitat, per-

6

meti afrontar amb majors garanties els episodis
puntuals de pluges intenses. Igualment, es treballarà també en altres serveis com l’abastament d’aigua o l’enllumenat.
Aquest important projecte suposarà
una inversió total de 550.000 euros
El projecte que afecta els carrers Major i del Pont
és una de les iniciatives més ambicioses, amb un
pressupost de 550.000 euros, a les quals s’enfronta en l’actualitat Aiguafreda. La voluntat és que, un
cop finalitzades les obres, aquestes vies siguin més
accessibles per al ciutadà i convidin a recórrer
alguns dels espais més interessants de què disposa la nostra vila.

Les obres es reprendran per disposar
amb la major urgència possible d’aquest equipament

LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL

És cert que la Unió Esportiva Aiguafreda és la promotora de la renovació del Camp de Futbol
Municipal i que l’Ajuntament recolza aquest projecte entenent que és d’interès social. Així ho
reflecteixen els pactes establerts entre la Unió
Esportiva Aiguafreda i l’Ajuntament —aprovats per
unanimitat, per tots els grups polítics que integren
el Consistori, en la sessió plenària del dia 25 de
maig de 2006—, que posen a disposició de l’entitat, tal i com es va pactar amb la seva junta des
d’un principi, 360.000 euros per col·laborar en l’esmentada obra.
El finançament
Donat que l’Ajuntament no disposava en aquell
moment d’aquest import en efectiu, ni tampoc el
tenia reflectit en els pressupostos, va prendre l’acord que la U.E.A. demanés un crèdit a qualsevol
entitat bancària, el qual seria garantit i tornat per
l’Ajuntament en un període de 10 anys. Cal aclarir
que mai s’ha parlat que les obres s’haguessin de
supeditar a l’arribada de cap subvenció, i, per

tant, l’obra es podia realitzar, segons el que s’havia previst, de forma immediata.
És evident que, amb independència d’aquests fets,
l’Ajuntament, com és la seva obligació, ha demanat subvencions, i en continua demanant, tant per
al camp de futbol, per recuperar els diners invertits, com per a molts altres assumptes del municipi. En el tema de les subvencions convé tenir
paciència perquè no es pot preveure amb exactitud el grau d’èxit de les peticions formulades. Això
fa difícil, en molts casos, saber si arribaran i, si és
així, quan serà.

Un nou programa d’actuació permetrà tirar
endavant les obres per disposar amb urgència del
nou equipament
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El notable endarreriment de les obres de modernització del Camp de Futbol Municipal, que ha
estat provocat per inconvenients imprevistos en
un principi, genera importants problemes a les
persones que integren els diferents equips de la
nostra població, que es veuen obligades a desplaçar-se constantment a les instal·lacions d’altres
municipis per practicar aquest esport. Des de
l’Ajuntament es volen aclarir algunes informacions
aparegudes en diferents mitjans de comunicació
sobre els retards patits.

De totes maneres, des de l’Ajuntament s’entén
que s’ha d’activar la reconstrucció del Camp de
Futbol Municipal. Per això, i amb la col·laboració
de la Unió Esportiva Aiguafreda, s’està definint un
nou programa d’actuació que ha de permetre tirar
endavant les esmentades obres per disposar amb
la major urgència possible d’aquest equipament
esportiu, tan necessari per al nostre poble, degudament modernitzat.
S’espera que dins d’aquest mes de febrer recomencin les obres perquè molt aviat a Aiguafreda
puguem disposar de l’esperat camp de futbol de
gespa artificial.
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Un any més, els quintos foren els encarregats
de l’organització dels actes de la festa

MÚSICA I CELEBRACIÓ
AMB LA FESTA MAJOR D’HIVERN
Des del passat 7 de desembre al diumenge dia 10
Aiguafreda tornava a engalanar-se per celebrar la
seva Festa Major d’Hivern tot i que, previament, els
dies 1, 2 i 3 va tenir lloc l’exposició del Taller de
Manualitats d’Aiguafreda. Com no pot ser d’altra
manera en una celebració organitzada pels quintos,
la música i el ball foren els principals protagonistes
de la festa gran. El tret de sortida arribava el dijous
7 amb la lectura del pregó a càrrec de la catedràtica
d’arqueologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i directora de l’Institut Català
d’Arqueologia, Isabel Rodà de Llanza, i el punt i final
a aquesta primera jornada el posà, a partir de la mitjanit, una festa house amb la participació de diferents dj’s.
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El cap de setmana
Divendres es despertava amb més Festa Major,
aquest cop en la seva vessant més tradicional: el cercavila de gegants que recorria els carrers del municipi i que culminava amb la ballada de sardanes a la
plaça Major amb l’acompanyament de la cobla
Genissenca. A la tarda se celebrà un campionat de
dòmino.
Els més joves i la bona música protagonitzaven la nit
de divendres. En concret, a partir de dos quarts de
dotze de la nit tingué lloc un concert amb la participació dels grups Dolce Vita (wolfish) i Hotel de la
Paz. La nit es perllongava fins a altes hores gràcies a
la discoteca mòbil.
Dissabte va tenir lloc una de les actua cions més esperades amb el ball amenitzat per
l’Orquestra Maravella
La música i el ball continuaven l’endemà, dissabte.
La jornada festiva s’iniciava amb el futbolí humà
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organitzat a la sala polivalent de Can Plantada per
continuar, a partir de les set de la tarda, amb l’actuació de l’Orquestra Maravella. A partir de les onze
de la nit tinguérem l’oportunitat de tornar a gaudir
de la Maravella; en aquest cas, acompanyada
també per l’Orquestra Montecarlo, en el ball de
Festa Major.
La cloenda dels actes programats arribava diumenge a la tarda amb els jocs i tallers del saló de la
infància i el sorteig del cove dels quintos.

L’Ajuntament estableix un conveni de col·laboració
amb la Fundació Universitària Martí l’Humà

AIGUAFREDA,
MÉS A PROP DEL CONEIXEMENT
El passat 20 de desembre l’Ajuntament d’Aiguafreda
signava un conveni de col·laboració amb la Fundació
Universitària Martí l’Humà, de la Garriga. El treball
amb aquesta fundació creada amb l’objectiu de facilitar l’accés al coneixement científic a la població del
Vallès Oriental haurà de permetre, entre d’altres
beneficis, l’organització de diferents activitats d’àmbit
científic i cultural.
La primera actuació programada és un
cicle de tertúlies literàries a la biblioteca municipal
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Fruit d’aquest conveni de col·laboració, el consistori
ha encarregat a la Fundació Universitària Martí l’Humà
una sèrie de tertúlies literàries a la biblioteca
d’Aiguafreda. La proposta passa perquè els participants de la tertúlia comparteixin una mateixa lectura
per tal de posar després en comú les seves impressions. Aquesta primera iniciativa ja compta amb un
nombre destacat de ciutadans interessats.

Un concert de l’orquestra de joves de l’Escola de Música de Centelles va commemorar l’aniversari

DOS ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES DONAI

L’any 2004 es constituïa, a través de la iniciativa
d’un grup de dones del municipi, l’agrupació de
dones DONAI. Enguany l’associació ha volgut convidar tot el municipi a afegir-se a la celebració del
seu segon aniversari amb el concert que el passat
19 de novembre oferia l’orquestra de joves de
l’Escola de Música de Centelles. El recital va comptar amb una notable acollida.

Una entitat oberta
L’associació de dones s’ha convertit en un dels
agents dinamitzadors de les activitats culturals i
lúdiques del municipi des de la seva creació. Tot i
ser una entitat formada i dirigida per dones, des de
la seva creació l’associació s’ha caracteritzat per ser
una entitat oberta a tothom i amb una destacada
vocació participativa.
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Els nens i nenes tornen a ser protagonistes
de bona part dels actes de Nadal

TRADICIÓ I IL· LUSIÓ NADALENQUES
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La celebració del Nadal a Aiguafreda tornava a oferir
una varietat d’activitats que anaven des de la tradició
a la música passant per les activitats infantils. Entre
les propostes tradicionals en trobàvem algunes com la
portada del pessebre dels Gafarrons a la Figuera o la
Quina de Nadal organitzada per la Penya Blaugrana.
De la mateixa manera, la música va ser també un dels
aspectes més destacats gràcies als concerts de Nadal
del Cor de la Muntanya, organitzat pel Casal Sant
Jordi, i de la Coral la Glòria Sentmenatenca, organitzat per l’Agrupació Sardanista.
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Nens i nenes
Sigui com sigui, aquestes són sempre dates d’il·lusió
per als més menuts d’Aiguafreda, que van poder participar en activitats com el «Caga, tió» organitzat per
la Penya Blaugrana a la plaça Major, la recollida de
cartes pel patge reial a l’Ajuntament, organitzada pels
geganters, o de la visita del Pare Nadal el dia de Sant
Esteve.
El punt culminant de la celebració de
Nadal tornava a arribar amb la cavalcada dels
Reis Mags

Un any més, el preàmbul a la màgica nit de Reis arribava amb la cavalcada. Ses majestats els Reis Mags
van arribar puntualment a l’estació, des d’on es van
desplaçar amb tres carros de passeig pel municipi
acompanyats per la seva comitiva. Com és habitual, la
plaça de l’Ajuntament es va omplir de gom a gom per
donar la benvinguda als Reis a la nostra vila, i l’espera es va acompanyar amb les fogueres distribuïdes a
la plaça i amb els 150 litres de brou que es van repartir entre els presents.
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L’Aula Municipal de Música d’Aiguafreda i
el CEIP La Muntanya organitzen activitats culturals

MÚSICA
I ESPECTACLE
Al llarg de les darreres setmanes la música ha estat
una dels principals protagonistes de la vida cultural
del municipi. D’una banda, des de l’Aula Municipal de
Música d’Aiguafreda s’organitzava una mostra que,
del 20 al 24 de novembre, va recollir i exposar instruments dels cinc continents, cedits per alumnes i professors i classificats per corda, vent i percussió.
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L’escola
Per la seva banda, i com cada any quan arriben les
festes nadalenques, el CEIP La Muntanya organitzava
el seu festival nadalenc. Música i teatre van tornar a
ser els protagonistes d’un festival en el qual els
infants van mostrar als seus pares les cançons, poemes i representacions que havien practicat al llarg de
les setmanes prèvies.
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Durant la campanya nadalenca els compradors
tenien a la seva disposició un servei de guarderia

E L C O M E R Ç LLO
OC
CA
ALL
FACILITA LES COMPRES
Enguany realitzar les complicades compres nadalenques ha estat més senzill a Aiguafreda gràcies a la
darrera de les iniciatives de l’associació de comerciants de la nostra vila, Aiguafreda Comerç. La proposta era ben senzilla: oferir als seus clients un servei
de guarderia i esplai per a la mainada que els permetés comprar amb la tranquil·litat de saber que els seus
fills estaven ben atesos en tot moment.
Comprar a Aiguafreda
Amb aquesta iniciativa, i la resta que s’han desenvolupat des d’Aiguafreda Comerç, l’associació vol posar
de rellevància els principals avantatges que ofereix la
compra al petit i mitjà establiment per sobre d’altres
propostes, és a saber: tracte proper, atenció especialitzada i qualitat.

Com a principal novetat de les activitats de Nadal
l’esplai organitzà un sopar de Cap d’Any

L’ESPLAI SANT JORDI
ACOMIADA EL 2006

Més d’un centenar de persones va participar del
sopar, la qual cosa va obligar a traslladar la celebració de la seu de l’esplai a l’antic local de la Creu Roja
per tal de poder donar cabuda a tots els comensals.
La vetllada es va iniciar amb un bufet lliure organitzat pel restaurant El Centre per continuar amb un
espectacle musical a càrrec del duet Montseny.

Els pessebres
Els pessebres i la seva confecció van ser també protagonistes de les activitats programades per l’entitat.
Novament, l’esplai va disposar de la seva pròpia
recreació del naixement, realitzada per Domènec Fitó
amb un grup de voluntaris i el recolzament de la brigada municipal.
L’Esplai Sant Jordi va acollir una mostra
d’una vintena de pessebres en miniatura
Però no va ser aquest l’únic pessebre del qual van
poder gaudir els socis, ja que a la mateixa sala es van
exposar una vintena de pessebres en miniatura construïts per Josep Solà.
A més, enguany ha estat el primer any en què els
socis de l’Esplai Sant Jordi han tingut a la seva disposició una històrica taula de billar després que aquesta fos cedida per la vídua de Pere Salgot Garriga perquè tot el municipi pogués fer-ne ús.
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L’Esplai Sant Jordi celebrava el Nadal amb diferents
propostes per als seus socis i per als amics de l’entitat. Com a principal novetat d’aquestes darreres festes l’associació de gent gran de la nostra vila oferia
la possibilitat de celebrar tots plegats el Cap d’Any
gràcies al sopar de germanor que organitzaren. La
resposta i l’acceptació d’aquesta iniciativa va sorprendre els propis organitzadors.
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la veu dels partits
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Quan vam escriure el passat AF encara no havien passat les
eleccions al Parlament de l’1 de novembre. Les vam guanyar
malgrat que avui estiguem a l’oposició, i ja aleshores vam
demanar, fos el resultat que fos, respecte per Catalunya o, el
que és el mateix, respecte pels catalans. Avui, amb un nou
«tripartit» al govern de la Generalitat, ens veiem en la necessitat de tornar-ho a demanar. La tebiesa amb què s’afronten
les interferències del govern espanyol al desplegament de
l’Estatut és prou greu per fer-nos témer que estan més encaboriats a «fer bondat» que a exigir el compliment d’una Llei
aprovada pel Parlament de Catalunya i ratificada pel
Parlament Espanyol. Un sistema democràtic té febleses i, per
tant, necessita sobretot un respecte per les Lleis; si no, quan
això s’oblida, es converteix en una paròdia. El «talante», el
«je,je», el «tot o res»... poden estar molt bé per guanyar
unes eleccions, però governar és una altra cosa.
Ensenyament, Sanitat, Mossos, Finançament, etc. tenen problemes, i no sols en té la culpa Madrid, alguns s’han generat
dintre les pròpies Conselleries de la Generalitat. Que en el
«tripartit» hi ha esquerdes profundes és evident i prou conegut com per obviar-les, però no han de ser l’excusa per no
complir els compromisos adquirits amb els ciutadans.
Pròximament tindrem eleccions municipals, i des de l’agrupació de Convergència d’Aiguafreda estem ja treballant per, a
més del balanç de la feina feta en l’actual legislatura, oferirvos un bon programa que serà el nostre compromís amb els
aiguafredencs.
Gener del 2007
CiU-Aiguafreda

CGA-PM-PSC
UTOPIA O NECESSITAT
Aiguafreda necessita redactar un nou Pla General Urbanístic
que s’identifiqui amb les necessitats del municipi. L’actual Pla
esdevé obsolet i incapaç de donar respostes a les diferents
exigències normatives actuals. Sovint ens veiem obligats a
celebrar plens extraordinaris per tal d’aprovar modificacions
parcials que han de regularitzar deficiències que no contempla el Pla actual.
Durant aquestes dues legislatures el govern municipal no ha
volgut enfrontar-se a aquest fet, negant-se a qualsevol iniciativa que se li ha anat proposant. La manca de planificació
posa en dubte la continuïtat d’un model incapaç de cohesionar passat i present i que sobreviu precàriament per la inèrcia del passat.
Creiem que cal desenvolupar un nou model urbanístic basat
en conceptes tan clars com preservació, previsió, funcionalitat i qualitat, amb l’explotació de noves tecnologies
energètiques, racionalitzant l’espai públic, garantint la planificació i promoció d’habitatges de protecció pública, flexibilitzant la política de taxes per a gent amb dependència
social..., un nou model que hauria de comptar amb la participació ciutadana tal i com preveu la Llei d’Urbanisme aprovada pel Parlament de Catalunya.

Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

ICV-EPM
S'apropen eleccions i... cal salvar la imatge de 4 anys de
govern municipal.
Tant se val, importa poc, que les obres dels carrers Major i
del Pont suposin llançar o, millor, enterrar 60.000 € que va
costar l'asfaltat i noves voreres fa 4 anys, més el cost previst
d'arrencar-ho, i cal afegir-hi l'increment de cost degut a l'ajornament per tal de fer coincidir el final de les obres amb
les eleccions.
No es té prou cura de tractar tots els veïns igual, sembla ser
que uns estan oblidats i menystinguts i a altres se'ls arregla
el carrer cada quatre anys.
Tant se val, importa poc, que el camp de futbol porti dues
temporades sense utilitzar-se i s'hagi arrasat els 54.100 €
que s’hi van invertir al 2004, i que els futbolistes hagin de
pagar 6.000 € cada any per entrenar en camp foraster més
el cost dels desplaçaments.
Algú pot justificar que les taxes per recollida d'escombraries
tinguin unes diferències tan exagerades: habitatge col·lectiu,
90 €; habitatge unifamiliar, 90 + 40,1 €; habitatge unifamiliar en parcel·les de 600 m2 o més, 90 + 96,14 €?
A part hi ha la taxa per deixalles de jardineria.
El nostre grup d'ICV vàrem presentar una moció proposant
que es fes un estudi per tal d'atansar les taxes. Va ser rebutjat per l'equip de govern.
En una altra moció, presentada per tercera vegada, proposàvem una bonificació del 50% en l'impost de construcció
dels habitatges protegits. També va ser rebutjat per l'equip
de govern. Què hi farem, paciència i perseverança.
No veiem que tinguin massa sentit social, però nosaltres,
ICV, sempre estarem aquí, lleials al compromís SOCIAL I
ECOLOGISTA.
Grup municipal ICV a Aiguafreda

ERC-AM
A falta de pocs mesos per a les eleccions municipals els partits comencem a preparar les nostres llistes i els nostres respectius programes. Ara els diferents partits s’afanyaran a fer
córrer pel poble que bé que ho han fet ells i que malament
que ho fan els altres. Per sort, en un poble petit com el nostre tothom es coneix i no hauria de costar gaire valorar si els
diferents discursos i propostes són realment certs o es fan
només de cara a la galeria per aconseguir més vots.
Però deixant això de banda, la vida al poble continua i a l’ajuntament, també: ara ja s’ha obert el carrer Núria i s’han
cedit els terrenys per a les escoles. Esperem que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’afanyi a fer
les escoles. Pròximament es faran els carrers Major i del
Pont, que, juntament amb la carretera, milloraran l’aspecte
del nostre poble.
Amb això Aiguafreda no en tindrà prou i hem de continuar
millorant el nostre poble. En els últims anys Aiguafreda ha
millorat força en molts aspectes: urbanisme, serveis, festes... En els pròxims quatre caldrà seguir treballant.
És per això que des d’Esquerra ja estem treballant per fer les
nostres propostes per a l’Aiguafreda dels propers anys, perquè creiem que no es pot improvisar, de la mateixa manera
que el procés no pot ser aliè al poble, tothom té dret a dir
quina Aiguafreda vol. Això sí, cal que la gent s’hi impliqui.
Per acabar, només desitjar-vos que tingueu un bon
Carnestoltes i als més tímids, animar-vos que us disfresseu,
ja veureu que és molt divertit. Esperem que aquest any hi
hagi tanta participació com l’any passat.
Grup municipal d’ERC Aiguafreda

Rodríguez fou escollit pels representants
de les entitats esportives d’Aiguafreda

JOSEP MARIA RODRÍGUEZ,
MILLOR ESPORTISTA LOCAL DEL 2006
Els finalistes
Els finalistes triats en la segona edició del
Millor Esportista van ser:
· Andreu Soldevila (Club de Tennis Aiguafreda)
· Mireia Gómez (Associació de Patinatge Artístic)
· Aitor Miralpeix (Centre Excursionista)
· Agustí Olivés (Els Gafarrons)
· Josep Maria Rodríguez (Futbol Sala)

Entre els propers cursos i tallers s’oferirà un curs de fotografia i un de director de lleure

EL PIJ AMPLIA
LA SEVA OFERTA FORMATIVA
Davant l’èxit de les darreres propostes formatives
desenvolupades al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) ja
es preparen noves activitats. D’una banda, degut a la
satisfacció dels participants en el curs de djembé i
percussió africana aquest ha estat ampliat des del
passat gener fins el proper abril amb la possibilitat
que s’hi puguin afegir nous alumnes. A més, ja es treballa en les que seran les properes activitats.
Concretament, s’oferirà un curs de fotografia i un
altre de directors del lleure. Aquestes activitats es
completen amb un torneig de Play Station i una propera sortida per veure el musical Grease.

Calefacció
A més de promoure noves activitats, des del PIJ
també s’ha treballat per fer més agradable l’estada
dels joves que visiten el local. Així, aquest hivern s’hi
ha instal·lat un sistema de calefacció.
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Per segon any les entitats esportives d’Aiguafreda
es donaven cita en la segona Nit de l’Esport. De la
mateixa manera que l’any passat, enguany aquest
esdeveniment va servir també per decidir entre
els diferents clubs esportius el nom de l’esportista
més destacat durant l’any 2006. En aquest cas,
l’honor va recaure sobre el jugador de futbol sala
Josep Maria Rodríguez. L’acte es va celebrar al
restaurant El Centre.

15

