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EELL  PPLLAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT  JJAA  EESSTTÀÀ  EENN  MMAARRXXAA
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LL’’iinnddrreett  hhaa  eessttaatt  ddeeccllaarraatt  ppeell  mmuunniicciippii  
BBéé  CCuullttuurraall  dd’’IInntteerrèèss  LLooccaall

LL’’iinnddrreett  hhaa  eessttaatt  ddeeccllaarraatt  ppeell  mmuunniicciippii  
BBéé  CCuullttuurraall  dd’’IInntteerrèèss  LLooccaall
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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

· 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   93 844 10 61

· Servei municipal d'aigües
SOREA                                 93 881 22 53

· Servei de taxi d'Aiguafreda   627 55 33 05

627 55 33 06

· Urgències mèdiques             006611

EEllss  ggeeggaannttss  eessttrreenneenn  aassppeeccttee
La restauració de la parella més singu-
lar del poble ja ha finalitzat. S’ha execu-
tat al taller Gabins de Torelló i ha con-
sistit en l’arranjament dels cavallets i els
descosits de la roba i en la reparació de
diverses nafres als cossos.

LL’’eessccrriippttoorraa  MMaarriiaa  BBaarrbbaall,,  ccoonnvviiddaaddaa  dd’’hhoonnoorr  ddee  llaa  bbiibblliiootteeccaa
Maria Barbal, una de les autores catalanes més rellevants dels
80, va ser la protagonista de la tertúlia literària de la biblioteca
del passat 16 de març, organitzada amb la col·laboració de la
Fundació Martí l’Humà. L’acte va comptar amb més d’una vinte-
na d’assistents.

LL’’AAssssoocciiaacciióó  ddee  CCoommeerrcciiaannttss  ccaannvviiaa  llaa  jjuunnttaa
Després de quatre anys dedicats a millorar el comerç local, la junta
de l’Associació de Comerciants canvia per donar pas a nous mem-
bres. El relleu es pren com l’inici d’una nova etapa plena de reptes
per continuar treballant pel comerç del poble.

UUnnaa  vveeïïnnaa  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa  
ccoommpplleeiixx  110000  aannyyss
El 29 de març Carme Bagué va fer
100 anys i la Residència La Font va
preparar-li una festa en el seu honor.
Hi van assistir els seus familiars, el
personal de la residència que s’ocu-
pa de la Carme i un representant de
la Generalitat que va lliurar-li una
medalla d’honor pels seus 100 anys
de vida. L’alcalde també hi va assis-
tir per fer-li entrega d’un ram de
flors i cloure l’acte amb unes parau-
les. Fins i tot TV3 va ser-hi per fer un
petit reportatge de l’esdeveniment.

EEllss  ffaannaallss  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  ddee  RRiibbeess,,  aa  eessttuuddii
L’Ajuntament ha executat un estudi tècnic sobre els fanals de la
carretera de Ribes amb la finalitat de conèixer quin seria el millor
sistema per augmentar la seva capacitat lumínica. Un cop es
coneguin els resultats es realitzaran els canvis oportuns per tal
de millorar la il·luminació del tram de la carretera que creua el
nucli urbà.
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LLEESS  PPEERRSSOONNEESS,,  LLAA  
FFAAMMÍÍLLIIAA,,  LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  
II  EELL  PPOOBBLLEE

El proper dia 27 de maig se celebraran noves eleccions municipals per esco-
llir les persones que hauran de governar els municipis durant els propers qua-
tre anys. Totes les eleccions són importants, però les municipals són
les que afecten de manera més propera els ciutadans.

Per això és molt convenient que tots els ciutadans i ciutadanes que estem en
edat de fer-ho anem a votar el proper dia 27 per aquella candidatura
que ens ofereixi més garanties o —concretament— per aquelles perso-
nes que ens mereixin major confiança i ens sembli que poden fer millor la
important tasca de governar el poble.

De vegades s’anomena l’Ajuntament com «la casa gran», i aquesta és una
expressió que s’ajusta bastant a la realitat. Un Ajuntament no és res més
que la casa del poble, la de tots els vilatans, i té unes característiques
i una problemàtica ampliades però molt semblants a les que pot tenir, en pri-
vat, qualsevol família del municipi.

Les limitacions dels recursos econòmics marquen la pauta entre el que es vol-
dria fer i el que és possible realitzar. El respecte entre les persones, l’or-
dre, el sentit comú, l’enginy i la bona voluntat aconsegueixen que el
poble funcioni i avanci, cada dia, de la millor forma possible.

Arriba, doncs, el final de la present legislatura i, com no podria ser d’altra
manera, en nom de tots els companys d’Ajuntament i en el meu
propi, agraeixo a tots els aiguafredencs i aiguafredenques la con-
fiança que ens vàreu donar a les passades eleccions i el vostre recolza-
ment durant tots aquests gairebé quatre anys.

Personalment, us dono les gràcies també per haver-me concedit l’ho-
nor de representar-vos, a totes i a tots, com a alcalde d’aquest poble que
tant estimo, del meu poble.

Desitjo que les noves eleccions portin al nostre Ajuntament les
millors persones, bones persones capaces d’ajudar els altres i de governar,
des de l’Ajuntament, aquesta gran família que és el poble d’Aiguafreda.

Moltes gràcies a totes i a tots.

JJooaann  VViillaa  ii  MMaattaabbaaccaass

LL’’AAllccaallddee

eeddiittoorriiaall

AAggrraaeeiixxoo  llaa  ccoonnffiiaannççaa  qquuee  eennss  vvààrreeuu  ddoonnaarr  aa  lleess  ppaassssaaddeess  eelleecccciioonnss  ii  eell  vvoossttrree
rreeccoollzzaammeenntt  dduurraanntt  ttoottss  aaqquueessttss  ggaaiirreebbéé  qquuaattrree  aannyyss
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carrer Natzaret fins la carretera de Ribes estan a
punt d’acabar-se. L’actuació ha dotat la via de
tots els serveis soterrats (clavegueram, enllume-
nat públic i privat, aigua, gas...) i millorarà l’accés
a la zona escolar i esportiva d’Aiguafreda,
ampliant les possibilitats de l’indret i obrint-lo a
noves possibilitats.

Gràcies a la millora de l’accés a la zona es podrà
iniciar un programa destinat a acabar la construc-
ció dels equipaments esportius, com la sala poli-
valent Can Plantada, a organitzar les zones ver-
des, a iniciar la construcció de nous habitatges i a
ampliar l’escola La Muntanya.

UUrrbbaanniittzzaacciióó  ddeellss  ccaarrrreerrss  MMaajjoorr  ii  ddeell  PPoonntt
D’altra banda, ja s’ha iniciat l’execució de les
obres dels carrers Major i del Pont que han d’em-
bellir el nucli antic del nostre poble i dotar-lo de
millors serveis. Els treballs, que abasten des de la
plaça de l’Ajuntament  fins a la nova rotonda de
la carretera de Ribes, inclouran una potent xarxa
de clavegueram que absorbirà de manera més efi-
cient l’aigua de la pluja.

L’obra, que té com a prioritat la millora de la cir-
culació dels vianants, s’està duent a terme per
fases amb l’objectiu de minimitzar les molèsties

als veïns i veïnes d’Aiguafreda. S’ha començat de
sud a nord per imperatius de caire tècnic i actual-
ment s’està treballant en el tram que va des de la
rotonda de la carretera de Ribes fins la plaça de
la Rectoria. Està previst que la darrera fase de l’o-
bra, que consistirà en la col·locació de les peces
que han de compondre el nou sòl, s’iniciï a la
darreria del mes de maig.

LLaa  uurrbbaanniittzzaacciióó  ddeell  ccaarrrreerr  NNúúrriiaa  ppeerrmmeettrràà
aaccaabbaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddeellss  eeqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss
ii  aammpplliiaarr  ll’’eessccoollaa  LLaa  MMuunnttaannyyaa

EEll  nnoouu  eennlllluummeennaatt,,  llaa  mmiilllloorraa  ddee  ttoottaa  llaa
rreessttaa  ddee  sseerrvveeiiss  ii  eell  nnoouu  ddiisssseennyy  ddeell  ccaarrrreerr  
pprriioorriittzzaarraann  llaa  cciirrccuullaacciióó  ddeellss  vviiaannaannttss

EEnn  bbrreeuu  ffiinnaalliittzzaarraann  lleess  oobbrreess  ddeell  ccaarrrreerr  NNúúrriiaa  
ii  eess  pprreevveeuu  qquuee  lleess  ddeellss  ccaarrrreerrss  MMaajjoorr  ii  ddeell  PPoonntt  eessttiigguuiinn  eennlllleessttiiddeess  aabbaannss  ddee  ll’’eessttiiuu

AAIIGGUUAAFFRREEDDAA  UURRBBAANNIITTZZAA  TTRREESS  
DDEELLSS  SSEEUUSS  CCAARRRREERRSS  PPRRIINNCCIIPPAALLSS



Ja estan gairebé enllestides les obres que perme-
tran millorar l’accés dels vianants a l’Ajuntament. La
creació d’una placeta en el lloc no destinat a l’apar-
cament de vehicles ha reordenat els diferents
espais de la plaça per tal de permetre que les per-
sones amb discapacitats físiques puguin accedir
amb total facilitat al Consistori de la vila.

Amb l’eliminació de graves, d’una banda, i la pavi-
mentació i enjardinament del terra, de l’altra, s’ha
convertit el nou espai en una petita plaça amb una

zona destinada al lleure dels més menuts, gràcies a
la instal·lació d’un joc infantil. El nou disseny per-
metrà, també, realitzar-hi algun tipus d’activitat
lúdica o festiva en cas de necessitat.
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La Junta de la Unió Esportiva Aiguafreda (UEA), que
va promoure i iniciar la construcció del camp de
gespa artificial, va sol·licitar ajut a l’Ajuntament per
tal que les obres de modernització del Camp de
Futbol no es demoressin més temps després de
mesos d’estar aturades. Va ser el passat 3 de març
quan el ple de l’Ajuntament va decidir recolzar la
UEA en l’obtenció del crèdit que permetrà finalitzar
la construcció del camp. 

L’import total del préstec és de 437.423,06 euros
i serà tornat per l’Ajuntament amb fons propis o
procedents de subvencions. El crèdit abasta el
pressupost de construcció del camp de gespa
artificial. Inclou les instal·lacions del camp de
gespa, l’enllumenat i el tancament per deixar-lo a
punt per ser utilitzat. No inclou les graderies i les
instal·lacions complementàries. Es preveu que les
obres finalitzin abans de l’inici de la propera tem-
porada futbolística.

LLaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddeell  ccaammpp  ddee  ggeessppaa  aarrttiiffiicciiaall  
eess  dduurràà  aa  tteerrmmee  aammbb  llaa  iinntteerrvveenncciióó  ii  ccoonnttrrooll  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

EENN  BBRREEUU  EESS  RREEIINNIICCIIAARRAANN  
LLEESS  OOBBRREESS  AALL  CCAAMMPP  DDEE  FFUUTTBBOOLL

EEssttàà  pprreevviisstt  qquuee  lleess  oobbrreess  ddeell  CCaammpp  ddee

FFuuttbbooll  aaccaabbiinn  aabbaannss  ddee  ll’’iinniiccii  ddee  llaa  pprrooppeerraa  tteemm--

ppoorraaddaa  ffuuttbboollííssttiiccaa

LLaa  nnoovvaa  ppllaacceettaa  ppaavviimmeennttaaddaa  ii  eennjjaarrddiinnaaddaa

iinnccoorrppoorraarràà  uunn  ppeettiitt  ppaarrcc  iinnffaannttiill

LL’’aaccccééss  aall  CCoonnssiissttoorrii  sseerràà  mmééss  ffààcciill  
ggrrààcciieess  aa  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’uunnaa  ppeettiittaa  ppllaaççaa

LLAA  PPLLAAÇÇ  AA  DDEE  LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  CCOOMMPPTTAARRÀÀ
AAMMBB  UUNN  NNOOUU  EESSPPAAII  PPEERR  AALLSS  VVIIAANNAANNTTSS
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La nova sala cultural de la plaça Sant Ramon ja es
troba en la darrera fase de la seva construcció.
Aquesta sala polivalent, de més de 200 m², tindrà
una bona accessibilitat per tal que tots els veïns i
veïnes d’Aiguafreda puguin gaudir-ne i estarà pre-
parada per acollir des d’exposicions a conferències.
El que es pretén és que allotgi tot tipus d’actes
lúdics i culturals per als grans i petits de la vila.

FFrruuiitt  ddee  ll’’eexxppeerriièènncciiaa
Després dels bons resultats que ha aportat al
municipi la utilització provisional de la sala de l’an-
tiga Creu Roja d’Aiguafreda a l’hora d’acollir activi-
tats lúdiques, com el darrer sopar del Dia de la
Dona, l’Ajuntament pretén repetir l’experiència i
convertir la nova sala cultural de la plaça Sant
Ramon en un espai destinat a l’activitat social i cul-
tural del municipi.

UUnnaa  nnoovvaa  ssaallaa  eenn  uunnaa  nnoovvaa  ppllaaççaa  
La construcció del nou espai és una cessió gratuïta
a l’Ajuntament d’Aiguafreda per part de l’empresa
promotora que està construint l’edifici que inte-

grarà la sala cultural polivalent en un modern espai
de la nova edificació. La construcció culminarà amb
la urbanització i l’enjardinament de la mateixa
plaça de Sant Ramon per tal de crear una nova
àrea conjunta que aculli les activitats lúdiques de la
població.

LLaa  nnoovvaa  ssaallaa  mmuunniicciippaall  aalllloottjjaarràà  eexxppoossii--

cciioonnss,,  ccoonnffeerrèènncciieess......  eennttrree  mmoollttss  aallttrreess  aacctteess

llúúddiiccss  ii  ccuullttuurraallss

UUnn  eessppaaii  ddee  mmééss  ddee  220000  mm²²  aaccoolllliirràà  
aa  llaa  ppllaaççaa  SSaanntt  RRaammoonn  ttoott  ttiippuuss  dd’’aacctteess  llúúddiiccss  ii  ccuullttuurraallss

LLAA  NNOOVVAA  SSAALLAA  CCUULLTTUURRAALL,,  
GGAAIIRREEBBÉÉ  AACCAABBAADDAA

UUnn  eessppaaii  ddee  mmééss  ddee  220000  mm²² aaccoolllliirràà  
aa  llaa  ppllaaççaa  SSaanntt  RRaammoonn  ttoott  ttiippuuss  dd’’aacctteess  llúúddiiccss  ii  ccuullttuurraallss

LLAA  NNOOVVAA  SSAALLAA  CCUULLTTUURRAALL,,  
GGAAIIRREEBBÉÉ  AACCAABBAADDAA



Ja fa més de tres mesos que es va posar en marxa
el Pla de Desenvolupament Local d’Aiguafreda
amb la finalitat de revalorar el patrimoni cultural i
natural del municipi per convertir-lo en el motor
del progrés econòmic i social.

Aquesta primera fase, iniciada el passat mes de
desembre, ha encetat un bon nombre de projectes
i actuacions per millorar l’acostament de la pobla-
ció als elements del patrimoni cultural del munici-
pi, entre les quals destaca l’impuls d’Aiguafreda de
Dalt i el seu entorn. I és que el Pla té dins els seus
objectius principals potenciar el turisme. És per
això que, a més, pretén promocionar l’Oficina
d’Informació Turística municipal i del parc natural
del Montseny, així com el web www.aiguafre-
da.org, tant com a eina al servei del ciutadà com
a promoció exterior del municipi.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  ccoomm  aa  ddiinnaammiittzzaaddoorr  mmuunniicciippaall
Aquestes noves línies d’actuació busquen la poten-
ciació del paper de l’Ajuntament en el Pla de
Dinamització Comercial de la mancomunitat de la
Plana i en el Consorci de Turisme Portes del
Montseny per tal de convertir-lo en una peça clau
en el desenvolupament d’Aiguafreda. A més, el Pla
defineix l’Ajuntament com una eina essencial per
poder restablir els contactes amb el bisbat de Vic,
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya a fi d’elaborar el pla director del projec-
te de recerca, restauració, interpretació, revalora-
ció i difusió del conjunt patrimonial.

MMééss  aajjuuttss
Una segona finalitat del Pla és encarregar-se de
captar recursos externs (ajuts, subvencions,
suports tècnics...) per a diversos projectes munici-
pals de tots els àmbits. I en aquesta primera fase
de l’execució ja s’han sol·licitat subvencions en els
àmbits de la gestió forestal sostenible, de l’orde-
nació de la il·luminació del nucli urbà i de les polí-
tiques actives d’ocupació, alhora que s’ha dema-
nat ajuts per a les diferents àrees municipals en el
marc del programa Xarxa de Municipis de Qualitat
i més recursos externs per a la urbanització del
carrer Major.
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EEll  PPllaa  ddee  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  pprreettéénn  

ccoonnvveerrttiirr  eell  ppaattrriimmoonnii  ccuullttuurraall  ii  nnaattuurraall  eenn  eell  mmoottoorr

ddeell  pprrooggrrééss  eeccoonnòòmmiicc  ii  ssoocciiaall

DDeess  ddeell  ddeesseemmbbrree  ddeell  22000066,,  AAiigguuaaffrreeddaa  hhaa  iinniicciiaatt  nnoovveess  ppoollííttiiqquueess  mmuunniicciippaallss  
ppeerr  iimmppuullssaarr  eell  vvaalloorr  ddeell  sseeuu  ppaattrriimmoonnii  ccuullttuurraall  ii  nnaattuurraall  ccoomm  aa  rreeccllaamm  ttuurrííssttiicc

EELL  PPLLAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT  LLOOCCAALL,,
EENN  PPLLEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTT

El Punt d’Informació acull cada mes 150 perso-
nes de mitjana. L’alt nombre de visites ha
permès a l’Ajuntament dur a terme un estudi
de les consultes per tal de millorar el paper del
Punt en l’oferta turística de la vila i incorporar
els seus serveis al nou pla d’actuació turística.

EEll  PPuunntt  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  rreepp  115500  vviissiitteess  aall  mmeess



Una important empresa del sector s’ha posat d’a-
cord amb els propietaris de la finca coneguda com
a convent de la Llobeta per reformar l’edifici amb la
voluntat de convertir-lo en una casa de colònies.
Les obres respectaran en tot moment la imatge i el
valor arquitectònic de la finca. Només s’adequarà
l’interior i el seu entorn perquè s’hi pugui desenvo-
lupar en perfectes condicions aquesta nova activitat
dirigida a l’oci dels nens.

El centre oferirà un programa d’activitats entre el
que destacarà la seva escola d’expressió, centrada
en els temes pintura, cinema i circ, i l’estudi de l’e-
volució dels colors mitjançant la realitat virtual.

UUnn  eessppaaii  oobbeerrtt  aa  ggrraannss  ii  ppeettiittss
El nou espai estarà pensat per satisfer totes aque-
lles demandes habituals en una casa de colònies i
poder acollir nens i nenes, d’edats compreses entre
els 2 i els 6 anys, d’arreu del país. Alhora, no es
descarta la possibilitat que durant els caps de set-

mana i dies festius pugui obrir les seves portes a
aquelles famílies interessades a passar uns dies a
l’antic convent.

UUnn  nnoouu  rreeccllaamm  ttuurrííssttiicc
La nova activitat de l’emblemàtic edifici
d’Aiguafreda es presenta com un reclam turístic per
donar a conèixer el nostre poble i acollir nombrosos
grups de visitants durant tot l’any.
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LLeess  oobbrreess  aaddeeqquuaarraann  ll’’iinntteerriioorr  ii  ll’’eennttoorrnn

ddee  llaa  ffiinnccaa  ppeerr  ddoottaarr--llaa  ddee  lleess  iinnffrraaeessttrruuccttuurreess

nneecceessssààrriieess  eenn  uunnaa  ccaassaa  ddee  ccoollòònniieess

LLeess  oobbrreess  rreessppeeccttaarraann  ttoottaallmmeenntt  llaa  iimmaattggee  ii  eell  vvaalloorr  aarrqquuiitteeccttòònniicc  ddee  ll’’eeddiiffiiccii  
aallhhoorraa  qquuee  ccoonnssttiittuuiirraann  uunn  nnoouu  iimmppuullss  ppeerr  ddoonnaarr  aa  ccoonnèèiixxeerr  eell  ppoobbllee

EELL  CCOONNVVEENNTT  DDEE  LLAA  LLLLOOBBEETTAA  
SSEERRÀÀ  UUNNAA  CCAASSAA  DDEE  CCOOLLÒÒNNIIEESS

EEll  ccoonnvveenntt  ddee  llaa  LLlloobbeettaa  sseerràà  uunn  nnoouu

rreeccllaamm  ttuurrííssttiicc  qquuee  ppeerrmmeettrràà  aaccoolllliirr  eellss  vviissiittaannttss  eenn

uunn  ddeellss  eeddiiffiicciiss  mmééss  eemmbblleemmààttiiccss  ddeell  ppoobbllee
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Dins la voluntat de l’Ajuntament de millorar i arranjar
Aiguafreda de Dalt i el seu entorn, el passat 1 de març
la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient que
declara Aiguafreda de Dalt Bé Cultural d’Interès Local.
Alhora ha iniciat un seguit de reunions amb el Bisbat
de Vic, les administracions i altres propietaris de la

zona per tal que s’iniciï al més aviat possible l’execu-
ció definitiva del projecte de restauració i millora de
l’església i l’entorn d’Aiguafreda de Dalt, redactat per
la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’ar-
quitecte municipal.

Alhora que s’ha arribat a un acord amb l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per tal
d’obtenir-ne la subvenció necessària per començar
d’immediat la recerca històrica i l’inventari del patri-
moni immoble, s’està treballant en la realització d’un
conveni de col·laboració entre el Bisbat de Vic i
l’Ajuntament d’Aiguafreda. Entre d’altres assumptes,
aquest document serà el que autoritzi el Consistori del
municipi a iniciar les actuacions i executar les obres
previstes en el conjunt d’Aiguafreda de Dalt.

UUnn  nnoouu  ppllaa  dd’’ooccuuppaacciióó
El consorci de la vila ha sol·licitat al Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya una
subvenció per finançar un Pla d’Ocupació en el qual
s’inclou la contractació d’un equip format per tres
professionals dedicats a la rehabilitació de la zona.
En concret, en el pla es contempla contractar un peó
forestal, un peó d’obra i un arqueòleg que supervisi
els treballs.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  ccoommppttaa  aammbb  uunnaa  ssuubbvveenncciióó  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee  BBaarrcceelloonnaa  
ppeerr  ttaall  ddee  ccoommeennççaarr  eenn  bbrreeuu  eellss  ttrreebbaallllss  pprreevviiss  aa  llaa  rreessttaauurraacciióó  ddee  llaa  zzoonnaa

AAIIGGUUAAFFRREEDDAA  DDEE  DDAALLTT  
JJAA  ÉÉSS  BBÉÉ  CCUULLTTUURRAALL  DD’’IINNTTEERRÈÈSS  LLOOCCAALL

SS’’eessttàà  ttrreebbaallllaanntt  eenn  ll’’eexxeeccuucciióó  dd’’uunn  ccoonnvveennii

aammbb  eell  BBiissbbaatt  ddee  VViicc  qquuee  ffiixxaarràà  ll’’iinniiccii  ddee  lleess  oobbrreess

ddee  rreeccuuppeerraacciióó  ddee  ll’’eessggllééssiiaa  ii  ll’’eennttoorrnn  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

ddee  DDaalltt



Des del Punt Jove d’Aiguafreda s’anima els joves del
municipi a participar en la vida social de la vila alhora
que se’ls ofereix múltiples possibilitats formatives i
lúdiques per a aquesta primavera.

UUnn  aapprrooppaammeenntt  aa  llaa  ccuullttuurraa
El passat 8 de març l’Ajuntament, en col·laboració
amb el Punt Jove, va portar  més d’una trentena de
persones, tant d’Aiguafreda com dels municipis veïns,
a Barcelona per veure el musical Grease. I és que des
del Punt Jove es pretén donar resposta a les necessi-
tats culturals de la població. Per aquesta raó, també
promou la participació en tallers que donen a conèi-
xer formes d’expressió d’altres regions i països, com
la segona edició que acaba de finalitzar del curs per
aprendre a tocar el djembé i endinsar-se en el món de
la percussió africana. 

UUnn  ppuunntt  dd’’aacccciióó  ii  ffoorrmmaacciióó
Aquest mes d’abril el Punt Jove té programat un curs
de voluntariat i un de monitors i directors de lleure.
Encara no es coneixen les dates exactes ni el preu
dels cursos, ja que no s’han tancat els períodes d’ins-
cripció i tot dependrà de les persones inscrites en
cadascun d’ells. Els interessats es poden adreçar al
Punt Jove per conèixer-ne tots els detalls.

EElleecccciióó  ddee  ll’’HHeerreeuu  ii  llaa  PPuubbiillllaa  
Una vegada més, els joves són els protagonistes de la
vida tradicional del poble. El proper 13 de juliol, el
Punt d’Informació Juvenil organitza l’elecció de
l’Hereu i la Pubilla d’Aiguafreda. Tots els joves d’entre
18 i 22 anys empadronats al municipi que siguin par-
ticipatius i estiguin implicats en la vida associativa i
cultural del municipi poden ser-hi candidats.

La inscripció serà el proper divendres 18 de maig a les
20 h al Punt Jove. Un cop s’hagin presentat tots els
candidats se’ls informarà del que implica estar dins el
món del pubillatge. Posteriorment se’ls farà un exa-
men escrit de 30 preguntes tipus test i una prova oral
per tal que el jurat pugui discernir quins són el millor
candidat i candidata a representar l’essència
d’Aiguafreda.
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EEnn  bbrreeuu  eell  PPuunntt  JJoovvee  iinniicciiaarràà  ddooss  ccuurrssooss  

ffoorrmmaattiiuuss::  eell  ddee  vvoolluunnttaarriiaatt  ii  eell  ddee  mmoonniittoorr  ii  ddiirreeccttoorr

ddee  lllleeuurree

EEss  bbuussccaa  jjoovveess  ddee  1188  aa  2222  aannyyss,,  

ppaarrttiicciippaattiiuuss  ii  iimmpplliiccaattss  eenn  llaa  vviiddaa  aassssoocciiaattiivvaa  ddee  llaa

vviillaa,,  ppeerr  sseerr  ll’’HHeerreeuu  ii  llaa  PPuubbiillllaa  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

EEll  PPuunntt  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  JJuuvveenniill  iimmppuullssaa  nnoouuss  ccuurrssooss  ii  aaccttiivviittaattss  aa  mmééss  
ddee  ppoossaarr  eenn  mmaarrxxaa  ll’’eelleecccciióó  ddee  ll’’HHeerreeuu  ii  llaa  PPuubbiillllaa  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

UUNNAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA  
DDEEDDIICCAADDAA  AALLSS  JJOOVVEESS



L’escola La Muntanya va celebrar del 26 al 30 de març
la Setmana Cultural, aquest any sota el nom de «Blau
i verd, els colors que volem». A més de dur a terme
activitats lúdiques i pedagògiques com són jocs,
tallers, pintura, teatre..., aquesta edició de l’esdeveni-
ment ha inclòs la creació per part dels alumnes d’un
programa de ràdio i un altre de vídeo.

El programa audiovisual ha inclòs entrevistes, notí-
cies, contes i, fins i tot, anuncis publicitaris. El vídeo
s’ha emès per Internet perquè tothom pugui tenir
accés al treball executat pels alumnes del centre. 

CCoomm  aa  nnoovveettaatt  dd’’aaqquueesstt  22000077,,  dduurraanntt  llaa  SSeettmmaannaa  CCuullttuurraall  ddeell  cceennttrree  
eellss  nneennss  ii  nneenneess  vvaann  ccrreeaarr  uunn  vvííddeeoo  qquuee  ss’’hhaa  eemmèèss  ppeerr  llaa  xxaarrxxaa

EELLSS  AALLUUMMNNEESS  DDEE  LL’’EESSCCOOLLAA  
LLAA  MMUUNNTTAANNYYAA,,  AA  IINNTTEERRNNEETT

EEll  vvííddeeoo  eessttàà  pprroodduuïïtt  íínntteeggrraammeenntt  ppeellss

aalluummnneess  ddeell  cceennttrree  ii  ccoommppttaa  aammbb  eennttrreevviisstteess,,  nnoottíí--

cciieess,,  ccoonntteess  ii  aannuunncciiss  ppuubblliicciittaarriiss
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11

Ja ha finalitzat el pla de millora del cementiri que
va iniciar-se juntament amb l’ampliació del recin-
te. Una de les actuacions més destacades ha estat
la  construcció de plataformes de formigó al peu
dels nínxols amb l’objectiu de millorar-hi l’accés
alhora que s’eviten les humitats i la brutícia. 

UUnnaa  mmiilllloorraa  ggeenneerraall
Les obres de millora també han consistit en la
renovació d’algunes rampes i accessos al cementi-
ri per tal que les visites tinguin una millor mobili-
tat per dins del recinte municipal, així com en la
instal·lació d’un nou enllumenat i l’arranjament de
les conduccions d’aigua. Finalment, s’ha pintat i
donat una nova numeració als nínxols, que han
adquirit, així, un aspecte totalment renovat.

EEll  ppllaa  ddee  mmiilllloorraa  ddee  llaa  iinnssttaall··llaacciióó  hhaa  iinnccoorrppoorraatt  nnoovveess  ppllaattaaffoorrmmeess  ddee  ffoorrmmiiggóó,,  
hhaa  rreennoovvaatt  rraammppeess  dd’’aaccccééss  ii  hhaa  ppiinnttaatt  ddee  nnoouu  eell  rreecciinnttee

EELL  CCEEMMEENNTTIIRRII  MMUUNNIICCIIPPAALL  
PPRREESSEENNTTAA  UUNN  NNOOUU  AASSPPEECCTTEE
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El passat 17 de febrer Aiguafreda es va disfressar per
viure la cinquena rua en honor al rei Carnestoltes. Tot
i el mal temps, les comparses i carrosses van sortir
del parc les 18:30 h per recórrer els carrers de la vila.
La rua va finalitzar al mateix parc amb una xocolata-
da popular amenitzada pels balls dels participants de
les comparses i carrosses, que esperaven l’entrega
dels premis a les millors disfresses. Aquest any el
veredicte del jurat va atorgar el premi a la millor
carrossa a «Eurovisión» per la seva originalitat; el
premi a la millor comparsa, a «Els indianos»; el de
millor disfressa individual, a «Zipi i Zape» en la cate-
goria d’adults i a «Kimi» en la d’infantil.

Indis, sevillanes, cantants, carbasses... desfilaven
pels carrers de la vila omplint-los de festa. I és que,
un any més, la comissió organitzadora, aquest 2007

disfressada d’homes i dones de l’Edat Mitjana, va fer
del carnaval, amb el suport de l’Ajuntament, un gran
acte festiu per als grans i petits d’Aiguafreda. 

LLeess  eessccoolleess  ttaammbbéé  eess  ddiissffrreesssseenn
Un dia abans de la gran rua, els més petits de la vila
van sortir al carrer donant el tret de sortida al car-
naval. La seva rua particular va iniciar-se a l’escola
dels més grans, que van creuar el mercat setmanal
dels divendres per anar a buscar els més menuts i
anar tots plegats al parc de la carretera per celebrar
el tradicional judici al rei Carnestoltes i condemnar-
lo a la foguera.

LLaa  ccaarrrroossssaa  qquuee  rreeccoorrddaavvaa  ll’’aaccttuuaacciióó  ddee

MMaassssiieell  aa  EEuurroovviissiióónn vvaa  eemmppoorrttaarr--ssee  eell  pprriimmeerr  pprreemmii

ddeell  jjuurraatt

EEllss  aalluummnneess  ddee  lleess  eessccoolleess  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa

vvaann  jjuuttjjaarr  ii  ccrreemmaarr  eell  rreeii  CCaarrnneessttoolltteess  aall  ppaarrcc  ddee  llaa

ccaarrrreetteerraa

LLaa  pplluujjaa  nnoo  vvaa  iimmppeeddiirr  qquuee  lleess  ccaarrrroosssseess  ii  ccoommppaarrsseess  
ddeessffiilleessssiinn  ppeerr  cciinnqquueennaa  vveeggaaddaa  ppeellss  ccaarrrreerrss  ddee  llaa  vviillaa

EELL  CCAARRNNAAVVAALL  OOMMPPLLEE  
DDEE  FFEESSTTAA  AAIIGGUUAAFFRREEDDAA



La setmana del 14 al 20 de maig Aiguafreda podrà
gaudir de la primera setmana cultural de l’Esplai
Sant Jordi. Ja està concertada l’actuació d’un grup
musical del Liceu de Barcelona i diverses conferèn-
cies sobre cuina mediterrània. L’esdeveniment
comptarà amb nombroses actuacions musicals,
corals..., i és que cada dia el casal oferirà un ampli
ventall d’actes culturals.

L’Esplai també es prepara per rebre en breu la festi-
vitat de Sant Jordi. El proper 23 d’abril s’hi oferirà un
solemne ofici a les 12 del migdia i tot seguit s’hi
inaugurarà una exposició dedicada a aparells de
ràdio, gramoles i tocadiscs antics. La festa seguirà
amb un dinar de germanor i una animada sessió de
ball de saló.

UUnnaanniimmiittaatt  aa  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall
El passat 22 de març, l’entitat va celebrar la seva
Assemblea General anual de socis, presidida pel sen-
yor batlle d’Aiguafreda i pel regidor de Benestar

Social. L’estat de comptes de l’Esplai així com totes
les propostes de la junta directiva van ser aprovats
per unanimitat. 

Com a acte commemoratiu pel Dia de la Dona
Treballadora, cada 8 de març l’associació DONAI del
poble celebra un sopar per a les dones de la vila.
Aquest any va estar tot un èxit de participació, ja que
més d’un centenar de veïnes d’Aiguafreda es van reu-
nir a l’antic local de la Creu Roja per gaudir de l’àpat.

La vetllada va ser amenitzada amb música en viu; un
quartet de jazz tocava mentre les comensals degus-
taven els plats servits pel restaurant El Centre. Ja és
una tradició que l’Associació de Dones d’Aiguafreda
organitzi un sopar el Dia de la Dona per aplegar les
dones de la vila i commemorar la jornada.
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AA  mmééss,,  ll’’eennttiittaatt  eess  pprreeppaarraa  ppeerr  rreebbrree  llaa  ffeessttaa  ddeell  lllliibbrree  ii  llaa  rroossaa  
aammbb  uunnaa  eexxppoossiicciióó  dd’’aappaarreellllss  ddee  rrààddiioo,,  ggrraammoolleess  ii  ttooccaaddiissccss  aannttiiccss

LL’’EESSPPLLAAII  SSAANNTT  JJOORRDDII  CCEELLEEBBRRAARRÀÀ  LLAA
SSEEVVAA  PPRRIIMMEERRAA  SSEETTMMAANNAA  CCUULLTTUURRAALL

LL’’AAssssoocciiaacciióó  DDOONNAAII  vvaa  aapplleeggaarr  mmééss  dd’’uunn  cceenntteennaarr  ddee  vveeïïnneess  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa  
aa  ll’’aannttiicc  llooccaall  ddee  llaa  CCrreeuu  RRoojjaa  ppeerr  cceelleebbrraarr--hhoo

SSOOPPAARR  EENN  HHOONNOORR  
AALL  DDIIAA  DDEE  LLAA  DDOONNAA

EEll  ssooppaarr,,  aa  ccààrrrreecc  ddeell  rreessttaauurraanntt  EEll  CCeennttrree,,

vvaa  sseerr  aammeenniittzzaatt  ppeerr  uunn  qquuaarrtteett  ddee  jjaazzzz
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IICCVV--EEPPMM EERRCC--AAMM

Temps d'eleccions, temps d'obres. Aquest podria ser el lema
de molts ajuntaments quan s'apropen eleccions, al qual no
és aliè Aiguafreda.
És tanta la importància atribuïda pel nostre govern munici-
pal que la inversió al 2006 en infraestructures i béns va ésser
de 982.807 euros, sense tenir en compte el camp de futbol,
i aquest any només puja a 228.340 euros. És a dir, més de
quatre vegades menys que l'any passat.
Això té una explicació: per arribar a temps a les eleccions
amb una imatge de fer coses s’havien d’aprovar les inver-
sions al 2006. No cal fer molts esforços per entendre per
què al 2007 són tan baixes: aquest any també serà el pri-
mer de la nova legislatura i no té el mateix sentit per a l'e-
quip de govern.
Per fer-se una idea de la gestió municipal en aquests darrers
quatre anys és convenient prestar atenció a d’altres magni-
tuds dels pressupostos municipals. Així tenim que les despe-
ses de personal han passat de 413.372 euros al 2003 a
634.828 euros al 2007, el 53,5% més en tan sols quatre
anys. Si ens fixem en el capítol dels impostos directes
(l'Impost sobre Béns Immobles, l'Impost sobre Activitats
Empresarials, l'Impost de circulació i les plusvàlues), l'aug-
ment ha estat del 43,5% en passar de 512.379 euros al
2003 als 735.571 euros d'enguany. I tot això, amb un crei-
xement molt preocupant de l'endeutament que hem de
pagar entre tots.
Pensem que als electors també els interessa saber l'altra
cara de la gestió municipal.
Fins aviat.

Grup municipal ICV a Aiguafreda

La gran majoria d’ajuntaments del nostre país han destinat,
durant aquests anys d’ajuntaments democràtics, importants
recursos econòmics per dotar les seves poblacions d’equipa-
ments culturals de qualitat, recolzats pels governs de la
Diputació i la Generalitat.
A contracorrent del que succeeix a la gran majoria de muni-
cipis, Aiguafreda no disposa d’equipaments de referència per
desenvolupar activitats artístiques i culturals que motivin la
participació dels aiguafredencs. Les úniques inversions rea-
litzades durant tots aquests anys han estat l’ampliació del
Casal dels Avis, de molt recent inauguració, un pavelló
cobert inacabat des de fa més de catorze anys que no hem
sabut ma¡ si es tracta d’un espai poliesportiu o d’una poliva-
lent i, per tant, del tot desaprofitat i l’adquisició de l’antic
local de la Creu Roja, reservat per a segons qui.
La política cultural ha de formar part de les estratègies cen-
trals dels ajuntaments. La riquesa d’un poble es manifesta
per la diversitat d’activitats que un poble pot oferir, tant a
l’aire lliure com en espais coberts. Per això creiem que és
necessari invertir en aquestes infraestructures.
El que està ben clar és que el proper govern municipal ha de
plantejar com una de les prioritats en la seva agenda la
necessitat de posar al dia els equipaments culturals per
poder oferir espais de qualitat que han de donar resposta a
les necessitats dels aiguafredencs.

Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

llaa  vveeuu  ddeellss  ppaarrttiittss

CCIIUU

Convergència Democràtica, que fins ara ha tingut la respon-
sabilitat de presidir l’Ajuntament, des de la seva Agrupació
d’Aiguafreda ha fet balanç del que han estat aquests anys de
govern del poble i és evident que no s’ha fet tot el que es
volia fer, ni tot el que s’havia de fer. No han estat uns anys
fàcils perquè els que tenien l’obligació i els diners ens han
posat massa pals a les rodes per complir amb la nostra tasca,
però des de  l’Equip de Govern, amb constància, amb tossu-
deria i amb una bona feina, hem aconseguit potser menys del
que ens havíem proposat a l’inici del mandat però possible-
ment més del que a «alguns» els hauria agradat. En alguna
altra ocasió hem dit que no és cert que en política tot s’hi val
i seria bo no tornar a caure en sectarismes estèrils, la dis-
crepància no pot estar avalada ni per les desqualificacions a
vegades insultants ni per la mentida, cosa que passa massa
sovint en altres indrets però també en el nostre poble.
Estem a les portes d’unes eleccions municipals i demanem joc
net per guanyar l’adversari, nosaltres ho respectarem, són els
programes i les persones per dur-los a terme el que han de
triar els electors. Aviat us presentarem les propostes de CiU
per a la pròxima legislatura, on trobareu l’Aiguafreda que
volem per al futur, i us demanarem que entre tots ens ajudeu
a aconseguir-la.

CiU-Aiguafreda

CCGGAA--PPMM--PPSSCC

Ja fa quatre anys de les últimes eleccions municipals i als
d’Esquerra-Aiguafreda se’ns han fet molt curts. En els anys
que portem al govern d’Aiguafreda, des de la Regidoria de
Cultura i Festes hem fet moltes coses: hem creat noves fes-
tes, n’hem revifat d’altres que estaven adormides, hem pro-
gramat exposicions, hem creat associacions, etc.
El temps passa, però nosaltres renovem les energies cada
quatre anys, cada cop que aneu a votar i ens doneu el vos-
tre suport perquè creieu que som les persones adients per
fer la tasca d’aconseguir, dia a dia, un poble millor.
Volem donar el nostre agraïment per endavant a totes aque-
lles persones que ens recolzen i que ens voten, a tothom
que creu que som una aposta de futur i que creu en la nos-
tra proposta. Totes aquestes persones sou les que ens
doneu forces i ànims per continuar treballant, creant idees,
debatent processos, arribant a acords... Tots vosaltres sou
els que ens doneu caràcter i força.
Ara tornem a tenir al davant quatre anys més per poder con-
tinuar fent la nostra política creativa, progressista i basada
en el contacte amb les persones, una política pensada per
persones i dedicada a les persones.
Aquests quatre anys se’ns han fet molt curts perquè hem tin-
gut molta feina i hem treballat molt, però creiem que enca-
ra queda molta feina per fer en tots els àmbits. És per això
que volem tenir més presència a l’Ajuntament d’Aiguafreda,
perquè tenim moltes ganes de treballar per al nostre poble i
fer-lo un molt bon lloc per viure, volem que tothom pugui dir
“Que bé que s’hi viu, a Aiguafreda!”

Grup municipal d’ERC Aiguafreda



El primer dissabte de maig grans i petits estan con-
vidats a practicar l’esport. De 17 a 20 h el parc de la
carretera de Ribes acollirà la jornada de portes ober-
tes a l’esport. Aquells qui ho vulguin podran partici-
par en un partit de bàdminton o tennis taula en famí-
lia, o bé divertir-se fent una gimcana amb bicicleta. 

A més, la jornada comptarà amb activitats lúdiques
organitzades per la Regidoria d’Esports i les entitats
esportives del municipi per amenitzar la festa: ani-

madors, pallassos, jocs inflables per als més menuts,
una xocolatada...
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EEll  pprrooppeerr  55  ddee  mmaaiigg  llaa  ppoobbllaacciióó  dd’’AAiigguuaaffrreeddaa  
ppooddrràà  ggaauuddiirr  dd’’uunn  ddiiaa  sseenncceerr  ddeeddiiccaatt  aa  llaa  pprrààccttiiccaa  ddee  ll’’eessppoorrtt  eenn  ffaammíílliiaa

JJOORRNNAADDAA  EESSPPOORRTTIIVVAA  AALL  PPAARRCC  
DDEE  LLAA  CCAARRRREETTEERRAA  DDEE  RRIIBBEESS

Irim Lux (Jordi Miralpeix), pintor fill d’Aiguafreda,
acaba d’inaugurar l’exposició In.Pure a la Galeria
Metropolitana de Barcelona, el seu treball d’investiga-
ció més recent sobre la forma i la puresa del Romànic
català. Les seves darreres obres integren escenes típi-
ques de l’art romànic amb elements futuristes vincu-
lats al seu propi llenguatge.

Irim Lux va començar a interessar-se pel món de la
creació ja des de ben petit, quan vivia a la mateixa
plaça de l’Ajuntament. Va ser al polígon industrial
d’Aiguafreda on va tenir el ser primer estudi, en una
antiga foneria: «En aquell espai va créixer una

part del meu treball». Ara bé, les seves obres no
només són fruit de la inspiració, sinó que assegura
que ha trobat el seu propi llenguatge «a partir de
l’aprenentatge, l’experimentació i l’estudi de
referents des del Romànic a l’era digital». I és
que «quan es pinta la pintura no és l’únic que es
fa, sinó que hi ha tot un treball previ, subterra-
ni i experimental que alimenta la pintura».

Aiguafreda el va veure créixer com a artista i les
parets de la vila van viure part de la seva creació; «un
cop ficat dins el món de l’art em vaig interessar
pels grafits. Va ser aleshores quan vaig fer-ne
més d’un pel poble».

«La zona d’Aiguafreda de Dalt a Can Serra de
l’Arca és un espai amb molta energia, en la
seva terra hi ha molta força». Irim Lux assegura
que el municipi li ha servit en nombroses ocasions
d’inspiració i lloc de reflexió per emprendre la difícil
tasca de la recerca de l’individu.

IIrriimm  LLuuxx,,  aarrttiissttaa  ppllààssttiicc,,  pprreesseennttaa  uunnaa  nnoovvaa  eexxppoossiicciióó  oonn  llaa  ppiinnttuurraa,,  
eellss  nnoouuss  ssuuppoorrttss  aauuddiioovviissuuaallss  ii  llaa  ffoorrççaa  ddeell  ccoolloorr  eexxppeerriimmeenntteenn  aammbb  ll’’aarrtt  rroommàànniicc

««AAIIGGUUAAFFRREEDDAA  DDEE  DDAALLTT,,  
EELL  PPOOBBLLAATT  IIBBEERR  II  CCAANN  SSEERRRRAA  
SSÓÓNN  EESSPPAAIISS  AAMMBB  MMOOLLTTAA  EENNEERRGGIIAA»»

EEllss  ggrraannss  ii  ppeettiittss  ddee  llaa  vviillaa  ppooddrraann  pprraaccttiiccaarr

bbààddmmiinnttoonn  ii  tteennnniiss  ttaauullaa  eenn  ffaammíílliiaa




