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Un salt de qualitat en els
equipaments esportius
El nostre municipi tanca la temporada esportiva havent incorporat dos
instal·lacions com el nou camp de futbol municipal i la pista poliesportiva (5 i 7)
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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
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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La importància de treballar
per garantir el nostre futur
Vivim temps de dificultats i d’il·lusions acompanyats d’una crisi que alguns
veiem més com un canvi d’època que com un problema passatger. Aquesta
situació pot deteriorar l’estat del benestar, provocar una reducció de les
classes mitjanes i multiplicar la desigualtat social; és a dir, els rics, encara més
rics i les classes mitjanes i els pobres serem encara més pobres.
Tot això ens agafa amb el pas canviat després d’haver-nos relaxat durant uns
quants anys en els quals tot anava millor i d’haver deixat pel camí, en alguns
casos, molts d’aquells valors tradicionals, bàsics, capaços d’orientar la nostra
existència.
Cal, doncs, que els joves es preparin millor que mai per a accedir al difícil
mercat de treball que els espera. Convé també que, entre tots, anem
avançant en la recuperació dels valors perduts que, sens dubte, ens podran
marcar un rumb adequat, com a persones, enmig d’aquesta mar esverada.

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

La feina que fem al consistori
no serviria de res sense la
col·laboració i la complicitat
de tantes persones que
fan possible que un poble
tan petit tingui una qualitat
humana tan gran

Cada any, en aquesta època de final de curs, assisteixo a moltes celebracions
o festivals que es fan a Aiguafreda i ho faig amb molt d’orgull en veure l’esforç
de tants joves, famílies i persones que empenyen durant tot l’any un munt
d’activitats.
Des de l’Ajuntament donem suport a aquestes activitats tan positives i promovem la construcció de noves instal·lacions i la millora de les que tenim
amb la noble finalitat ja esmentada. Durant aquest curs hem posat en funcionament la nova escola, hem inaugurat els espais esportius municipals
del nou camp de futbol i de la nova pista polivalent de Can Plantada i hem
actualitzat altres instal·lacions ja existents.
Però la feina que fem al consistori no serviria de res sense la col·laboració
i la complicitat de tantes persones. Per això vull acabar felicitant, un cop
més, els mestres, professors i entrenadors, els participants, els pares i familiars
que els acompanyeu, els qui formeu part de les juntes de les entitats i totes
aquelles persones i empreses que hi col·laboreu i feu possible que un poble
tan petit com el nostre tingui una qualitat humana tan gran.
Us convido a continuar aquesta important tasca i us desitjo, a totes i a tots,
un molt bon estiu.
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Horaris de l’ajuntament
> AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

Aiguafreda estrena web municipal
Amb l’objectiu de millorar l’accés i la difusió de la informació útil que
es genera al municipi, al llarg d’aquest passat mes de juny s’iniciaven
els treballs per a la posada en marxa d’un nou web municipal. Aquest
procés ha suposat algunes
alteracions en el servei a causa
de la migració de dades. Per a
disposar d’informació actualitzada
dels continguts de
www.aiguafreda.cat directament
a l’ordinador o als dispositius
mòbils simplement cal subscriure
el sistema RSS.

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

L’equip de govern municipal
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
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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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La pista poliesportiva, el complement
a l’activitat esportiva municipal
Aquest espai permet alleugerir l’ús d’altres equipaments de la població
i ofereix la possibilitat de ser emprat com a espai cobert

Juntament amb la inauguració del nou
camp de futbol municipal, la nostra
població ha incorporat un segon equipament esportiu amb la pista poliesportiva que es troba situada al Pla de
la Vinya, al costat de la Sala Polivalent
de Can Plantada. Aquest nou espai ha
esdevingut un complement per a l’activitat municipal en diverses vessants.
El seu ús principal, en tot cas, és facilitar
els entrenaments de diversos equips
del municipi: d’aquesta manera permet
alliberar en part l’ús que es fa d’altres
equipaments municipals.

enllà, en tot cas, d’aquestes activitats,
les mides i els ancoratges existents
tenen la finalitat d’oferir la possibilitat
de fer servir aquest espai com a carpa
o espai cobert desmuntable.

El nou espai ofereix la
possibilitat de ser utilitzat
com a espai cobert amb
carpa desmuntable

D’altra banda, la pista està oberta
també a totes aquelles persones que
vulguin practicar-hi algun esport. Més
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Resultats de les eleccions
europees
Prop d’un 56% de l’electorat local prenia part
en la votació al nostre municipi
Aquest passat 25 de maig un total de
1.094 aiguafredencs i aiguadredenques —un 55,96% del cens electoral—

prenia part en les eleccions al Parlament Europeu. A continuació podeu
consultar els resultats obtinguts:

Partit

Vots

%

CiU
ERC
ICV
PSC-PSOE
PP
C's
UPyD
PODEM
PACMA
EB
PRIEU
PIRATAS
EH BILDU-BNG
IS
PCPE
CILUS
DIER
MR
PA
PX
VOX

389
384
82
63
60
25
14
13
11
9
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

35,72
35,26
7,52
5,78
5,5
2,29
1,28
1,19
1,01
0,82
0,45
0,27
0,18
0,18
0,18
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

S’editen diversos
fulletons amb
informació
d’interès turístic

Aiguafreda se suma a la
commemoració del
tricentenari del 1714

La informació es pot
trobar als principals
espais públics de la
nostra població

L’Escola La Muntanya aconseguia ser un
dels centres que exposaven un treball sobre
el tema al Museu d’Història de Catalunya

Amb l’objectiu de donar a conèixer al
visitant els principals atractius que pot
oferir Aiguafreda, s’ha editat una sèrie
de fulletons que poden consultar-se a
l’ajuntament, al punt d’informació i a
la biblioteca. Els cinc primers estan
dedicats al nucli urbà del poble, a
Aiguafreda de Dalt, als dòlmens i restes
prehistòriques, al romànic d’Avencó i
al Castell de Cruïlles, i ja es treballa en
l’edició de dos més que se centraran en
els espais naturals de les rieres d’Avencó
i de Martinet.
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La nostra vila pren part activament en els
actes commemoratius dels fets del 1714. I
entre les activitats relacionades amb el tricentenari destaca el reconeixement obtingut
pel treball realitzat per l’Escola La Muntanya
sobre els esdeveniments succeïts fa tres
segles. Aquest ha estat un dels nou treballs
escollits per a ser exposats al Museu d’Història de Catalunya. Properament, coincidint
amb la Festa Major d’Estiu, tindrà lloc una
escenificació de la resistència catalana amb
la presència d’un grup de «Miquelets» —el
darrer exèrcit català—. Les activitats es clouran amb una conferència durant la tardor.
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Un nou camp de futbol a l’alçada
del municipi
El passat 1 de desembre s’inauguraven les instal·lacions del nou camp
El futbol aiguafredenc finalitza la seva
temporada a les noves instal·lacions,
que s’inauguraven aquest passat 1 de
desembre. D’aquesta manera, el municipi disposa des de finals de l’any passat
d’un nou camp de futbol que s’adequa
a les necessitats de la nostra població.
Per tal de fer-ho possible, ha calgut la
implicació conjunta de la Unió Esportiva
Aiguafreda —l’entitat local degana fundada l’any 1922— i de l’Ajuntament.
L’acte d’inauguració va comptar amb la
presència de nombroses persones que
van voler assistir a la posada en marxa
del nou equipament. Tot i que ja es va
fer un breu a propòsit de la inauguració
del camp de futbol a l’anterior exemplar
de la revista AF, s’ha cregut convenient

d’ampliar la informació en aquest número dedicat a les noves instal·lacions
esportives municipals.
Entre les millores tècniques que incorpora el camp respecte al seu predecessor destaca la col·locació de gespa artificial, que es manté gràcies a un sistema

de d’humificació per aspersió d’aigua.
De la mateixa manera, les instal·lacions
incorporen laterals protegits i un nou
sistema d’il·luminació adaptat tant a la
pràctica del futbol 11 com a la del futbol
7. El projecte ha estat desenvolupat amb
l’objectiu d’incorporar, en cas de ser
necessari, noves millores en un futur.

El camp disposa de gespa
artificial i d’un nou sistema
d’il·luminació
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El Servei d’Ocupació es posa a disposició
d’aquells que busquen feina
A més d’aquest servei, l’Ajuntament continua treballant en la creació
de llocs de treball a través dels plans d’ocupació
L’Ajuntament d’Aiguafreda ha posat en
marxa el Servei d’Ocupació local amb
la intenció de donar suport a aquelles
persones que es troben cercant una
feina, atès l’impacte que la crisi econòmica ha provocat sobre l’ocupació
al municipi. El servei ofereix així als
seus usuaris la possibilitat d’inscriure’s
en borses de treball, de rebre assessorament per a la redacció de currículums, a més de gestionar cursos de formació i donar suport al teixit empresarial local per a facilitar la contractació
de nous treballadors. Les persones
interessades poden adreçar-s’hi al
mateix ajuntament, de 10 a 13 h, els
dilluns, dimecres i divendres, concertant una cita prèvia telefònicament.
Plans d’ocupació
No és aquesta, en tot cas, l’única actuació
recent promoguda des del consistori per
a la promoció de l’ocupació. Actualment
es duu a terme la quarta fase dels plans

locals d’ocupació que, per un termini de
sis mesos, ofereixen feina a persones que
es troben en risc d’exclusió social.

Tercera edició de la Setmana
de la Botànica
Les activitats d’aquesta setmana s’inscriuen, un cop més,
en la Fira d’Herbes Remeieres i Plantes Aromàtiques
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Al llarg d’aquest passat mes de maig
tenia lloc la celebració de les diferents
activitats programades en la Setmana
de la Botànica que s’organitza entorn
de la tradicional Fira d’Herbes Remeieres
i Plantes Aromàtiques. En aquesta tercera edició, la Setmana incorporava diferents propostes relacionades amb la
vegetació i la botànica en general, com
un taller pràctic sobre com dibuixar
arbres i plantes, una xerrada temàtica
sobre beneficis de les plantes per a la
salut i una sortida guiada seguint un itinerari botànic per la riera de Martinet.

9

Aiguafreda es disfressa per Carnaval
El passat dia 1 de març els carrers d’Aiguafreda es van
omplir de festa i disbauxa per celebrar el Carnestoltes.
El jurat del concurs de disfresses, format per ciutadans
vinculats a les entitats del municipi, va donar premis a
la millor carrossa, a les millors comparses gran i petita,
a la més original i a la millor disfressa infantil.

Un cap de
setmana
dedicat als
infants del
municipi
La proposta d’aquesta
celebració neix
directament del Consell
Infantil d’Aiguafreda
Els passats 5 i 6 de juliol el nostre municipi celebrava el primer Cap de Setmana
de la Infància a proposta del Consell
Infantil d’Aiguafreda. De la mateixa
manera que el Cap de Setmana de la
Joventut que se celebrava anys enrere,
coincidint amb el final del curs escolar,
es dediquen dos dies a activitats que
han estat promogudes des del mateix
consell. Aquestes estaven dirigides a
participants d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys.

La Passejada de les Dones
arriba a la seva cinquena
edició
L’activitat tenia lloc, un cop més, coincidint
amb la celebració del Dia Internacional
de la Dona
El passat 9 de març, i amb motiu de la
celebració a la nostra vila del Dia Internacional de la Dona, se celebrava la
que ha estat ja la cinquena edició de
la Passejada de les Dones. Al voltant

de setanta participants prenien part
en aquesta caminada que unia els
municipis d’Aiguafreda i Sant Martí
de Centelles.
Fins a l’ermita
de Sant Pere de
Valldaneu
El recorregut arrencava des
de l’ajuntament, on tenia lloc
la lectura del manifest commemoratiu d’aquesta jornada
de caire reivindicatiu, i portava les participants fins a l’ermita de Sant Pere de Valldaneu, on rebien un esmorzar i
un obsequi commemoratiu.
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Concentració dels ensenyaments
als nous edificis escolars: l’escola
La Muntanya, l’escola de música
i el casal d’estiu
Amb la finalització d’aquest curs 20132014 es consolida el procés que ha permès la reunificació dels ensenyaments i
serveis escolars i educatius en la nova
escola La Muntanya. Els tres edificis del
centre permeten, d’aquesta manera, aco-

llir els ensenyaments d’educació infantil
i primària, la qual cosa permet oferir els
cursos que van des de P3 fins a sisè; dit
d’una altra manera, els alumnes poden
estudiar a La Muntanya des dels 3 als 12
anys.

El casal d’estiu
torna a l’escola

Aquesta oferta educativa del centre es
completa amb la ubicació a les pròpies
A més de l’ensenyament
obligatori dels 3 als 12 anys,
el centre acull també l’escola
municipal de música
instal·lacions de l’escola municipal de
música i amb el retorn del casal d’estiu.
D’aquesta manera s’assoleix l’objectiu de
garantir el màxim aprofitament de l’equipament al llarg de tot l’any i en diferents
franges horàries. Aquest fet es veu reforçat per la ubicació mateixa de l’escola,
que, per la seva centralitat i per la possibilitat d’aparcament proper que ofereix,
permet un fàcil accés dels escolars.

La finalització del trasllat a la
nova escola ha permès que
torni també a aquesta el
casal d’estiu, que en els
últims anys n’havia hagut de
patir el trasllat per les obres
que s’hi duien a terme.

Els infants prenen la paraula
Des d’aquest passat mes de març, el municipi compta
amb el Consell d’Infants d’Aiguafreda
Els infants del nostre municipi ja tenen
la possibilitat d’incidir directament sobre
les polítiques municipals que els afecten

gràcies a la creació del Consell d’Infants
d’Aiguafreda. Aquest passat mes de març
tenia lloc al consistori l’acte de consti-

tució d’aquest ens participatiu i consultiu
amb la presència dels infants que hi prenen part, l’alcalde d’Aiguafreda, Joan
Vila, la regidora de Serveis Socials i
Joventut, Elena Font, el regidor d’Ensenyament, Miquel Parella, i les mestres i
tècniques municipals que dinamitzen el
projecte.
Enfocant el nou curs
A la jornada de cloenda es va fer una
valoració de l’activitat del Consell i es va
enfocar la seva continuïtat per al curs
vinent.
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En vigor les noves denominacions
de places i carrers
Els espais públics han estat designats seguint els criteris que estableix
la Comissió de Toponímia de Catalunya
Des del desembre passat, ja són oficials
els noms que designen diferents places
i carrers del municipi que, per la seva
rellevància o la seva nova centralitat,
calia incloure en el nomenclàtor de
carrers. Aquestes denominacions han
estat triades seguint els criteris que
estableix la Comissió de Toponímia de
Catalunya, com la rellevància dels elements propis del lloc i les denominacions tradicionals.
Així, el parc situat a les proximitats de
la carretera N-152 passa a denominarse «Parc de la Plateria» amb motiu de
l’edifici que, conegut amb el sobrenom
de «la Plateria», es podia trobar en
aquella zona fins a mitjan segle XX. Pel
que fa a l’esplanada que hi ha al costat
de la nau de la brigada d’obres, passa
a ser el «Pla de la Vinya»: en aquest cas,
fent referència al nom que rebia l’indret
proper a la masia de Can Bellit, que s’estenia per l’espai que actualment ocupen
l’escola i la sala polivalent.
Carrers i places
Pel que fa als carrers, el pas de vianants
que enllaça el passeig de Catalunya amb

Passatge del Castanyer

el carrer de Sant Ramon ja és el «Passatge
del Castanyer», a proposta del veïnat i
per un arbre d’aquesta espècie que domina un sector del pas. Pel que fa a places,
la coneguda popularment com «la Placeta», al Carrer del Pont, ha rebut oficialment el nom de «Plaça de la Rectoria»,
assumint d’aquesta manera el nom de
l’edifici veí. Per la seva banda, eI carrer de
l’Eixample que enllaça el carrer de Barcelona al sud amb el de Joan Maragall al
nord passa a dir-se «Carrer de Puig-agut»,
amb motiu del cim de forma punxeguda
i de situació dominant sobre Aiguafreda
que és visible des d’aquest carrer.

Plaça de la Rectoria

Els antics locals de la Creu
Roja passen a anomenar-se
«El Taller. Espai polivalent»
Finalment, els antics locals de la Creu Roja
passen a ser coneguts com «El Taller. Espai
polivalent»: aquesta decisió s’ha pres per
tal d’evitar confusions, ja que ja fa anys
que aquest espai no té cap relació amb
la Creu Roja. El nom escollit fa referència
a la funció del local en els seus orígens,
quan era un taller metal·lúrgic.

El Taller

Carrer de Puig-agut
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Millores preventives als
carrers de Serrabanda

Noves
instal·lacions de
gimnàstica per a
la gent gran

En espera de resoldre definitivament la
urbanització de la zona, s’hi han dut a terme
diferents actuacions puntuals

El col·lectiu de gent gran del nostre
municipi ja té a la seva disposició
un conjunt d’aparells per a
practicar exercici a l’aire lliure.
Aquests es troben instal·lats al
Casal Sant Jordi, al costat de les
pistes de petanca.

Paral·lelament als treballs de
reparcel·lació, redistribució d’espais i
planificació urbanística que es duen
a terme a Serrabanda, recentment s’hi
han desenvolupat també diferents
actuacions puntuals de millora als

seus carrers, en espera de resoldre’n
definitivament la urbanització. Aquestes actuacions tenien com a primer
objectiu garantir que aquestes vies
siguin transitables.

Un accés més senzill a la piscina per a
persones amb problemes de mobilitat
Amb la voluntat de posar a l’abast del
màxim nombre d’aiguafredencs i aiguafredenques l’ús de la piscina municipal,
aquest estiu es posa a disposició dels
seus usuaris una escala adaptada.
Aquest nou element està dissenyat per
a facilitar l’accés a l’aigua a persones que
tenen problemes de mobilitat, en especial la nostra gent gran.

L’equipament municipal ha incorporat una escala
adaptada a les necessitats de persones amb dificultats
de mobilitat com la nostra gent gran

Una escala desplaçable
Entre les seves principals característiques destaca que, tot i trobar-se situada
en una de les cantonades de la piscina,
pot desplaçar-se i situar-se en un altre
punt en funció de les necessitats que
requereixi cada activitat.

AF AIGUAFREDA
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Comença la implantació de la biomassa
com a calefacció dels edificis municipals
Aquest sistema suposa una aposta per un tipus d’energia més sostenible
i menys costosa que la majoria de les existents al mercat
Ja s’han iniciat els treballs per a implantar un sistema integral de calefacció per
als edificis públics a través d’una planta
de biomassa. La proposta d’emprar
aquesta energia, més sostenible i menys
costosa que bona part de les existents
actualment al mercat, va ser presentada
L’escola La Muntanya serà
un dels equipaments que
implantarà el sistema de
biomassa per a la calefacció

públicament el passat mes de febrer a
la sala de plens de l’ajuntament.
En aquesta primera fase de les obres
que actualment es desenvolupen es treballa en l’obertura de rases i en el soterrament de les canonades d’anada i tornada del circuit d’aigua que arribarà als
diversos equipaments inclosos en
aquest sistema, com ara l’edifici de l’Ajuntament, l’escola La Muntanya, el
Camp d’Esports i la sala polivalent de
Can Plantada.

Les curses del Montseny
trien Aiguafreda
El municipi era l’escenari de la Cursa de Muntanya Vall
del Congost i Cursa de les Ànimes del Purgatori
El nostre municipi consolida la seva
posició com a principal punt de celebració d’esports de muntanya al Montseny. Un exemple destacat d’aquesta
realitat és la recent celebració de dos
esdeveniments: la divuitena edició de
la Cursa de Muntanya Vall del Congost,
els dies 15 i 16 de març —que era, per
primera vegada, una prova puntuable

per a la copa d’Espanya de curses de
muntanya i en la qual van prendre part
un total de 1.200 corredors—, i, a l’inici
del mes de juny, la Cursa de les Ànimes
del Purgatori, la prova nocturna organitzada pel Grup d’Atletes del Congost
i Els Gafarrons amb el suport de l’Ajuntament d’Aiguafreda.
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> Juliol
Actuació del Cor de la
Muntanya a Aiguafreda de
Dalt
Diumenge 13 a les 11.30 h
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera de Tavertet
Dissabte 19
Sopar de veïns de la plaça
Major
Dissabte 19 a les 20 h

Tota la informació al web municipal www.aiguafreda.cat

Festa Major d’Estiu
Tornaboda a les Alzines d’Avencó.
Vegeu programació a part
Diumenge 17
A les 19 h: sardanes amb la cobla Iluro
Concurs de dibuix i pintura
A la plaça Major
Diumenge 31 a partir de les 10 h
Descobrint la vall d’Avencó
Caminada de descoberta dels valors
de la vall
Sortida des de la Casanova de Sant
Miquel
Diumenge 31 d’11 a 14 h

Actuació de Violeta Cubarsi
i Montserrat Seras (duets
de violí) a Sant Salvador
Dissabte 19 a les 20 h

> Setembre

Nit de dansa al parc
de la Plateria
Dissabte 19 a les 22 h

Torneig de bàsquet BBVA
(Sant Julià de Vilatorta)
A la sala polivalent de Can Plantada
Del divendres 5 al diumenge 7

«Mulla’t per l’esclerosi
múltiple»
Activitats solidàries amb els afectats
per la malaltia
A les piscines municipals
Dissabte 26
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera d’Alp
Dissabte 26

> Agost
Aplec de Sant Salvador
d’Avencó
Dissabte 2
A les 12 h: missa
A les 14.30 h: arrossada de
germanor
Festa Major d’Estiu
Vegeu programació a part
Divendres 15
Festa Major d’Estiu
Actuació dels «Miquelets de
Catalunya». Vegeu programació
a part
Dissabte 16

AF AIGUAFREDA

Tancament de les piscines
municipals
Diumenge 7
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera de la Beguda Alta
Diumenge 7
Diada Nacional de
Catalunya
Acte institucional davant l’ajuntament
Dijous 11 a les 11 h
35a edició de la
Matagalls-Montserrat
Dissabte 13 i diumenge 14
Hora de pas per Aiguafreda del gruix
de participants: entre les 18 i 21 h
Aplec de la Santa Creu a
Aiguafreda de Dalt
Diumenge 14
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera de Lliçà d’Amunt
Diumenge 14
Fira del Tastet
Acte institucional davant l’ajuntament
A la sala polivalent
Dissabte 20 a les 18 h
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Ajuntament
d’Aiguafreda

«El bon pa»
Taller al forn de llenya
A la Casanova de Sant Miquel
Diumenge 21 de 10 a 14 h
Data límit de recepció
d’originals del 2n. Concurs
de Fotografia d’Aiguafreda
Divendres 26
Jornada de portes obertes
del Club Bàsquet Dracs
d’Aiguafreda
A la sala polivalent
Diumenge 28
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera de la Llacuna
Diumenge 28

> Octubre
Sardanes al parc de la
Plateria amb la Cobla
Genisenca. Dia del Soci
Diumenge 5 a les 17.30 h
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera de Palau-solità
i Plegamans
Diumenge 5
Festa del Porc
Dissabte 11 i diumenge 12
Dissabte a la tarda: inici de les
tasques de cocció
Diumenge: degustació i activitats
Al Pla de la Vinya
Els gegants d’Aiguafreda
actuen a la trobada
gegantera d’Espinalbet
Diumenge 19
Castanyada del casal Sant
Jordi
Dissabte 25
Castanyada i sardanes amb
la cobla Lluïsos
Al parc de la Plateria
Diumenge 26 a les 17.30 h

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.

15

Noves troballes a Aiguafreda de Dalt
S’hi han descobert unes estructures funeràries que han permès obtenir
més informació sobre els antics pobladors
Aquest 2014 s’ha posat en marxa la primera fase de les prospeccions arqueològiques centrades en el conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt. Això ha
estat possible gràcies a la signatura, el
passat mes de febrer, d’un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Aiguafreda, el Bisbat de Vic i la Diputació de
Barcelona. En aquests primers mesos, el
treball de la brigada municipal i del personal dels Plans d’Ocupació Local ha permès condicionar-ne l’entorn, recuperarne les antigues terrasses, restablir el doll
de la font Fresca, recuperar el camí d’accés al mas de les Queredes, netejar l’entorn de les mines i refer el circuit de l’aigua que alimenta la bassa. També s’ha
retirat la runa que hi havia acumulada
davant de la cova després de l’enderroc,
l’any 1970, d’un antic mas adossat.

La primera fase d’aquests
treballs ha estat possible
gràcies a un conveni de
col·laboració entre
l’Ajuntament, el Bisbat de Vic
i la Diputació de Barcelona
Entre les noves troballes cal destacar
unes estructures funeràries que han servit per a obtenir més dades sobre els

antics pobladors d’Aiguafreda de Dalt.
També s’ha arribat a la conclusió que
l’actual cova era només una petita part
d’una formació natural de grans dimensions que devia ser un referent per a la
societat de l’època. Els treballs arqueològics continuaran durant tot aquest any
2014.

Recuperació de l’espai de la Font
d’en Pinós
Els treballs han consistit en la construcció d’un nou
pont i el condicionament de l’entorn

El passat 25 de maig es va inaugurar el
nou pont de la Font d’en Pinós. La construcció ha estat possible gràcies a la
col·laboració entre els ajuntaments d’Aiguafreda i Centelles i l’Associació Martinet, Grup de Defensa Fluvial, que ha
estat l’encarregada de condicionar-ne
l’entorn. La recuperació també ha comptat amb el suport d’empreses del municipi que han cedit, de forma desinteressada, material per a la seva construcció.
Tant l’estructura del pont com el seu
entorn van quedar malmesos ara fa vint
anys a causa dels aiguats del 10 d’octubre de 1994. Amb aquests treballs, la
Font d’en Pinós torna a convertir-se en
un espai adient per a fer-hi una passejada i gaudir de la natura.
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