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2013, un any dedicat a
l’ocupació i a les persones
Les polítiques de suport a les persones destaquen
entre les prioritats municipals
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Telèfons d’interès

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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Una Festa Major d’Hivern a
prop de la tradició

Editorial
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Temps d’incerteses i de
nous camins
Vivim temps complicats; temps de dificultats, d’incerteses i de preocupacions. A la crisi
econòmica que ens castiga des de fa gairebé sis anys, s’hi ajunten cada dia noves males
notícies que ens tenen, si més no, desorientats.
Vàrem començar amb la globalització, que havia de portar-nos cap a un món millor, i
hem anat a parar a l’especulació i a les males pràctiques d’alguns que han fet trontollar
el sistema i perjudicat, directament o indirecta, els més dèbils o necessitats.
Durant els més de trenta anys de democràcia viscuts amb bonança econòmica
no hem fet els deures que ens tocaven i ara n’estem pagant un preu molt alt. Els
partits polítics no han resolt adequadament l’organització de l’estructura de l’Estat, ni
el seu propi finançament, ni el dels municipis, ni l’agilitació de la justícia, ni un llarg
etcètera... Els ciutadans tampoc estem lliures de culpa perquè, generalment, ens hem
preocupat poc d’exigir solucions a aquests problemes.
Si volem un futur esperançador l’hem de construir entre tots i, malgrat el mal moment
que estem vivint, hem de mantenir-nos actius i il·lusionats perquè d’aquesta crisi
n’hem de sortir. I en sortirem, segurament reforçats amb la recuperació de valors importants que havíem gairebé oblidat i amb noves possibilitats i expectatives de futur.

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

Ara, més que mai, ens hem
d’implicar i hem de fer sentir la
nostra veu perquè s’arregli tot
allò que no funciona prou bé

Sovint ens arriben notícies sobre noves corrupcions o més retallades... Però, en tots els
àmbits de la nostra societat, són pocs els corruptes i molta la bona gent honesta.
Si volem un esdevenidor millor per a nosaltres i, sobretot, per als nostres descendents,
ara, més que mai, ens hem d’implicar i hem de fer sentir la nostra veu perquè s’arregli
tot allò que no funciona prou bé i es demanin responsabilitats als que han causat
aquests problemes. El pes de la justícia ha de recaure sobre els corruptes i la resta
hem de fer pinya per recuperar un treball digne i una bona qualitat de vida per
a tothom.
Entre tots també hem de fer costat a les persones o famílies que ho estan passant més
malament i ajudar-los a superar les seves dificultats.
Al nostre ajuntament treballem des de fa temps per ajudar els més necessitats, i anirem
realitzant noves accions en aquesta direcció. Tenim previstos ajuts per als casos més
urgents i podem prestar assessorament legal gratuït a aquelles famílies que es
trobin en casos de desnonament hipotecari. Properament activarem uns plans d’ocupació municipals destinats a persones del nostre municipi que ho necessitin. En
aquest sentit, tots aquells que tinguin dificultats excepcionals poden dirigir-se als
Serveis Socials de l’Ajuntament o a qualsevol membre de l’equip de govern del consistori.
Els meus companys regidors i jo mateix estem, com sempre, a disposició de les aiguafredenques i aiguafredencs per ajudar-vos en tot allò que sigui possible.
Entre tots, no ho dubteu, ens en sortirem.
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Horaris de l’ajuntament
> AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

L’equip de govern municipal

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

Joan Vila i Matabacas
Alcalde
Alcaldia. Urbanisme
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

Frederic Pulido i Polo
1r. tinent d’alcalde
Governació i Manteniment. Serveis Municipals
Servei de vigilants, manteniment i serveis municipals
Horari de visites: els dimecres d’11 a 13 h

Fermí Colomer i Dosrius
2n. tinent d’alcalde
Hisenda. Turisme. Sostenibilitat i Medi Ambient
Tresoreria, turisme, recollida de deixalles
Horari de visites: els dimecres de 18.30 a 20.30 h

Enric Cruells i Carrió
3r. tinent d’alcalde
Festes i Espectacles. Indústria i Comerç
Festes, comerç, empreses, Consorci de Promoció Econòmica, consum
Horari de visites: els divendres de 15 a 17 h

Miquel Parella i Codina
4t. tinent d’alcalde
Ensenyament i Cultura. Patrimoni Històric. Comunicació
Ensenyament i centres escolars, activitats culturals, cooperació, comunicació i noves
tecnologies, protecció i promoció del patrimoni històric
Horari de visites: els dimarts de 18 a 20 h

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

Pere Molera i Puig
Esports. Joventut (compartida)
Activitats esportives, promoció de l’esport, joventut
Horari de visites: els dilluns de 18 a 20 h

AF AIGUAFREDA

revista d’informació local març 2013

> SERVEIS SOCIALS

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)

Contacte
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).
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Uns pressupostos ajustats
a la realitat actual
La despesa municipal per al 2013 es veu marcada per
la inversió en serveis socials i creació d’ocupació
Els pressupostos municipals per a
aquest 2013, aprovats durant el darrer
ple celebrat l’any passat, segueixen la
línia marcada per l’equip de govern d’adaptar els comptes públics a la realitat
social del moment. Aquest fet suposa
que, atesa la previsió d’ingressos a la
baixa que haurà de registrar el consistori com a conseqüència de l’actual crisi
econòmica, els pressupostos municipals passin dels 2.916.015 € previstos
al 2012 als 2.511.850 € per a enguany.

Reducció en les
despeses
Aquesta rebaixa pressupostària d’un
13,86% haurà de suposar necessàriament la reducció en determinades partides. En tot cas, des de l’equip de
govern s’ha apostat per aplicar polítiques de contenció en els comptes
públics, especialment en aquelles qüestions que no estan relacionades amb
els principals serveis que el consistori
ofereix a la ciutadania. Així, s’hi veuran

afectades aquelles partides que tenen
a veure amb les celebracions, festivitats
o activitats de caire lúdic que es financen amb fons municipals.

Plans d’ocupació per a combatre l’atur
Properament es presentaran una sèrie de plans destinats a oferir treball temporal
a aquells que es trobin en situacions econòmiques difícils
L’actual situació de crisi econòmica ha
provocat que les administracions
supramunicipals hagin hagut de retallar els programes que oferien a través

de plans d’ocupació, llocs de treball
temporal i formació. Per aquest motiu,
des de l’Ajuntament s’ha decidit reduir
algunes partides pressupostàries per

a invertir amb fons municipals en la
creació de plans d’ocupació propis.
L’objectiu d’aquesta mesura serà el de
donar suport a aquelles famílies del
municipi que puguin haver esgotat les
prestacions i es trobin en dificultats
econòmiques.
A més dels plans d’ocupació
s’ofereix assessorament legal
a persones amb problemes
hipotecaris
Paral·lelament a la propera presentació
d’aquests plans, hi ha altres iniciatives
previstes per a donar cobertura a situacions excepcionals, com l’assessorament legal gratuït a aquelles persones
o famílies que es trobin en casos de
desnonament hipotecari o amb problemes greus per al dia a dia.
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Un club per a trobar L’escola bressol,
feina
més econòmica
Un cop al mes aquelles persones que
es troben en situació d’atur poden
reunir-se al Punt

Els infants del municipi es beneficien
d’un 50% de descompte a la matrícula
de la llar d’infants

Dins de les polítiques municipals impulsades des de l’Ajuntament
per a facilitar la inserció al món laboral, durant el passat 2012
es creava el Club de Feina. Aquest espai permet oferir a aquelles
persones que es troben a la recerca d’un lloc de treball la possibilitat de rebre informació i recursos per a facilitar-los l’ocupació.
El servei, ofert a Aiguafreda a través del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Osona Sud – Alt Congost, es troba a disposició un cop al mes al
Punt per a totes aquelles persones que estiguin interessades a
participar-hi.

Amb l’objectiu de facilitar a les famílies del municipi l’accés a
l’escola bressol, aquest curs s’establí una rebaixa del 50% en
la matrícula. La voluntat d’aquesta iniciativa és facilitar l’accés
a l’educació preescolar —de 0 a 3 anys— sense carregar les
economies familiars amb més despeses durant l’inici del curs
lectiu. Tot i que l’educació preescolar no és competència dels
municipis, l’Ajuntament ofereix aquest servei per tal de cobrir
tant les necessitats dels infants com les dels pares i mares que
han de conciliar la seva vida laboral i familiar.
La voluntat municipal
és ajudar les famílies a
assumir les despeses
als inicis de curs

Obres de millora al Casal Sant Jordi
Entre les darreres activitats desenvolupades al casal
destaca la celebració de la Setmana Cultural

Al llarg dels darrers temps el Casal Sant
Jordi ha estat objecte de diferents actuacions de millora. Els principals treballs
han girat entorn de l’arranjament de la
coberta amb la substitució de llates i teules. Aquesta actuació ha permès garantir
la seguretat d’aquelles persones usuàries
de l’equipament. Paral·lelament, també
ha estat pintat tot l’edifici.
Setmana Cultural
Pel que fa a les darreres activitats desenvolupades al casal destaca la celebració, aquest passat mes de novembre, de
la Setmana Cultural. El programa d’enguany presentava sessions de cinema,
tallers de pessebres, xerrades o concursos de poesia, entre altres iniciatives. La
Setmana va comptar amb la participació
tant de joves com de gent gran.
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Finalitzen les dues primeres
fases del trasllat a la nova escola
La tercera i última fase quedarà completada amb el final de les obres
de l’edifici central
Aquest passat mes de gener es duia a
terme la segona fase del trasllat a les
noves instal·lacions de l’escola La Muntanya: en concret, foren els alumnes de
preescolar els que deixaren la seva ubicació de l’escola del passeig de Catalunya
per a anar al nou edifici, on ja gaudeixen
d’un equipament dissenyat específicament per a les seves necessitats. Prèviament, el passat mes de novembre tingué
lloc la primera fase d’aquest trasllat, en la
qual foren els alumnes de primària del
centre els que canviaren d’ubicació. Amb
la seva marxa, l’edifici central, conegut
com a «edifici B», es convertí en el centre
de les obres que es duen a terme per a la
seva total remodelació.

Per tal de facilitar el desplaçament dels
infants a les noves instal·lacions s’ha
comptat amb un destacat suport per part
dels pares i mares dels alumnes, de la
Direcció del centre i del propi consistori.
Aquest treball, conjuntament amb la participació de la Brigada d’Obres, ha permès
que els estudiants no haguessin de prescindir de cap dia lectiu durant el procés.

Última fase
Amb les obres que ja es duen a terme a
l’edifici central de l’escola, s’espera que es
pugui completar la tercera i última fase
del trasllat durant aquesta propera primavera. I és que el treball en aquest espai
és el més laboriós, en tractar-se de l’edifici
més antic i el que haurà de patir una
remodelació en la seva totalitat.

Represa de les obres
Després de l’aturada de les obres abans de l’estiu, des del consistori es
realitzaren les gestions necessàries per a aconseguir-ne la represa. Aquesta
es produïa el passat 7 d’agost, gràcies que des del consistori s’oferí a la
nova empresa adjudicatària dels treballs la possibilitat de disposar dels
serveis i facilitats que permetessin el desenvolupament de les obres.

Pares, mares, la Direcció de
l’escola i l’Ajuntament s’han
implicat activament en el
trasllat

Recomanació per
al trànsit a la
zona
Amb la concentració dels alumnes
als nous edificis, des de
l’Ajuntament s’ha emès la
recomanació d’evitar el trànsit
rodat davant de l’entrada
principal per qüestions de
seguretat. En aquest sentit, es
recomana que, per a
l’estacionament, es faci ús de
l’esplanada situada davant de la
sala polivalent, ja que es troba
aproximadament a 50 metres de
l’escola.
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El POUM entra a la recta final
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entrarà en vigor al llarg
dels propers mesos
El Ple Municipal aprovava inicialment
el passat 19 de juny el POUM d’Aiguafreda, el document que estableix de
quina manera ha de quedar ordenat el
territori del nostre terme municipal i
determina, entre altres qüestions, el
règim aplicable a cada tipus de sòl o els
usos dels equipaments municipals.
Aquesta aprovació inicial servia per a
incorporar-hi les modificacions pertinents, recollides a través de les al·legacions presentades. Actualment s’estan
incorporant al pla els informes favorables que han d’emetre les diferents institucions i organismes que l’han de vali-

dar. S’espera que l’aprovació definitiva
arribi al llarg dels propers mesos.
Corregits els aspectes
conflictius
El nou document ve a resoldre diverses
qüestions que havien provocat el conflicte amb un alt nombre de veïns
durant l’anterior legislatura, com la qualificació d’«inundables» de bona part
de les zones urbanes del municipi properes a les rieres d’Avencó i del Congost
o la creació de blocs de pisos en diferents zones del municipi sense atendre
les alçades ja existents.

Enllestida la urbanització de diferents
carrers de l’Eixample
La revisió del procés ha
permès una rebaixa
en l’aportació dels veïns
i veïnes
Des d’aquest passat estiu, ja han quedat
totalment enllestides les obres d’urbanització dels carrers del Pirineu, Mare de
Déu de Montserrat i Tagamanent, situats
a l’Eixample d’Aiguafreda. Prèviament,
l’actual equip de govern prenia la decisió
d’iniciar un nou procés d’adjudicació dels
treballs en considerar que, atesa l’actual
situació econòmica, podien assolir-se
unes condicions millors que les existents.
Aquesta actuació ha permès un estalvi
en les aportacions realitzades pels veïns
i veïnes dels carrers afectats. De la mateixa manera, s’han pogut incorporar millores als equipaments com la col·locació
de fanals amb leds.
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Entre les millores aplicades
es troba la instal·lació de
fanals amb leds per a la
il·luminació de la zona
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A la recerca d’un impuls per
a Aiguafreda de Dalt
L’Ajuntament busca la col·laboració del bisbat per a
assolir una millor conservació del conjunt monumental
Al llarg dels darrers mesos Aiguafreda
borar-ne el potencial, atès que abasta
de Dalt ha estat objecte de diverses
un recorregut secular que arrenca des
accions destinades a impulsar el que és
dels primers assentaments visigòtics.
el principal conjunt monumental amb
què compta la nostra vila. Entre aquesParal·lelament, i a través de la iniciativa
tes destaquen les reunions amb la
particular, s’ha desenvolupat un treball
parròquia de Santa Maria d’Aiguafreda
de condicionament de la zona que s’ha
i amb el bisbat
acompanyat de
Enllestit el Pla Director per
amb l’objectiu d’esdiverses actuacions
a la rehabilitació del conjunt
tablir, a través d’un
per a posar de
monumental d’Aiguafreda
conveni, les actuarelleu Aiguafreda
de Dalt
cions a la zona. I és
de Dalt, com la visique els especialista del bisbe de Vic,
tes en diferents àrees historicoarqueoRomà Casanova; els articles escrits sobre
lògiques, provinents d’institucions
el conjunt i publicats al programa de la
públiques i d’universitats, que visitaren
Festa Major d’Hivern, o el pregó de la
el conjunt la passada tardor van corroFesta Major, a càrrec de Jaume Oliver.

El camí d’Avencó, més segur i
transitable
Durant el passat estiu es treballà en el condicionament del camí
d’accés al Parc Natural del Montseny
Amb l’objectiu de fer del camí d’Avencó
una via més segura i transitable per als
seus nombrosos usuaris, aquest passat
estiu s’hi duien a terme una sèrie de tre-

balls destinats a restablir les diferents
imperfeccions —xaragalls, clots i trams
descalçats— aparegudes al llarg dels
darrers anys. L’actuació, coordinada amb

la Direcció del Parc Natural del Montseny, ha suposat feines com les d’allisar,
reomplir i compactar aquesta pista forestal que corre paral·lela al llarg de la riera.
Un camí per a l’activitat
física
A més de ser una de les principals vies
d’accés al Parc Natural del Montseny,
aquest camí és fet servir habitualment
per veïns i veïnes d’Aiguafreda, i d’altres
poblacions properes, per al passeig a
peu o en bicicleta a més d’altres activitats esportives.
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Resultats a Aiguafreda de les eleccions
al Parlament de Catalunya
Més d’un 77% de la
població participava a les
passades eleccions del 25
de novembre
Un total de 1.497 ciutadans dels 1.973
convocats, el que suposa un 77,28%
del total del cens, participaven a les
darreres eleccions del 25 de novembre.
D’aquests vots emesos, un 1,33%
corresponia a vots en blanc i un 1,07%
a vots nuls. Pel que fa a les candidatures que obtingueren finalment representació a la cambra catalana, els seus
resultats a Aiguafreda foren:

CiU
727 vots - 48,56%
ERC-CatSí
276 vots - 18,43%
PSC
101 vots - 6,74%
ICV-EUiA
96 vots - 6,41%
PP
92 vots - 6,14%
CUP – ALTERNATIVA
D’ESQUERRES
59 vots - 3,94%
C’s
38 vots - 2,54%
ALTRES
13,38%

Reforçant les relacions amb les entitats
esportives
A través de convenis, es vol regular l’ús que fan de les
instal·lacions municipals i l’ajut que reben per part
de l’Ajuntament

Dinamització del
nostre teixit
esportiu
Per la voluntat municipal de
treballar en favor del nostre teixit
esportiu, Aiguafreda forma part
del Projecte de dinamització
esportiva de l’Alt Congost C-17
2012-2015, integrat per diversos
municipis de la zona. A través
d’aquest projecte, el nostre
municipi pot disposar d’un tècnic
d’esports compartit amb altres
poblacions per tal de garantir i
promoure la pràctica esportiva a
l’Alt Congost.
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Amb la voluntat de regularitzar i reforçar
les relacions que mantenen les diverses
entitats esportives del municipi amb el
consistori, s’ha iniciat recentment un
procés de signatura de convenis marc
de col·laboració entre ambdues parts.
Entre el més destacat d’aquesta actuació
es troba la voluntat de regular l’ús que
aquestes entitats fan de les instal·lacions
Les diverses entitats i
associacions se sumaran
progressivament al procés
municipals i l’ajut que reben per part de
l’Ajuntament per tal de millorar l’aprofitament dels equipaments i ajudar les
associacions en la planificació i desenvolupament de les seves activitats. Fins
el moment ja són cinc les entitats que
s’hi han sumat i s’espera que, progressivament, s’hi adhereixin la resta.
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Aiguafreda i el Montseny, reserves
de la Biosfera
Una xerrada posava de relleu la importància de treballar per la preservació
del nostre entorn natural
Amb la voluntat de posar de manifest la
importància de les espècies animals i
vegetals que ens envolten, el passat 22
de novembre tenia lloc la xerrada «Aiguafreda i el Montseny, reserves de la Biosfera», a càrrec de la directora del Parc Natural del Montseny, Joana Barber. I és que
el parc —i, per extensió, el nostre municipi— compta amb una gran biodiversitat
al llarg de les més de 30.000 hectàrees
que ocupa. Aquest fet està reconegut des
del 1978 per la UNESCO, quan nomenà el
parc «Reserva de la Biosfera».

L’any 1978 la UNESCO declarava el parc natural com a «Reserva de
la Biosfera»

Millor servei
a la deixalleria
municipal

Netejats el marge i
la ribera del Congost
i la riera d’Avencó

El canvi de gestió de l’equipament
comporta disposar de noves eines i un
estalvi de 40.000 € anuals al municipi

Aquesta actuació té com a objectius
la higiene, seguretat i correcta
preservació de l’espai fluvial

Des de l’1 de gener d’aquest 2013, ja és efectiu el canvi de
gestió de la deixalleria municipal: la Mancomunitat La Plana
és ara la responsable de gestionar un servei que, gràcies a
aquest canvi, serà 40.000 € anuals més econòmic per a les
arques públiques sense que aquest fet afecti ni els horaris ni
els treballadors municipals. Més enllà de les qüestions econòmiques, el canvi de gestió
ha suposat també la incorporació d’altres millores a
les instal·lacions mateixes
de la deixalleria, com, per
exemple, la col·locació
d’una nova bàscula de gran
tonatge destinada al control d’entrades o la substitució dels contenidors.

Al llarg d’aquest passat mes
de desembre tenien lloc els
treballs de neteja dels marges i de la ribera del Congost —en el tram comprès
entre la zona industrial al
nord del poble i el límit del
municipi— i de la riera de
l’Avencó al seu tram final,
des del pont de la Xuriguera. Els treballs, cofinançats
amb el Consorci d’Aigües del Besòs, van consistir en l’aclarida
de vegetació ruderal arbustiva i en l’eliminació d’espècies no
autòctones. L’objectiu d’aquest tipus d’actuacions és aconseguir
una major higiene i seguretat als espais fluvials així com la seva
correcta preservació.
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30 anys de biblioteca a Aiguafreda
La biblioteca Lluís Millet i Pagès fa anys i ho celebra amb diverses
activitats culturals
La nostra biblioteca assolia a finals d’aquest passat 2012 els 30 anys des que
obrí les seves portes. Per tal de commemorar la data s’organitzaren diverses
activitats de caire cultural, entre les
quals destacava l’acte central celebrat
el 17 de novembre a la sala de plens de
l’ajuntament: una conferència a càrrec
de l’exdirectora de la Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca, al voltant de les
biblioteques populars; el reconeixement al treball de la directora del centre,
Isabel Prat, i la projecció d’un audiovisual commemoratiu van centrar l’acte.
Amb l’objectiu de garantir la continuïtat
de la tasca que desenvolupa la biblioteca, ja l’any passat el consistori assumia

La garantia d’accés a l’habitatge ha
esdevingut actualment un problema
per a moltes famílies. Per aquest motiu,
des d’Aiguafreda es treballa en dues
línies diferents per tal d’oferir les màximes oportunitats tant a aquelles persones que es troben a la recerca d’habitatge com a les que podrien perdre
aquell del qual ja disposen. Així, el municipi es troba adherit a la borsa d’habitatge promoguda per la Mancomunitat
La Plana i la Generalitat de Catalunya.
Aquest servei, situat a les oficines de la
mancomunitat i els dilluns, bimensualment, a l’ajuntament, ofereix informació
i accés a la borsa de lloguer i a la tramitació dels diferents ajuts relacionats amb
el lloguer i la rehabilitació.

les despeses corrents del local en el qual
es troba ubicada —atesa la nova orientació de l’entitat bancària que n’és propietària— i en procedia a la renovació
de les cadires per a fer més còmoda l’estada dels usuaris.

A la recerca d’habitatge
Aiguafreda es troba adherida a la borsa d’habitatge
de la Mancomunitat La Plana i ofereix assessorament
gratuït sobre possibles desnonaments

Els desnonaments
D’altra banda, des de l’octubre també
es pot accedir al servei jurídic gratuït
per a situacions de desnonament que
s’ofereix a través del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.

AF AIGUAFREDA

Des de l’any passat,
l’Ajuntament assumeix les
despeses corrents del local
i ha renovat el mobiliari
de la sala
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Una setmana dedicada als més joves
Del 9 al 15 de juliol es programaven un seguit d’actes conjuntament amb
Sant Martí de Centelles
L’arribada de l’estiu i el final del curs passat tornaven a venir acompanyats per
la celebració de la Setmana de la Joventut que organitzen conjuntament Aigua-

freda i Sant Martí de Centelles a través
del Servei d’Informació Juvenil i Espai
Jove «El Punt». El programa s’iniciava el
dilluns dia 9 amb el Campionat de Tennis Taula a la plaça Major d’Aiguafreda, al qual seguia —el
dimarts— un raid amb sortida al
parc de la Carretera d’Aiguafreda.
Les competicions esportives van
ser protagonistes al llarg de la
setmana amb el Triatló Popular
—amb sortida a les piscines
municipals d’Aiguafreda—, el
Triangular d’Esports —a la pista
poliesportiva de l’Oller de Sant

Martí de Centelles—, el tir amb arc —al
Camp d’Esports d’Aiguafreda— i la
Cursa d’Orientació.
La cloenda va ser una
botifarrada popular i una
sessió de cinema a la fresca
La cloenda tenia lloc el diumenge 15
al parc de la Carretera, amb el lliurament de premis al vespre, la Botifarrada
Popular i una sessió de cinema a la fresca amb la pel·lícula Tintín i el secret de
l’unicorn.

Aiguafreda, protagonista
del Divendres de TV3
La nostra vila era protagonista del magazín Divendres de
TV3 a finals del passat mes de juny. Tota Catalunya va
tenir, així, la possibilitat de conèixer la nostra plaça
Major i alguns dels espais més reconeguts de la població.
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La nostra gent gran, protagonista
La Festa de la Gent Gran arribava a la seva trenta-vuitena edició
El passat 11 de novembre la gent gran
de la nostra vila i de Sant Martí de Centelles tornaven a ser protagonistes de
l’homenatge del municipi amb la celebració de la Festa de la Gent Gran. En la
seva trenta-vuitena edició, la celebració
s’iniciava amb la tradicional
missa, a la qual seguia el lliurament d’un record per a tots
els participants.
Dinar i diversió
Un dels moments destacats de
la jornada tornava a ser el
dinar de germanor, on van
tenir lloc els parlaments institucionals i un sorteig de regals
i que es va cloure amb un ball
per a tots els participants.

Una dècada de Fira del Tastet
Més de 600 persones van visitar la desena edició
de la fira gastronòmica local
La Fira del Tastet assolia aquest passat
setembre la seva primera dècada d’existència, i ho feia amb un notable èxit tant
pel que fa a la presència de visitants com
pel que fa a la participació d’expositors;
concretament, en aquesta ocasió foren
més de 600 les persones que s’aproparen
a conèixer el que pot oferir la nostra gastronomia i 22 els participants: 12 particulars i 10 professionals del sector hostaler i de la restauració.

ticipants com en el de visitants, animen
ja tots els interessats a participar-hi.
Des de l’organització ja es
pensa en la propera edició,
que se celebrarà aquest 2013

Des de la Comissió de Festes, organitzadora de l’esdeveniment amb la col·laboració de l’Ajuntament, ja es treballa en
la que serà l’edició del 2013. Per tal de
poder créixer tant en el nombre de par-
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Un Onze de Setembre
marcat per la participació
El recordat Ramon Sans i Gramunt rebia
el reconeixement del municipi
La passada diada nacional de Catalunya
tenia a Aiguafreda, com a la resta del país,
un notable caire participatiu marcat per
la situació social i política actual. Els actes
institucionals comptaren, així, amb una
important presència de ciutadans que
van voler sumar-se a l’esperit reivindicatiu
d’aquesta celebració. En tot cas, també hi
hagué espai per al record amb el lliurament a títol pòstum de les banderes de
Catalunya i d’Aiguafreda a Ramon Sans i

Gramunt per les nombroses aportacions
realitzades al municipi a través de diferents camps, entre els quals destaca el
teatre sense deixar de banda la fotografia
i els reportatges.
Com a novetat, la diada comptava
enguany amb la participació de l’Escola
Municipal de Música d’Aiguafreda La Clau
de Sol. La jornada es va cloure amb la presència d’una important representació

2.362 euros de solidaritat
Els veïns i veïnes tornen a mostrar la seva cara més
solidària a través de La Marató de TV3

aiguafredenca a la manifestació unitària
que se celebrà a Barcelona.
Una nombrosa representació
del municipi va participar
a la manifestació unitària de
Barcelona

Un any més, la nostra vila se sumava a les
nombroses poblacions catalanes que s’adhereixen a La Marató de TV3 amb l’organització de diferents activitats destinades
a la recollida de fons, en aquesta ocasió
destinats a la lluita contra el càncer. Gràcies
a l’organització de propostes solidàries
per part d’entitats i associacions el passat
16 de desembre, la nostra vila en el seu
conjunt va aportar 2.362 € a la iniciativa
solidària de la televisió pública catalana.
Números premiats
Els números premiats dels quadres de
dibuix i pintura del Casal d’Avis Sant Jordi,
dins dels actes de La Marató de TV3, van
ser el quadre número 3: 0752, quadre
número 7: 0500 i quadre número 13: 0093.
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Tornem a superar els
2.500 habitants
Els 39 ciutadans registrats al llarg de l’any passat
tornen a situar-nos per sobre d’aquest llindar
De la mateixa manera que ja succeí uns
anys enrere, Aiguafreda ha tornat a superar
el llindar dels 2.500 habitants aquest passat
2012: concretament, han estat 39 els nous
veïns i veïnes que han entrat a formar part

del padró municipal i han permès que, a
12 de desembre de 2012, aquest assolís la
xifra de 2.520 aiguafredencs i aiguafredenques. L’any 2011, tot i situar-nos-en a prop,
la xifra havia quedat en 2.481 habitants.

La mida
del nostre
municipi
Paral·lelament al nombre d’habitants,
també hem tingut la possibilitat de
conèixer les darreres dades relatives a
l’extensió del nostre poble i la seva situació per grandària respecte a la resta de
Catalunya: el terme municipal d’Aiguafreda té una extensió de 7,88 km2, una
extensió que es pot considerar certament reduïda i que ens situa en la posició
833 de tots els municipis catalans pel
que fa a la grandària. En tot cas, en ser
una llista conformada per 947 poblacions, encara podem trobar 114 municipis de dimensions més petites entre la
forquilla que marquen Tremp, al Pallars
Jussà —amb 302,81 km2—, i Puigdàlber,
a l’Alt Camp —amb 0,48 km2—.

El nostre entorn
Pel que fa als municipis més
propers a Aiguafreda, aquests
tenen les següents extensions:
Tagamanent
El Brull
Seva
Sant Martí de Centelles
Els Hostalets de Balenyà
Centelles
Figaró

43,34 km2
41,05 km2
30,40 km2
25,58 km2
17,37 km2
15,18 km2
14,99 km2

S’incrementa la seguretat
al camp de futbol
En espera d’un de nou, des del consistori
s’han desenvolupat diverses actuacions
a l’actual camp de futbol 7 per a permetre
la pràctica esportiva d’una manera més
còmoda i segura per als seus usuaris: amb
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aquest objectiu, s’ha procedit a l’aplanament i estabilització del ferm artificial a
càrrec d’una empresa especialitzada i la
col·locació de perfils protectors damunt
de vores i sortints.
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La Festa Major d’Hivern, més
participativa i tradicional
Entre les principals novetats es trobava la presentació del documental Tal com
érem. Aiguafreda, temps enrere
Novament, la Festa Major d’Hivern, tal i
com ja es proposava durant la celebració
del 2011, buscava recuperar l’essència
més tradicional i clàssica del que ha estat
i és una de les celebracions més arrelades
al municipi. D’aquesta manera, del 5 al 9
de desembre i amb una àmplia participació de les entitats, associacions i altres
col·lectius de la nostra vila, se’ns oferia un
programa festiu obert al públic de totes
les edats i interessos i amb un elevat nombre de propostes.
Entre aquestes trobàvem la festa jove,
espectacles i jocs infantils, sardanes, el tradicional ball de gala, l’obra de teatre a
càrrec del Grup de Teatre Ramon Sans, el
partit de futbol, campionats de cartes o
la cercavila amb els gegants, entre altres
activitats amb un marcat regust tradicional. Novament, els «quintos» van desenvolupar un paper fonamental per a fer

possible una celebració amb la participació de tots els veïns i veïnes d’Aiguafreda.
Un dels principals esdeveniments que ens
portava a conèixer millor el nostre passat
i la nostra tradició era la projecció del
documental Tal com érem. Aiguafreda,
temps enrere a la sala polivalent.

On veure’l?
Aquelles persones interessades a conèixer
aquest treball poden veure’l a través del
web municipal —www.aiguafreda.cat—
o del canal municipal al portal Youtube
—www.youtube.com/ajaiguafreda—.
D’altra banda, els interessats a disposar
d’una còpia física en format DVD poden
adquirir-la a l’ajuntament.

Jaume Oliver, pregoner
d’enguany, va presentar les
darreres investigacions entorn
del conjunt monumental
d’Aiguafreda de Dalt
L’audiovisual recull fragments de pel·lícules en 8 mm que han estat cedides pels
arxius de Ramon Sans i Gramunt, de Joan
Parella i Mas i de l’Ajuntament d’Aiguafreda i que fan un recorregut que va des dels
anys ‘60 als anys ‘80 del segle XX.

L’actualitat del municipi,
al moment a través del
web municipal
Aiguafreda.cat ofereix la possibilitat de seguir
els seus continguts d’actualitat a través
del sistema RSS
Podeu seguir l’actualitat del municipi
connectant-vos a www.aiguafreda.cat,
on trobareu les darreres notícies municipals, l’agenda d’actes i comunicats
oficials de l’Ajuntament. El web, que es

troba en constant procés d’actualització, el podeu rebre al vostre mòbil o
ordinador registrant-vos al servei RSS.
Cada dimarts rebreu un butlletí amb
les darreres notícies.
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> Activitats

Tota la informació al web municipal www.aiguafreda.cat

> Març

Xerrada «Tot el que val la pena
torna»
Per Ecoxarxa
A la biblioteca. Divendres 26 a les 19 h

regulars,
cursos, tallers...

Pel Dr. Nolasc Acarín Tussell
Al Casal Sant Jordi. Donai. Dijous 14 a les 19 h

Parades de flors i llibres
A la plaça Major. Dimarts 23 durant tot el dia

Aula-estudi per a joves que
cursin ESO o batxillerat

Cursa de muntanya de la Vall del
Congost

> Maig

Xerrada «L’envelliment del
cervell»

Ajuda gratuïta en temes d’estudi
El Punt. Gratuït. D’octubre a juny
Dimarts i dijous: batxillerat
Dimecres i divendres: ESO

Sortida de la plaça de la Rectoria. Lliurament de
premis a la plaça Major
Diumenge 17
7 h marató / 8 h mitja marató

Taller de costura creativa
i reciclatge de disfresses

Setmana Cultural de l’Escola La
Muntanya

Del 12 de gener al 2 de febrer de 2013
Dissabtes d’11 a 13 hores

Del 18 al 22 de març

Taller de veu, curació i harmonia
De l’11 de gener al 22 de març
Divendres de 19 a 20.30 h

Per Vicent Sanchis, periodista
Al Casal Sant Jordi. Donai. Divendres 22
a les 19 h

Taller de memòria (nivell 2)

Divendres Sant

Adequat per a les persones que van participar al
nivell 1, atès que es tracta d’un curs de continuïtat
Del 15 gener al 26 març

Cursos d’informàtica
de nivell bàsic
Preu: 45 euros
El Punt. Del 19 de febrer al
7 de maig. De 10 a 11.30 h
o bé de 20 a 21.30 h

Curs de manipulació
d’aliments
Preu: 25 euros. Mínim 10 persones
inscrites
El Punt. El 26 o 27 de febrer de 9.30 a 13.30 h

Curs de mosso de magatzem
Preu: 50 euros. Mínim 10 persones inscrites
El Punt. Del 28 de febrer a les 10 h a l’1 de març
a les 13 h

Curs de carretó elevador
Preu: 50 euros. Mínim 10 persones inscrites
El Punt. Dies 7 i 8 de març de 10 a 13 h

Taller de bijuteria

Xerrada «Futur nacional»

Tradicional baixada del Sant Crist d’Aiguafreda
de Dalt
Parròquia d’Aiguafreda. Divendres 29 al matí

> Abril
Tertúlia literària

Sant Jordi

2a Setmana de la Botànica
Xerrada «Arbres exòtics que ja
són d’aquí»
Per Josep M. Panareda, catedràtic de la
Universitat de Barcelona
Al Casal Sant Jordi. Dimarts 7 a les 19 h

2a Setmana de la Botànica
«Coneguem els arbres dels
nostres carrers i places»
Recorregut guiat per Assumpta Lleonart,
geògrafa especialista en botànica
Davant l’ajuntament. Dijous 9 a les 18 h
Cal inscripció prèvia. Places limitades

2a Setmana de la Botànica
«Usos tradicionals de les plantes
de la comarca»
Per M. Àngels Bonet Galobart
A la biblioteca. Divendres 10 a les 19 h

Fira d’Herbes Remeieres

Llibre a comentar: Egosurfing, de Llúcia Ramis
A la biblioteca. Divendres 5 a les 19 h

(dins dels actes de la 2a Setmana de la Botànica)
A la plaça Major. Dissabte 11

Presentació del llibre
Tres quarts de 8

Aplec de l’Ascensió a Aiguafreda
de Dalt. Pujada del Sant Crist

De l’economista i professor de secundària
Antoni Argent Ballús
A la biblioteca. Divendres 12 a les 18.30 h

Caminada
d’Aiguafreda
Els Gafarrons, Amics de la
Caminada
Sortida de la plaça de
l’Ajuntament. Diumenge 14
de 7 a 8.30 h

Amics de la Sardana «La Vall del Congost» i
Parròquia d’Aiguafreda. Sardanes per la Cobla
Genisenca
Diumenge 12

Xerrada «El mètode Ataràxia»
Per Antoni Puigdollers
A la biblioteca. Divendres 17 a les 19 h

L’Hora del Conte
A càrrec de Mercè Grau
A la biblioteca. Divendres 24 a les 19 h

Preu: 25 euros
El Punt. Del 4 de març al 13 de maig de 20
a 21.30 h

Final de curs
Dimecres 17

XXXVIII Travessa del
Montseny

Curset de sardanes

L’Hora del Conte

Sortida del parc de la
Carretera. Diumenge 26
de 5 a 5.30 h

Amics de la Sardana «La Vall del Congost»
Del 6 de març al 17 d’abril. Dimecres a les 19 h

Curs de català

Curset de sardanes

A càrrec d’Alba Estévez
A la biblioteca. Divendres 19 a les 19 h

Concert de Sant Jordi

Amics de la Sardana «La Vall del Congost»
Al Punt. D’octubre a juny. Dilluns de 17.30
a 19 h

A càrrec de l’Escola Municipal de Música La Clau
de Sol
A l’església parroquial. Dissabte 20

Curs d’història de l’art

Inauguració de la temporada
sardanista

Amics de la Sardana «La Vall del Congost»
D’octubre a juny. Dilluns de 10 a 12 h

Sardanes amb la Cobla Iluro. Amics de la Sardana
«La Vall del Congost»
A la plaça Major. Diumenge 21 a les 18 h

> Juny
Presentació del llibre La Gatera
De Muriel Villanueva i Perarnau. A càrrec de la
mateixa escriptora
A la biblioteca. Divendres 7 a les 19 h

Presentació del llibre El joc de la
gran aventura de la vida
De Mònica Tarrés i Montse Serra
A la biblioteca. Divendres 14 a les 19 h
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Ajuntament
d’Aiguafreda

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.
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Marxa en el Dia
Mundial de la
Diabetis

Els pessebres d’Aiguafreda
Un any més, l’elaboració dels tradicionals
pessebres ha tingut un espai destacat
entre les activitats nadalenques: d’una
banda, tornava a celebrar-se el concurs
de pessebres, organitzat per El Punt i
obert a participants de totes les edats, i,
de l’altra, el Casal Sant Jordi tornava a
realitzar el seu propi pessebre, en el qual
enguany reproduïen el conjunt d’Aiguafreda de Dalt incloent-hi la font Fresca.

El passat 25 de novembre el Centre d’Assistència Primària amb la col·laboració de
l’Ajuntament organitzava una marxa en
commemoració del Dia Mundial de la Diabetis: d’aquesta manera els participants
podien mostrar el seu suport a les persones afectades per aquesta malaltia.

Més de 70 parades
a la fira de Santa
Llúcia
L’arribada del Nadal va venir precedida,
com és habitual, per la celebració de la
fira de Santa Llúcia el passat 15 de desembre. En aquesta ocasió s’aconseguia
un rècord de participació amb la presència d’una setantena de parades, amb una
especial atenció en els productes artesans i nadalencs.

Es consolida la recuperació
dels Pastorets
Un cop recuperades les representacions
dels Pastorets a Aiguafreda, aquest passat
Nadal es consolidaven amb les dues que
van tenir lloc els dies 29 i 30 de desembre.
En total van ser al voltat de 600 els espectadors que es van aplegar per veure una
obra que va comptar amb música en
directe gràcies a la col·laboració de l’Escola
Municipal de Música d’Aiguafreda La Clau
de Sol i del Cor de la Muntanya, que va
actuar a la mitja part.

Més de 500
visitants al
pessebre vivent
Un dels esdeveniments clàssics de la celebració de les festes nadalenques a la vila
és el pessebre vivent. Enguany, més de
500 persones van visitar la representació
del naixement de Jesús als carrers del
nucli antic, en la qual enguany es van
incloure nous quadres escènics.

Trobada de
gegants
El municipi celebrava el passat 25 de
novembre la que ha estat la 22a Trobada
Gegantera. Els gegants de les colles participants van oferir una cercavila pels
carrers del poble que va acabar al parc de
la Carretera, on va tenir lloc el ball de fi
de festa. Coincideix que aquest 2013 els
nostres gegants, el comte Guifré i la baronessa de Cruïlles, faran 30 anys.
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