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Les polítiques socials centren el pressupost per al 2012 i l’ocupació
esdevé una prioritat municipal

Aiguafreda, a la mida de les
necessitats ciutadanes
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Ajuntament
Ajuntament (oficines)                                   
93 844 22 53
Ajuntament (fax)                                              
93 844 21 85
Policia local (urgències 24 hores)            
606 98 11 11

Assistencials
CAP Aiguafreda
93 844 10 26
Serveis socials
93 812 54 45
Farmàcia
93 844 25 14
Per concertar hora al metge
(Sanitat Respon)
902 111 444
Residència geriàtrica "Can Caló"
93 844 18 00
Residència geriàtrica "La Font"
93 844 10 61
Centre d'atenció a la Dona
93 879 49 10

Escolars
CEIP "La Muntanya"
93 844 01 82
Llar d'infants "Natzaret"
93 844 00 52
Aula de música “La Clau de Sol”
630 368 975

Subministraments
Aigua: SOREA
Servei municipal d'aigües
93 881 22 53
Gas: Gas Natural (urgències)
900 750 750
Llum: Estabanell i Pahisa, SA
93 860 91 00

Serveis
Mancomunitat “La Plana”
93 812 41 67
Biblioteca Popular Lluïs Millet
i Pagès
93 844 22 01
Camp d'esports municipal
93 844 07 29
Casal Sant Jordi
93 844 22 26
Oficina de Correus
93 844 04 99
Punt Jove
93 844 07 86

Parròquia de Santa Maria 
d'Aiguafreda
93 844 01 04
Serveis funeraris 
93 861 82 30
Centre d'Informació d'Aiguafreda 
(Parc del Montseny)
93 844 01 54

Transports i comunicacions
Estació de RENFE
93 844 03 38
Autocars Sagalés
93 870 78 60
Servei de taxi
627 55 33 05 / 627 55 33 06
Servei de taxi 4x4
635 977 683

Seguretat
Mossos d'Esquadra i emergències  
de trànsit
088
Mossos d'Esquadra de Granollers
93 860 85 24
Mossos d'Esquadra de Vic
93 886 08 45
Bombers de la Generalitat
085

Urgències mèdiques
Urgències mèdiques
061
Hospital General de Granollers
93 849 10 11
Hospital General de Vic
93 889 11 11
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Vull començar donant-vos públicament, en nom dels meus companys de
grup municipal i en el meu propi, el nostre agraïment per la confiança i
el suport majoritari que ens vàreu atorgar en les darreres eleccions
municipals.

Ara fa un any que vàrem prendre possessió del govern de l’Ajuntament, d’un
ajuntament que s’havia burocratitzat a l’excés durant els darrers anys i, per
tant, s’havia allunyat de la ciutadania a la qual ha de servir. La situació general
de l’Ajuntament i d’alguns temes concrets obligava a afrontar amb urgència
certs assumptes prioritaris, i en aquest sentit hem treballat intensament durant
aquests primers mesos, amb uns resultats que creiem positius.

Aquestes emergències inicials ens han ocupat amb excés i no ens han
permès, fins ara, de poder-vos informar a través d’aquesta revista muni-
cipal. Per això ara engeguem de nou la publicació de l’AF, revista d’informació,
que sortirà espaiada en el temps per adaptar-la a les possibilitats econòmiques
actuals.

En ella, igual que al nostre web municipal www.aiguafreda.cat, trobareu
informació referent als assumptes que afecten el nostre municipi i que ocupen
l’equip de govern, el programa d’activitats que es realitzaran al nostre poble
durant els propers mesos i altres informacions d’interès general.

En aquest exemplar exposem, entre altres assumptes, la situació d’alguns
temes, tant urgents com importants i com hem afrontat alguns dels com-
promisos assumits. També s’hi informa de l’estat actual del nostre ajunta-
ment, afectat per les polítiques portades a terme durant els darrers anys,
que el varen endeutar notablement en un context que no és econòmicament
favorable.

Malgrat tot, voldria que la lectura d’aquesta revista us aportés una sensació
positiva. El personal de l’Ajuntament, l’equip de govern i jo mateix restem
a la vostra disposició. Amb el vostre suport i comprensió anirem trobant
solucions a les dificultats que ens afecten i aconseguirem, entre tots, portar
a terme la magnífica tasca de millorar el nostre poble.

Rebeu una molt cordial salutació.

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

En aquesta revista trobareu 

informació referent als

assumptes que afecten el 

nostre municipi i que ocupen

l’equip de govern
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Benvolguts veïns 
i veïnes,

Editorial



Administració general, recursos humans, representació, obres 
públiques i privades, planejament, serveis tècnics

Horari de visites: cal sol·licitar hora prèviament al telèfon 938 442 253
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Servei de vigilants, tresoreria, turisme, Consorci de Promoció Turística

Horari de visites: els dimecres de 18.30 a 20.30 h

Les passades eleccions deixaven al municipi un nou equip de govern

Recentment complia un any de les passades eleccions munici-
pals, celebrades el 22 de maig, en les quals, amb una participació
del 70%, s’imposava la llista de Convergència i Unió, amb un
total de 678 vots, per davant del PSC —269 vots— i ICV —211
vots—. Aquests resultats deixaven CiU com a únic grup a l’equip
de govern amb 7 regidors, mentre que socialistes i Iniciativa
conformen l’oposició amb 2 regidors cadascun.

L’11 de juny de 2011 quedava, així, constituït el nou Ple Municipal
que gestiona el consistori al llarg de la present legislatura.

Joan 
Vila i Matabacas
Alcalde
Alcaldia. Urbanisme

Un any de govern municipal

Fermí 
Colomer i Dosrius
1r. tinent d’alcalde
Governació i Hisenda. Turisme

Manteniment i serveis municipals, desenvolupament de l’Agenda 21,
defensa del Congost, gestió de l’aigua, gestió de residus, 
mancomunitat «La Plana»

Horari de visites: els dimecres d’11 a 13 h

Frederic 
Pulido i Polo
2n. tinent d’alcalde
Manteniment. Serveis Municipals.
Sostenibilitat  i Medi Ambient

Festes, comerç, empreses, Consorci de Promoció Econòmica, consum

Horari de visites: els divendres de 15 a 17 h

Enric 
Cruells i Carrió
3r. tinent d’alcalde
Festes i Espectacles. Indústria 
i Comerç

Ensenyament i centres escolars, activitats culturals, cooperació,
comunicació i noves tecnologies, protecció i promoció del patrimoni
històric

Horari de visites: els dijous de 17 a 19 h

Miquel 
Parella i Codina
4t. tinent d’alcalde
Ensenyament i Cultura. Patrimoni
Històric. Comunicació

Benestar social, sanitat (Centre d’Atenció Primària), gent gran, centre
d’atenció per a animals de companyia, habitatge públic, joventut

Horari de visites: els dimarts de 15 a 17 h

Elena 
Font i Sala 
Sanitat i Serveis Socials.
Joventut (compartida)

Activitats esportives, promoció de l’esport, joventut

Horari de visites: els dilluns de 18 a 20 h

Pere 
Molera i Puig 
Esports. Joventut (compartida)



AFjuny 2012 revista d’informació local AIGUAFREDA

5

Horaris de l’ajuntament
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Plaça de l’Ajuntament, 1
08591 AIGUAFREDA

Tel.: 938 442 253 / Fax: 938 442 185
Correu-e: aiguafreda@aiguafreda.cat 
Web: www.aiguafreda.cat

Horari
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dimarts: de 16:30 a 19:30 h

Horari d’estiu (juliol i agost)
Igual que la resta de l’any excepte els
dimarts a la tarda, en què està tancat

SECRETARIA
Secretari-interventor:
Antonio José Hierro Medina
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dimarts: de 16:30 a 19:30 h

SERVEIS SOCIALS
Els dimecres d’11 a 14 h

(Cal concertar hora prèviament 
al telèfon 938 125 445.)

SERVEIS TÈCNICS
Arquitecte: 
Mariano Gimeno Cobos
Arquitecta tècnica: 
Marta Solagran Casassas
Enginyer: 
Carles Sinningsohn Cienfuegos

(Cal concertar hora prèviament 
al telèfon 938 125 445.)

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Carrer d’Avencó, s/n
Els dilluns, dimarts, dijous 
i divendres: d’11 a 13 h i de 16 a 19 h
(els dimecres, tancada)
Els dissabtes: de 9 a 13 h

EL PUNT. SERVEI D’INFORMACIÓ
JUVENIL I ESPAI JOVE
Passatge de Sant Ramon, 2, bxs.
De dimarts a divendres de 17 a 20 h
(els dilluns, tancat)

Es poden concertar visites
trucant prèviament al 938 442

253. També es pot contactar
directament amb els 
responsables municipals a 
través de la bústia de 
suggeriments del web municipal
(www.aiguafreda.cat).

Contacte

Amb l’objectiu de 
desenvolupar amb l’agilitat
necessària algunes de les 
activitats prioritàries per a
l’actual equip de govern, s’ha
incrementat notablement 
l’activitat consistorial: des de
la presa de possessió i al llarg
del 2011 se succeïen 15 plens,
entre les sessions ordinàries i
les extraordinàries.

Més activitat a
la recerca de
solucions

Amb l’objectiu de conèixer en
primera persona quines són
les necessitats concretes dels
diversos barris i veïnats del
municipi, al llarg dels primers
mesos de l’actual mandat 
l’equip de govern s’ha trobat
amb veïns o els seus 
representants.

Exemples d’aquesta voluntat
d’incrementar la participació
dels ciutadans en les 
polítiques municipals que els
afecten directament són les
trobades mantingudes amb
veïns i veïnes d’Avencó, de la
Font dels Enamorats, del 
sector nord de l’Eixample
—amb motiu de les obres 
d’urbanització dels carrers 
del Pirineu, Montserrat i 
Tagamanent— i de 
Serrabanda.

Més proximitat
als barris i 
veïnats

>

>

>

>

>

>
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El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) corregeix
alguns dels aspectes més conflictius de l’anterior proposta

Redefinint el desenvolupament
urbanístic d’Aiguafreda

Ja es troba en la recta final de la seva
redacció el nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), destinat a resoldre
alguns dels conflictes generats per l’apro-
vació inicial del POUM redactat per l’an-
terior equip de govern. Un dels aspectes
més problemàtics d’aquell era la qualifi-
cació d’«inundables» de bona part de les
zones urbanes del municipi properes a
les rieres d’Avencó i del Congost, sense
preveure —com determina la legislació
vigent— solucions per a preservar la inte-
gritat de les persones i dels seus béns. De
la mateixa manera, havia generat la pre-
ocupació d’un nombre destacat de veïns
la creació de blocs de pisos en diferents
zones del municipi sense atendre les alça-
des ja existents.

La redacció del nou pla ha volgut recollir
les diferents sensibilitats ciutadanes mos-
trades a través de les 416 al·legacions que
es presentaven a la proposta aprovada
durant l’anterior legislatura. Així, i entre

altres modificacions, incorpora un estudi
tècnic de les rieres que afecten la zona
urbana i proposa solucions per a evitar

possibles inundacions i mantenir la segu-
retat i els valors de les propietats properes
a aquestes.

El nou projecte ve a atendre bona part de les més de 
400 al·legacions presentades a la proposta de l’anterior equip 
de govern

L’actuació ha estat possible gràcies als treballs
desenvolupats per la brigada municipal

Es recuperen per a l’ús ciutadà
tres locals municipals

L’antic local de la Creu Roja, els baixos del
número 18 del carrer Major i l’antiga nau
de Serra i Figueres han estat recentment
condicionats per la brigada municipal.
Així, aquests espais de propietat munici-
pal tornen a posar-se a disposició del
municipi com a: espai cultural i social;
local d’entitats, i magatzem per a les asso-
ciacions del municipi, respectivament.

Més seguretat a la font 
del Pontasco
Les feines de la brigada també han per-
mès una actuació preventiva a la paret
natural de la font del Pontasco per a
garantir la seguretat de vehicles i vianants.

©
IC

C 
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Ja es pot constatar el punt en què es troben els treballs
per a la creació del futur col·legi

Seguiment d’obres de
la nova escola

L’Ajuntament d’Aiguafreda ha signat amb l’Institut
Pere Barnils, de Centelles, el conveni «Entorn»,
amb el qual es pretén incrementar la col·laboració
entre el municipi i el centre de secundària de la
nostra zona escolar. Els aproximadament 150
alumnes del nostre municipi que hi estudien es
veuran beneficiats per aquest projecte, destinat a
cooperar conjuntament en tasques de tipus 
educatiu, d’investigació, d’inserció al món laboral,
de cooperació social o de caire correctiu.

Major col·laboració amb l’institut
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Al llarg dels darrers mesos s’han establert noves mesures per a facilitar el trànsit
rodat i la seva convivència amb els vianants

A la recerca d’una millora
en la mobilitat

El centre del nucli urbà ha estat objecte,
en els darrers temps, de diverses actua-
cions destinades a millorar la convivència
entre trànsit rodat i vianants, les princi-
pals de les quals s’han desenvolupat als
llocs següents:

>Plaça de l’Ajuntament: Es disposa de
31 aparcaments per a turismes i aparca-
ment per a motocicletes. L’estacionament
és gratuït a la zona blava sempre i quan,
de dilluns a dissabte de 8 a 20 h, es
col•loqui el rellotge de control horari que
pot recollir-se a les oficines municipals. El
projecte de les zones blaves gratuïtes ha
estat desenvolupat conjuntament amb
la Unió de Botiguers i Comerciants.

>Carrers Major i del Pont: El tram del
carrer Major més proper a la plaça Major
i el carrer del Pont en la seva totalitat
tenen la consideració de vials amb trànsit
pacificat, amb pas preferent per als via-
nants i una velocitat màxima permesa de
circulació de 20 km/h.

>Plaça Major i plaça de la Rectoria: La
plaça de la Rectoria compta amb set pla-
ces d’aparcament, a les quals se’n suma
una més a la plaça Major. Ambdues dis-
posen d’una zona habilitada per a càrrega
i descàrrega puntuals amb disc de control
horari.

Conjuntament amb la Unió
de Botiguers i Comerciants,
s’han creat zones blaves
gratuïtes

Recentment s’han desenvolupat diferents tasques
d’endreçament a la zona

Recuperat l’enllumenat de la cova 
d’Aiguafreda de Dalt

Gràcies als treballs desenvolupats en els
darrers temps a Aiguafreda de Dalt ha
estat recuperat l’enllumenat a la cova:
concretament, s’hi ha fet una nova
instal·lació elèctrica que permet més
comoditat en l’accés a la cripta. Aquesta
millora ha anat acompanyada de tasques
de neteja i desbrossament de l’entorn
que han deixat al descobert túnels de
canalització i desviament d’aigües sub-
terrànies que baixaven de la muntanya.
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Les polítiques municipals per al 2012 posen l’èmfasi en l’atenció a les persones
i en la millora dels serveis municipals

Uns pressupostos realistes
amb el municipi

Els pressupostos d’Aiguafreda per a
aquest 2012 s’enfronten, de la mateixa
manera que en el conjunt d’ajuntaments,
al repte de fer front a l’actual situació
econòmica. Per aquest motiu, des de l’e-
quip de govern s’ha apostat —a l’hora
de la seva redacció— per posar l’èmfasi,
per sobre d’altres inversions, en qües-
tions com les polítiques socials i els ser-
veis que rep la ciutadania. En aquest sen-
tit, tot i les dificultats de finançament
que afronten les administracions, cal des-
tacar l’esforç realitzat per al manteniment
de les polítiques socials. Aquesta política
de suport a aquells sectors de la nostra
societat que han d’afrontar majors difi-
cultats es veu complementada, pel que
fa a les actuacions municipals, per un
treball de foment de l’ocupació (vegeu
pàgina 11).

2.916.015,49 € és la xifra total que es
troba consignada als pressupostos muni-
cipals per a aquest 2012. Enguany, la
major part d’aquesta previsió de despesa
es troba orientada al finançament dels
serveis que tenim al nostre abast i als tre-
balladors que els proporcionen. L’objec-
tiu és evitar que, com ha passat en altres
municipis, la crisi econòmica afecti els
serveis municipals.

Evitant la pressió 
a les famílies
Un dels aspectes més rellevants pel que
fa a la previsió d’ingressos realitzada és
la voluntat manifesta de no incrementar
la pressió fiscal sobre les famílies. Tot i
les dificultats de finançament que avui
dia han d’afrontar-se, l’equip de govern
aprovava uns pressupostos en els quals,

per exemple, s’aplicava una contenció
sobre l’Impost de Béns Immobles. D’a-
questa manera es pretén col•laborar amb
les economies familiars i no fer-les direc-
tament responsables del manteniment
dels comptes públics.

En aquest mateix sentit, ja s’ha anunciat
que es treballarà per tal d’incrementar
els ingressos a través de subvencions i
ajuts supramunicipals que permetin
mantenir els objectius de creixement
municipal marcats.

Els serveis municipals 
signifiquen la part més 
destacable del total 
del pressupost
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Ja es troben en fase d’execució les
obres d’urbanització dels carrers de
Tagamanent, del Pirineu i de la Mare
de Déu de Montserrat, situats al sector
nord de l’Eixample. Entre els aspectes
més notables d’aquestes es troba l’es-
talvi per als veïns, després que l’Ajun-
tament instés a revisar el projecte per
ajustar-lo als actuals preus del mercat.
D’aquesta manera, la urbanització, que
en un principi havia de suposar un cost
de 569.837,61 €, finalment
significarà una despesa de
363.880,84 €. Aquesta revi-
sió ha permès, a més, la
incorporació de millores
com la tecnologia LED a l’en-

llumenat, amb l’estalvi energètic que
això suposa.

D’altra banda, i dins d’altres processos
d’urbanització, l’Ajuntament ha retor-
nat als veïns del carrer Torrent de Cruï-
lles la quantitat de 137.171,19 € més
els interessos. Aquesta quantitat prové
de l’ingrés indegut que el consistori va
efectuar dels veïns durant l’anterior
legislatura.

Les obres al sector nord de l’Eixample han estat revisades per tal de reduir
el cost per als veïns i han incorporat millores

Comencen les urbanitzacions dels carrers
Tagamanent, del Pirineu i de Montserrat

Alguns dels serveis de
l’equipament esportiu de
la nostra vila han estat
remodelats

Condicionada la sala
polivalent Can Plantada

Amb l’objectiu de millorar les condicions
de la pràctica esportiva a Aiguafreda es
desenvolupava a la sala Can Plantada
una actuació de condicionament que
ha permès diverses millores, com posar
en servei les dutxes, implantar un siste-
ma de gestió de la calefacció, la creació
de ventilació i pintura als vestidors o la
instal•lació de noves xarxes a les porte-
ries. Aquests treballs han suposat un
cost inferior al que estava previst i, per
tant, la seva repercussió sobre les arques
públiques s’ha vist reduïda.

L’Ajuntament assumeix el cost 
indegut de la urbanització del
carrer Torrent de Cruïlles
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Les polítiques d’ocupació esdevenen una prioritat en l’inici de l’actual legislatura

Una aposta per la creació
de llocs de treball

Entre els principals reptes que s’afronten
a l’inici d’aquesta legislatura se situa l’o-
cupació i com la crisi econòmica afecta
els llocs de treball dels aiguafredencs i
aiguafredenques. Dins de la seva volun-
tat de reactivar el teixit econòmic local
i promoure noves vies d’ocupació, el con-
sistori ha desenvolupat diverses actua-
cions: d’una banda, s’ha establert un nou

conveni de col·laboració amb el Consorci
de Promoció Econòmica d’Osona Sud
per tal d’aconseguir d’aquest consorci
solucions més tangibles i, alhora, assolir
una presència més important d’Aigua-
freda dins de l’ens.

Activitats del consorci
Entre els diferents àmbits en els quals tre-

balla el Consorci de Promoció Econòmica
d’Osona Sud destaquen la creació de
noves empreses, la gestió d’una borsa de
treball i la facilitació d’eines per a trobar
feina i que donin suport a l’empresa.

Més enllà de les actuacions desenvolu-
pades en el si del Consorci, l’equip de
govern ha establert també una sèrie de
contactes amb empreses situades a la
nostra vila per tal d’actuar d’intermediari.
D’aquesta manera s’han aconseguit
diversos compromisos perquè es doni
prioritat a la contractació d’aquelles per-
sones del nostre poble que es troben en
situació d’atur. En aquests moments,
aquesta tasca d’intermediació ja ha
començat a donar fruits i ja s’han creat
llocs de treball tant de manera temporal
com amb contractes de llarga durada.

El consistori ha establert
acords amb empreses de la
zona per a prioritzar la 
contractació local
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A les trobades amb els responsables dels
Mossos d’Esquadra a la zona se sumen
diferents xerrades informatives sobre
seguretat

L’Ajuntament promou
noves actuacions en
matèria de seguretat

Davant la preocupació generada en
els darrers temps entorn de la segure-
tat al nostre municipi, l’Ajuntament ha
intensificat les actuacions que es des-
envolupen habitualment en aquest
sentit. Entre aquestes destaquen les
diverses trobades fetes amb els res-
ponsables policials de la zona per a
incrementar la presència de patrulles
i agents al nostre terme municipal.

Trobades amb els 
ciutadans
De la mateixa manera, i amb l’objectiu
d’informar els ciutadans sobre què fer
en cas de detectar un possible delicte,
s’organitzava una trobada informativa
al consistori amb mossos d’esquadra
per a tractar la qüestió amb les asso-
ciacions veïnals. En aquest mateix sen-
tit s’editaven imants de nevera amb els

telèfons d’emergències per a facilitar-
ne l’accés a tots els veïns i veïnes.

Un dels equipaments municipals sobre
els quals s’ha treballat en aquest inici
de legislatura ha estat la deixalleria
municipal. A més de fer-s’hi una reor-
ganització de l’espai, han estat ampliats
els dies que ofereix servei.

Els horaris
Actualment la deixalleria, situada al
carrer Avencó, es troba oberta al públic
els dilluns, dimarts, dijous i divendres
d’11 a 13 h i de 16 a 19 h i els dissabtes
de 9 a 13 h. Pel que fa a la recollida d’es-
combraries, des del consistori se’ns
recorda que els dimarts, dijous i diu-
menges es recull la fracció orgànica;
dilluns i divendres, la fracció reciclable,
i els dimecres, la de rebuig. Els bolquers
poden dipositar-se cada dia en bosses
separades.

Entre les millores aplicades a l’equipament es troba la incorporació
de més dies de servei

Ampliat el servei de la deixalleria

TELÈFONS D’INTERÈS

OFICINES ( Horari d’oficines)
93 844 22 53

POLICIA LOCAL (Servei 24 hores)
606 98 11 11

URGÈNCIES MÈDIQUES
061

EMERGÈNCIES DE CATALUNYA
112
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Des d’aquest passat mes de febrer, el
Casal Sant Jordi disposa d’una nova
junta. En aquest cas, se situa al capda-
vant del casal una directiva de caire
continuista respecte a l’anterior; el
principal canvi ha estat el pas del fins

ara vicepresident, Josep Morales, a la
presidència.

Durant la sessió de la junta ordinària
en la qual es procedia a la renovació
dels càrrecs, es dedicà un emotiu
record a la figura d’Isidre Puig, després
de la seva desaparició el passat mes
de desembre. Entre la resta de qües-
tions tractades a la junta es trobava la
possibilitat d’incorporar un nou servei
de caire social d’àpats a domicili.

La nova junta garanteix assolir una col·laboració
més estreta amb l’Ajuntament

Nova junta del Casal
Sant Jordi

Durant la sessió es va tenir
un record per a l’anterior
president, Isidre Puig,
recentment desaparegut

Novament, la passada celebració de la
Festa de la Gent Gran el 13 de novembre
va esdevenir un punt de trobada i ger-
manor per a les persones grans dels
municipis d’Aiguafreda, Sant Martí de
Centelles i Tagamanent. En total van ser
prop de 300 persones les que van pren-
dre part en una celebració que s’iniciava,
com és tradicional, amb la recepció dels
assistents per part de les autoritats dels
diferents municipis als porxos de l’esglé-
sia d’Aiguafreda, on es va obsequiar amb
una flor de benvinguda a les convidades.

Dinar i ball
Un cop finalitzat l’ofici religiós va tenir
lloc el dinar al restaurant El Montanyà,
on es va realitzar també el tradicional
sorteig. Com és habitual, la festa va aca-
bar amb música i ball per als participants.

La Festa de la Gent Gran aplegava prop de 
300 assistents d’Aiguafreda, Sant Martí de Centelles 
i Tagamanent

Celebrant fer-se gran
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Juny

Aula-estudi per a joves que 
cursin ESO o batxillerat
Ajuda gratuïta en temes d’estudi
Dimarts i dijous: batxillerat
Dimecres i divendres: ESO

Tertúlia literària
Es comentarà la novel·la de Ferran Torrent
Només socis
A la biblioteca. Divendres 1, a les 19 h

11a. Festa de l’Esport
Cap de setmana amb actes i activitats esportives
durant tot el dia. Amb sessions
de bàsquet, patinatge,
tennis, futbol sala, 
caminada nocturna,
pedalada popular,
partit de futbol de
veterans, hoquei,
minigolf, tir amb arc,
aventura...
Dissabte 2 

Concert coral 
A a càrrec del Cor Americantus i del Cor Escola
Mallorca
A l’ermita de Sant Salvador d’Avencó. 
Dissabte 2, a les 19.30 h

Caminada nocturna
Els Gafarrons
Dissabte 2

Festa de l’Esport 
Cap de setmana amb actes i activitats esportives
durant tot el dia
A diferents indrets del municipi. Diumenge 3

Taller de relaxació
Al CAP d’Aiguafreda. Dimarts 5, a les 11 h

Tertúlia literària
Es comentarà la novel·la de Ferran Torrent “.
Només socis
A la biblioteca. Dimecres 6, a les 19 h

“A Aiguafreda, els divendres de
juny, teatre”

Dins de la programació “Arts a Aiguafreda”:
Parlar Sol

A l’antic local de la Creu Roja.
Divendres 8, a les 22 h

Concert de final de curs 
Escola de Música La Clau de Sol

Dissabte 9

2a. Cursa de les Ànimes
Tot el dia, activitats a l’esplanada de la sala 
polivalent
Al vespre, sortida de la cursa (tram inicial i
final pels carrers del poble). Dissabte 9

Corpus
Catifes pels carrers i places d’Aiguafreda
Diumenge 10, a les 6 h, confecció de 
catifes, i a les 18 h, processó religiosa

Juny · Juliol
Tota la informació al web municipal www.aiguafreda.cat

>

>

Els horaris de les activitats i el seu emplaçament es troben subjectes a modificació en funció
de les necessitats de l’organització o d’altres imprevistos.

Ajuntament
d’Aiguafreda

Grup de Dol
Al CAP d’Aiguafreda. Dimarts 12, a les 11 h

Club de Feina d’Aiguafreda
Espai de recerca activa de feina
Al Punt Jove. Dijous 14, d’11 a 13 h

Festa del Porc
A la tarda, inici de les tasques de cocció
A l’esplanada del pavelló. Divendres 15

“A Aiguafreda, els divendres de
juny, teatre”
Dins de la programació “Arts a Aiguafreda”:
Màgia Borrell
A l’antic local de la Creu Roja.
Divendres 15, a les 22 h

Festa del Porc
Parades, actuacions i activitats durant el dia i
degustació del porc cuit
A l’esplanada del pavelló. Dissabte 16

Taller de relaxació
Al CAP d’Aiguafreda. Dimarts 19, a les 11 h

“A Aiguafreda, els divendres de
juny, teatre”
Dins de la programació “Arts a Aiguafreda”:
Aida Oset
A l’antic local de la Creu Roja.
Divendres 22, a les 22 h

Arribada de la Flama del 
Canigó
Posada en escena a l’antic
local de la Creu Roja
A la plaça Major. 
Dissabte 23, a les 22 h

Revetlla de Sant
Joan
Dissabte 23

Descobrint la vall d’Avencó
Passejada per la vall des de la Casanova de Sant
Miquel
Diumenge 24, d’11 a 14 h

Comença el Casal d’Estiu a la 
Llobeta i el casal d’activitats
esportives al Camp d’Esports
Dilluns 25, al matí

Grup de Dol
Al CAP d’Aiguafreda. Dimarts 26, a les 11 h

“A Aiguafreda, els divendres de
juny, teatre”
Dins de la programació “Arts a Aiguafreda”: 365
A l’antic local de la Creu Roja.
Divendres 29, a les 22 h

Arrossada
Ball d’estiu als jardins del casal
Al Casal Sant Jordi. Dissabte 30

> Juliol
Festival de patinatge
A la sala polivalent. Diumenge 1

Gegants d’Aiguafreda 
Participen a la trobada gegantera de
Sant Miquel de Balenyà
Diumenge 1

Tertúlia literària
Es comentarà la novel·la de 

Sílvia Alcántara Olor de
colònia
A la biblioteca. 
Dimecres 4, a les 19 h

Tertúlia literària
Es comentarà la novel·la de 

Sílvia Alcántara Olor de 
colònia. Aquesta sessió, oberta a tothom, 
comptarà amb la presència de l’escriptora
A la biblioteca. Divendres 6, a les 19 h

Sopar de veïns del passeig de 
Catalunya
Dissabte 7

Setmana de la
Joventut
Actes i activitats durant
tota la setmana
Del dilluns 9 al 
diumenge 15

Espectacle de dansa
contemporània
Enèsim Cia. de Ball
Al parc de la Carretera. Dissabte 14, a les 22 h

Gegants d’Aiguafreda 
Participen a la trobada gegantera d’Hostalets de
Balenyà
Diumenge 15

Sopar de veïns de la plaça Major
Dissabte 21

Gegants d’Aiguafreda 
Participen a la trobada gegantera de Moià
Dissabte 28

Marxa per la independència
Roda de Ter – Aiguafreda. 
Dissabte 28 i diumenge 29

Festival de ballet 
Escola Dansaidansa. Final de curs
Al parc de la Carretera. Dissabte 30, a les 22 h

Gegants d’Aiguafreda 
Participen a la trobada gegantera de Montmeló
Dissabte 30
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Una major 
proximitat a 
través dels 
mitjans 
municipals
Amb la voluntat d’aproximar el treball
municipal a la ciutadania, s’han potenciat
els mitjans de comunicació directes amb
la població al llarg de l’inici d’aquesta
legislatura. Així, per exemple, l’Ajuntament
ha creat un compte municipal a Youtube
—«ajaiguafreda»—, s’ha creat el domini
«aiguafreda.cat», s’han actualitzat els con-
tinguts del web municipal i s’han notificat
les afectacions puntuals als carrers als
veïns afectats.

Amb la Marató
de TV3
Un any més, un destacat nombre de
voluntaris i entitats s’implicaven en l’or-
ganització dels diferents actes que al llarg
del cap de setmana del 3 i 4 de desembre
tingueren lloc en suport de la Marató de
TV3 dedicada a la regeneració i trasplan-
tament d’òrgans i teixits. En total es van
aportar a la iniciativa 3.343 € entre Aigua-
freda i Sant Martí de Centelles.

L’11 de Setembre
La passada celebració de la diada al nostre
municipi va tenir com a acte central la lec-
tura per part de l’alcalde, Joan Vila, d’un
manifest consensuat entre totes les forces
polítiques representades al consistori.
L’acte va incloure el lliurament de la ban-
dera d’Aiguafreda, juntament amb una
placa commemorativa, als Amics de la
Sardana La Vall del Congost.

Aprovades les
delimitacions
del nostre terme
municipal
Ja han estat signades les corresponents
actes de delimitació municipal amb Cen-
telles i el Brull, les dues que restaven per
a acordar la delimitació de tot el nostre
terme municipal. Aquest fet ha permès
que finalment quedi inclosa al nostre
municipi la Casa Nova del Bruguer, en liti-
gi amb el Brull fins el moment. Cal des-
tacar també l’edició d’un nou plànol del
municipi, disponible a les dependències
municipals.

Nous convenis
amb la Fundació
Martí l’Humà
Cursos de català i d’història de l’art i les
tertúlies literàries tornen a ser possibles
gràcies als nous convenis signats amb la
Fundació Martí l’Humà. Els cursos s’im-
parteixen al Punt Jove, mentre que les
tertúlies tenen lloc a la biblioteca.

Reunions amb
els veïns
Amb la voluntat de copsar les necessitats
dels diferents nuclis del municipi, al llarg
dels darrers mesos l’Ajuntament ha man-
tingut diverses trobades amb grups veï-
nals i els seus representants. Els sectors
que hi han participat han estat Avencó,
Font dels Enamorats, el sector nord de
l’Eixample (amb motiu de les obres d’ur-
banització dels carrers del Pirineu, Mont-
serrat i Tagamanent) i Serrabanda.

Treballs davant
d’emergències
Amb l’arribada del bon temps s’han des-
envolupat diverses actuacions en pre-
venció de possibles incendis forestals.
Cal destacar la posada en marxa de l’As-
sociació de Defensa Forestal (ADF) Alt
Congost, així com l’arranjament de
camins.




