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Completat el trasllat
a la nova escola
Un cop finalitzada la tercera fase del trasllat, l’escola
centralitzarà tots els estudis oficials
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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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Una oportunitat de recuperar
els valors perduts
Afortunadament, malgrat els complicats temps que vivim, no tot són males
notícies. Els experts diuen que la crisi ja ha tocat fons i que, a partir d’ara,
ha de començar un període de millora que, molt lentament, ens portarà,
amb el pas d’uns anys, a recuperar bona part del benestar que hem anat perdent des del 2007.
Diuen també que, un cop acabat aquest trajecte, res serà com abans i que
val més que ens anem acostumant a viure amb més austeritat. Això no ens
ha d’espantar perquè segur que, si és així, serà una oportunitat per a recuperar humanitat i aquells valors perduts durant les darreres dècades.
També, per a entendre la vida de manera més senzilla, amb menys necessitats,
buscant la felicitat, individual i col·lectiva, en les petites coses de cada dia.

Joan Vila i Matabacas

Alcalde

S’acosten mesos i anys
en els quals es produiran
esdeveniments que
poden influir notablement
en el nostre futur

És cert que ens ha tocat viure en temps de canvis importants i, si tenim en
compte tot el que va passant, sembla que s’acosten mesos i anys en els quals
es produiran esdeveniments que poden influir notablement en el nostre futur
i en el dels nostres fills i néts. Haurem de participar en aquests canvis actuant
de la manera més honesta i reflexiva possible. Caldrà estar preparats per a
fer pinya i, entre tots, construir un món millor i —si és necessari— fer sentir
pacíficament, allà on calgui, la nostra veu en defensa dels nostres interessos
i la nostra dignitat.
El camí no serà fàcil perquè, mentre avancem, haurem d’anar pagant la factura que ha generat l’especulació immobiliària, les pèrdues derivades
de les males gestions realitzades en les entitats bancàries i el cost de les
estafes que han portat a terme un pilot de «xoriços». Però, malgrat aquests
inconvenients, segur que el futur serà millor. Hem de perdre la por i participar
en tots els grans canvis que s’acosten, que ens obriran la porta cap a un esdevenir més esperançador.
En un poble petit com el nostre, crec que hem de mantenir-nos units per
ajudar-nos a fer front a les dificultats que encara tenim presents i, com la
gran família que som, avançar junts —amb valentia— a la recerca de les noves
oportunitats.
Que tingueu tots unes felices festes nadalenques i un molt bon any 2014.
Rebeu una molt atenta salutació.
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Horaris de l’ajuntament
> AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

Els impostos i taxes municipals
s’adapten a l’actual situació
Actualment es treballa en la tramitació de les ordenances fiscals
—destinades a fixar els impostos, taxes i preus públics municipals—
que regiran al llarg de l’any vinent. Entre els aspectes més destacats
d’aquestes es troba la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) per tal de no incrementar la pressió fiscal sobre les economies
familiars. De la mateixa manera, les ordenances establiran altres
mesures destinades a pal•liar els efectes de la crisi econòmica, com
són l’ajornament fins a un any del pagament de la taxa per inici
d’activitats econòmiques, la bonificació del 50% en la taxa per
recollida d’escombraries per a aquelles famílies amb dificultats
econòmiques o la deducció del 50% de l’impost corresponent per a
aquells horts i peces de terra que es mantinguin cultivades i no
ermes.

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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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

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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El nou camp de futbol municipal
El passat mes de juliol s’iniciaven les primeres accions amb l’adequació del sòl
sobre el qual s’ha creat l’equipament
El futur camp de futbol municipal ja és
una realitat un cop es posaven en
marxa, amb l’inici de l’estiu, les obres
per a la seva construcció. Els primers
treballs se centraven en l’adequació de
la superfície sobre la qual es construirà
l’equipament, promogut per l’Ajuntament en col·laboració amb la Unió
Esportiva Aiguafreda.

El nou camp ha estat dissenyat per a
cobrir les actuals necessitats de l’esport
local, tot i que el projecte preveu la
incorporació de futures millores i
ampliacions. Actualment, els futbolistes
locals disposen d’un camp de gespa
artificial amb un sistema d’humidificació per aspersió d’aigua, laterals protegits i nou enllumenat adaptat tant per
a la pràctica del futbol 11 com del futbol
7. L’aportació municipal per a fer-ho
possible ha estat de 175.000 €. La inauguració oficial va tenir lloc el passat 1
de desembre.

El camp de futbol ha estat
dissenyat per a adequar-se a
les necessitats esportives
actuals del municipi

Una nova pista a la zona
esportiva municipal

El POUM,
esperant
l’aprovació
provisional

Aquest nou espai permetrà complementar
les activitats que es duen a terme a la sala
polivalent
Tot i que l’inici de les obres
del camp de futbol és una
de les principals actuacions pel que fa als equipaments esportius, no és
l’única que en aquests
moments es desenvolupa
al municipi: així, hi trobem
també els treballs que es
duen a terme per a la
construcció d’una nova
pista poliesportiva que se situarà al costat de la sala polivalent. L’objectiu d’ampliar els espais amb què compta la zona
esportiva municipal és, en aquest cas,
alliberar una part de les activitats que
actualment es duen a terme a la sala.

Possibilitat de cobrir-se
La pista, tot i que estarà oberta de manera
habitual per al seu ús, té unes dimensions
estàndards que facilitaran que es pugui
cobrir puntualment per a determinats
actes o activitats.

Des del consistori
s’espera que al llarg dels
propers mesos el Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) sigui
aprovat de manera
provisional. El projecte,
que estableix el
desenvolupament urbà
d’Aiguafreda per als
propers 25 anys, s’ha vist
alentit per causes alienes
a la voluntat municipal.
Un cop aprovat
inicialment entrarà en la
fase de treball per a la
seva aprovació definitiva.
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Finalitzat el trasllat a la
nova escola
L’adequació de l’edifici central ha permès realitzar la
tercera i última fase de la reubicació

Ja ha quedat enllestit el procés de trasllat
a les noves instal·lacions de l’escola La
Muntanya amb la finalització de la tercera i última fase d’aquest. Aquesta s’ha
concentrat en l’edifici central, l’últim a
ser reformat en tractar-se de la construcció de més antiguitat i que, per tant,
requeria un treball més laboriós. En
aquest espai es troben allotjades tant
aules com altres serveis necessaris per
al funcionament de l’escola com són la
biblioteca o tallers.
L’escola de música també ha
estat integrada al nou
complex educatiu de la vila
Paral·lelament al trasllat de l’escola al nou
centre, també ha estat ubicada allà l’escola de música, que fins el moment estava situada a Can Bellit. D’aquesta manera,
la voluntat és concentrar en un únic
espai els estudis oficials que es poden
cursar al nostre municipi i facilitar així
els desplaçaments tant dels alumnes
com dels seus pares i mares.

El municipi lamenta el tancament de
l’Escola Bressol de les Germanes de la
Santa Casa de Natzaret
Des de l’Ajuntament se subratlla que fins a l’últim moment es van aportar
solucions per a la continuïtat del centre
Aquest passat mes de maig es donava
a conèixer la decisió unilateral de l’Escola
Bressol de les Germanes de la Santa

AF AIGUAFREDA

Casa de Natzaret de tancar les seves portes. L’inici de l’activitat d’un centre de
similars característiques a Sant Martí de
Centelles provocava una
davallada en el nombre de
matriculacions que els responsables del centre no es
van veure en disposició d’afrontar. Des de l’Ajuntament
es lamentava no haver tingut coneixement previ de la
voluntat de l’escola; en tot
cas, s’assegura que s’han
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aportat diferents solucions als problemes plantejats per a la continuïtat del
centre però que els seus gestors van
optar pel tancament unilateral.
Aportació municipal
Entre les propostes desenvolupades des
del consistori per a donar continuïtat a la
llar d’infants destacava la recerca del compromís de nombroses famílies de matricular-hi els infants, complementada amb
l’aportació econòmica necessària per a
evitar pèrdues al centre.
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Nous plans d’ocupació per a
combatre l’atur
La segona convocatòria dels plans permet la contractació de 6 operaris
per a diferents tasques de manteniment
Amb la voluntat d’oferir suport a aquelles persones que es troben en situació
d’atur, des del consistori s’ha posat en

marxa la segona convocatòria dels
plans d’ocupació municipal. En aquesta
ocasió el pla selecciona 6 operaris/àries

de manteniment i neteja de lleres o
d’espais verds, per a tasques de manteniment, paletes, pintors..., emmarcats
dins del projecte integral de manteniment i neteja dels edificis i equipaments
municipals, vies públiques i zones verdes del nostre municipi.
Sis mesos de feina
Les persones seleccionades podran desenvolupar la seva tasca al llarg de 6 mesos
treballant 25 hores a la setmana. Atesa la
realitat de l’actual mercat laboral, la voluntat de l’Ajuntament és donar continuïtat
al projecte de contractació a través dels
plans d’ocupació.

Els serveis socials, una resposta contra
el risc d’exclusió social
Les famílies tenen a la seva disposició el treball de professionals en la matèria
per a ajudar-les a cobrir les seves necessitats bàsiques
Una de les principals eines amb què
compta el municipi per a fer front a les
situacions de risc d’exclusió social derivades de la crisi econòmica és el suport
que ofereixen els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Les persones
Per a accedir als Serveis
Socials únicament cal
contactar amb l’Ajuntament
o amb la Mancomunitat
La Plana
empadronades a la vila tenen al seu
abast el suport del treballador social i

l’educadora que en formen part per a
ajudar-los a cobrir les seves necessitats
bàsiques.
El servei també ofereix assessorament
en qüestions com l’atenció a la dependència, l’atenció domiciliària, tractaments socioeducatius, acompanyaments a la inserció laboral de joves i
adults, suport al Casal de la Gent Gran
o l’atenció a les víctimes de violència
de gènere, entre d’altres. Per a accedirhi únicament cal contactar amb l’Ajuntament o amb la Mancomunitat La
Plana.
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«Els Serveis Socials municipals han
multiplicat la seva feina oferint atenció
a les persones en situacions difícils»,
Joan Vila, alcalde d’Aiguafreda
Superat l’equador de la legislatura, l’alcalde, Joan Vila, repassa en aquesta
entrevista les actuacions municipals desenvolupades fins al moment
Ja hem passat la meitat d’una
legislatura marcada, com a totes les
administracions, per la crisi
econòmica. Com s’ha viscut i es viu
aquest fet a Aiguafreda?
Aiguafreda ha notat, com gairebé a tot
arreu, els efectes de la dura crisi que estem
vivint. Algunes persones han perdut la
feina i tenen problemes per a trobar-ne
una de nova; d’altres, les més desafortunades, ja han esgotat les prestacions
socials i no tenen ingressos que els permetin viure dignament. Voldria destacar
en primer lloc la resposta social, que ha
estat tremendament solidària. I no voldria
deixar d’esmentar els esforços de Càritas
I, com s’ha afrontat des de
l’Ajuntament?
Amb diferents actuacions. La principal ha
estat la creació d’uns plans de treball, 12
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en total, destinats a persones en situació
d’atur i que estan donant molt bons resultats. Per la seva banda, els Serveis Socials
municipals han multiplicat la seva feina
oferint atenció a les persones en situacions difícils que hi acudeixen i visitant a
domicili els col·lectius més febles, com la
gent gran.
La resposta social davant
l’actual crisi econòmica ha
estat tremendament
solidària
En tot cas, no tothom ha arribat a
aquestes situacions límit...
Sí, però la major part de les famílies s’han
vist afectades en més o menys mesura.
Per aquest motiu hem pres decisions com
la congelació d’impostos, fraccionar el
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pagament dels que tenen imports elevats
i buscar solucions per a aquelles famílies
o persones que es demostri que no els
poden pagar. I el mateix Ajuntament ha
pres mesures per a reduir els costos generats per la pròpia administració.
Per exemple?
Doncs la despesa energètica n’és un bon
exemple: en aquest sentit, ja hem canviat
l’enllumenat del pavelló —amb una subvenció de la Diputació de Barcelona—
passant-lo al sistema de leds, que suposa
una reducció de costos aproximada del
50%. En la mateixa línia, la darrera urbanització de carrers realitzada (Montserrat,
Tagamanent i Pirineu) ja s’ha equipat
també amb enllumenat públic de leds, i
disposem d’un estudi de costos energètics, fet per l’enginyer municipal, per a
aplicar-lo a la resta del municipi.
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per als veïns de més d’un 30%. Però, possiblement, l’objectiu fonamental es troba
en la nova redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), ja que defineix les principals línies del desenvolupament futur d’Aiguafreda.

Hem d’entendre que l’acció
municipal s’ha centrat en la
contenció de la despesa?
No podem negar que és un aspecte fonamental, a dia d’avui. Però em satisfà poder
dir que estem duent a terme una tasca
notable en el manteniment dels equipaments municipals i la construcció de
noves instal·lacions. Un exemple serà el
camp de futbol municipal, un projecte
que s’ha desencallat gràcies a una bona
entesa amb la Unió Esportiva Aiguafreda
i un préstec de la Diputació de Barcelona.
També crec que és ressenyable la construcció del nou parc urbà d’Avencó, la
nova pista polivalent que s’està construint
al costat del Camp d’Esports municipal
o l’actualització de la deixalleria, entre
d’altres.

El mateix Ajuntament ha
pres mesures per a reduir el
cost que genera

La decisió de tancar l’escola
bressol va ser unilateral tot i
que es van aportar solucions
des del consistori

En aquest sentit, ha sorprès el
tancament de l’escola bressol de les
Germanes de la Santa Casa de
Natzaret...
Cert, i l’Ajuntament va ser el primer sorprès, ja que vam ser-ne informats el passat
mes de maig, de la mateixa manera que
les famílies afectades, quan ja estava presa
la decisió. En aquell mateix moment es
va intervenir per tal de provar d’evitar el
tancament a través del compromís de
moltes famílies perquè hi portessin els
seus infants i aportant la quantitat econòmica necessària per a evitar que el centre tingués pèrdues. Però la decisió va ser
unilateral tot i que es van aportar, des del
consistori, solucions a tots els problemes
que s’havien anat plantejant des de la
Direcció de la llar d’infants...

I la culminació de les obres de millora
i ampliació de l’escola La Muntanya...
Efectivament, ja han quedat finalitzats els
treballs, i els professors i els alumnes ja
gaudeixen dels nous edificis, que permeten agrupar tot l’ensenyament que s’imparteix a Aiguafreda en un sol centre
escolar.

Deixant de banda l’ensenyament,
un altre dels aspectes fonamentals
d’aquesta i de qualsevol legislatura
és l’urbanisme. Quines actuacions
s’han realitzat en aquest sentit en
aquests dos anys?
S’ha executat la urbanització pendent dels
carrers Tagamanent, Pirineu i Montserrat
amb una reducció dels costos previstos

En quin punt es troba el pla?
Tot i que, per causes alienes a la nostra
voluntat, no va a la velocitat que nosaltres
voldríem, es troba en fase d’aprovació inicial i esperem que durant els propers
mesos puguem fer-ne l’aprovació provisional, que esdevindrà definitiva. Es tracta
d’un document que estructura el futur
del municipi per als propers 20 o 25 anys
afavorint un nou desenvolupament econòmic per a Aiguafreda, aportant solucions a alguns dels problemes principals
que afecten el nostre municipi i integrantlo, encara més, al magnífic medi natural
que ens envolta.
Estem duent a terme una
tasca notable en el
manteniment dels
equipaments municipals i la
construcció de noves
instal·lacions
En tot cas, un municipi no és
únicament els seus equipaments i
les polítiques urbanístiques...
Efectivament, i, malgrat que es pretén
reduir despeses en tot allò que no sigui
imprescindible, hem continuat promovent les fires, les festes tradicionals, les
activitats esportives, lúdiques i culturals,
ja sigui assumint-ne l’organització o
donant suport a les entitats i associacions
que les promouen. En són exemple les
caminades populars, la Cursa d’Atletes del
Congost, la creació d’itineraris de natura
com el recentment inaugurat de la riera
de Martinet, la Fira del Tastet, les ballades
de sardanes, la trobada de colles geganteres, les nostres Festes Majors, el pessebre vivent, Carnestoltes, les presentacions
de llibres —com l’últim de l’expresident
Jordi Pujol—, la Festa de la Gent Gran i
tantes altres activitats que fan que el nostre poble tingui una gran vitalitat en l’aspecte esportiu, festiu i cultural.
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Els serveis tècnics municipals han estat
els responsables de la redacció d’un estudi de l’enllumenat públic destinat a realitzar una substitució progressiva dels elements d’il·luminació pública dels carrers
i places per altres de menys consum. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir la despesa que mensualment afronta Aiguafreda per aquest concepte i realitzar així
un ús més sostenible dels recursos.

Aiguafreda aposta per una
il·luminació pública més
eficient i econòmica
En aquest sentit, ja s’han realitzat un estudi de
l’enllumenat públic i la substitució de la il·luminació
de la sala polivalent

El nou sistema d’il·luminació
de la sala polivalent suposa
un estalvi del 50% respecte a
l’anterior
Però l’estudi no és, en tot cas, l’única
mesura desenvolupada en aquest sentit:
recentment han estat substituïts els focus
de la sala polivalent per un equip d’il·luminació basat en la tecnologia LED. Aquest
fet ha permès, a més de millorar la qualitat
del sistema, disposar d’un estalvi energètic del 50% respecte de l’anterior.

Creada l’associació
Gestió Forestal de
l’Alt Congost
Amb l’objectiu d’aprofitar
la biomassa que es genera
als boscos del nostre
entorn, s’ha creat
l’associació Gestió Forestal
de l’Alt Congost, que
aplega els propietaris
forestals. L’associació té un
doble objectiu: reduir
despesa energètica dels
municipis que la integren i
netejar els boscos
d’aquests municipis per
evitar incendis forestals.
Per la seva banda,
l’Ajuntament treballa
actualment en la
tramitació de la instal·lació
d’una planta de biomassa
per a l’escalfament dels
equipaments municipals.
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La deixalleria es modernitza
i millora el seu servei
Des de l’inici d’aquest 2013, quan passava a ser
gestionada per la Mancomunitat La Plana, s’hi han
introduït diferents millores de funcionament
La informatització de la gestió de la deixalleria, el control de les entrades i sortides de materials mitjançant dues
noves bàscules o la construcció de molls
de càrrega i descàrrega són algunes de
les millores que s’han introduït a la deixalleria municipal des que l’1 de gener
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passava a ser gestionada per la Mancomunitat La Plana tal i com s’acordà amb
l’Ajuntament. Però no són aquestes les
úniques millores desenvolupades a l’equipament, on també s’ha procedit a la
incorporació de nous gestors de residus
autoritzats, a la renovació de la retolació
i a la seva repintada.
Horaris més amplis
Totes aquestes actuacions vénen a sumarse, per la seva banda, a l’ampliació d’horaris que entrava en vigor ja a les acaballes
del 2012. Actualment la deixalleria es pot
visitar 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. Els dimecres resta tancada.
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Culmina la renovació de l’arbrat
de l’antiga carretera
Les espècies que substitueixen els arbres enretirats
per haver esgotat la seva vida útil es troben totalment
adaptades a l’entorn urbà
Al llarg d’aquestes setmanes culmina la
segona i última fase del procés de substitució de l’arbrat de l’antiga carretera
endegat el passat mes de gener. Aquesta
actuació venia motivada per l’assoliment
del límit de la vida útil dels exemplars que
hi van ser plantats fa prop de 20 anys. Els
nous plançons, de l’espècie sophora japonica, alternats amb exemplars d’acer platanoides crimson king, són arbres adaptats
a entorns urbans, resistents a malalties i
al clima que ens acompanya al llarg de
l’any, i no generen en cap cas fruits o llavors tòxics.

Aquest treball de renovació de l’arbrat
també ha servit per a procedir a la substitució de les jardineres en les quals es
trobava. Les noves tenen com a principal
característica la seva total alineació amb
la vorera, la qual cosa permet que els vianants es puguin desplaçar amb més
comoditat.
Les jardineres han estat
substituïdes per altres de
noves que afavoreixen la
mobilitat dels vianants

Un nou parc al barri d’Avencó
El nou equipament ha estat realitzat gràcies al treball de personal
del Pla d’Ocupació Local
Gràcies al Pla d’Ocupació Local, que permet la
contractació temporal de persones del
municipi que es troben en situació d’atur, el
barri d’Avencó disposa d’un nou parc. Aquesta
zona verda, situada entre els carrers d’Avencó
i de Sant Salvador, ha estat plantejada, a més
de com a lloc de descans i lleure, amb
l’objectiu de permetre la connexió entre el
carrer de dalt i el de baix.

desembre 2013 revista d’informació local AIGUAFREDA

AF

12

Jordi Pujol presenta a
Aiguafreda el seu darrer
llibre
Entre els assistents a la presentació, l’expresident
comptava amb la consellera de Benestar i Família,
Neus Munté
El passat 6 de setembre, l’expresident de
la Generalitat Jordi Pujol visitava Aiguafreda per presentar-hi el seu darrer llibre,
El caminant davant del congost. Quan tot
és difícil. I necessari, al Casal Sant Jordi.
L’acte, presentat per l’alcalde, Joan Vila,
va comptar entre els seus assistents, a
més de diversos representants del món
periodístic i de la política local, amb la
consellera de Benestar i Família, Neus
Munté.
El qui fou president de la Generalitat des
del 1980 fins el 2003 va aprofitar la presentació per a aprofundir en algunes de

les reflexions contingudes al seu llibre
entorn dels reptes de país que actualment afronta Catalunya. Pujol planteja
a la seva obra un paral·lelisme entre el
caminant que veu com s’estreny el seu
camí i ha de superar un congost i les dificultats que s’han sumat en el decurs dels
anys al desenvolupament de Catalunya.

La poesia
entra a
l’ermita de
Sant
Salvador
d’Avencó
Dins del cicle de «Poesia als
parcs» del programa
cultural «Viu el parc», de la
Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona,
el passat 27 de juliol tenia
lloc a l’ermita de Sant
Salvador d’Avencó un
recital de poesia a càrrec de
Jordi Vintró. L’autor,
acompanyat pel violinista
Guillem Ballaz, va recuperar
part de la seva obra,
editada en tres volums.

Aiguafreda desvetlla «Una història poc
coneguda del Montseny»
Alguns dels noms fonamentals de la cultura catalana, com són Joan Maragall,
Josep Pijoan, Lluís Millet o Amadeu
Vives, tenen una part de la seva trajectòria vital lligada a la masia de la Figuera,
a la Calma. I amb l’objectiu de donar a
conèixer l’ambient intel·lectual que, fa
aproximadament un segle, s’hi respirava,
s’ha editat —conjuntament entre Farell
Editors i l’Ajuntament d’Aiguafreda—,
el llibre de Xavier Cateura Una història
poc coneguda del Montseny.
La presentació
Per tal de donar a conèixer l’obra al nostre municipi, el passat 19 de juliol tenia
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Al passat juliol es presentava el llibre sobre l’ambient
intel·lectual de la masia de la Figuera

lloc una presentació a l’ajuntament. L’acte es tancà amb la participació del geò-
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graf i doctor en ciències ambientals
Martí Boada.
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La consellera de Benestar i Família
participa en la Festa de la Gent Gran
La celebració dedicada a homenatjar la gent gran
arribava enguany a la seva trenta-novena edició

Aquest passat 10 de novembre se celebrava la que ha estat la trenta-novena
edició de la Festa de la Gent Gran, que
en aquesta ocasió ha comptat amb la
presència de la consellera de Benestar
i Família, Neus Munté. La festa, dedicada
a retre homenatge a la gent gran d’Aiguafreda i de Sant Martí de Centelles,
s’iniciava amb la tradicional missa, en la
que participaven amb lectures i parlaments els mateixos homenatjats.
Dinar i ball
Seguidament la celebració es traslladava
a l’hotel El Muntanyà, on tenia lloc el dinar
de germanor acompanyat del sorteig de
diferents presents cedits per empreses i
comerços dels dos municipis. La jornada
es tancava amb un ball.

Presentat el
Mapa del
Patrimoni
d’Aiguafreda
Coincidint amb la celebració
de les Jornades Europees de
Patrimoni, el cap de setmana
del 27 al 29 de setembre es
presentava el Mapa del
Patrimoni d’Aiguafreda.
Aquesta eina, elaborada
conjuntament amb la
Diputació de Barcelona, aplega
el patrimoni immoble, moble,
documental, immaterial i
natural del municipi. Les
jornades es completaven amb
una visita al nostre conjunt
patrimonial més destacat,
Aiguafreda de Dalt, amb la
presentació de l’historiador i
tècnic de l’Ajuntament Jaume
Oliver.

El conseller Puig visita una
granja aiguafredenca
La granja ecològica Salgot ha estat triada com a
exemple d’innovació i qualitat en el seu àmbit
Aquest passat mes de setembre, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
visitava a la nostra vila l’Ecogranja de
Recerca Salgot, dedicada a la criança
de porcs. Aquesta empresa situada a
Aiguafreda era triada des de la Conselleria com a exemple d’innovació i qualitat en el seu àmbit. A la visita, Puig
estava acompanyat per l’alcalde, Joan
Vila, i pel director general de l’empresa,
Valeri Salgot.
Entre les seves principals característiques, la granja destaca per una alimentació totalment ecològica dels porcs. De
la mateixa manera, les instal·lacions són
sostenibles en el seu funcionament gràcies a la gestió dels residus, l’aprofita-

ment i reciclatge d’aigües i la generació
d’energia pròpia mitjançant una caldera
de biomassa i plaques solars.

Foto: gencat.cat

La granja és sostenible en el
seu funcionament gràcies a
la gestió dels residus o
l’aprofitament i reciclatge
d’aigües
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agenda
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> Novembre
Concert de gospel
contemporani

Tota la informació al web municipal www.aiguafreda.cat

5a Caminada contra la
Diabetis
Al CAP. Diumenge 24 a les 9 h

Dissabte 14 i diumenge 15

Curs de monitor/a de
menjador

A càrrec de Jambalaya
Al Casal Sant Jordi. Diumenge 3
a les 19 h

Al Punt. Dilluns 25 (fins al dijous 5 de
desembre)

Setmana Cultural al Casal
Sant Jordi

Prova pilot de recollida de
roba usada porta a porta

Del dilluns 4 al dissabte 9

Dimecres 27 a partir de
les 6 h

Tertúlia literària
Llibre Pastoral americana, de Philip Roth
A la biblioteca. Divendres 8 a
les 19 h

39a Festa de
la Gent Gran
d’Aiguafreda
Diumenge 10

Sortida per a
conèixer els
dòlmens d’Aiguafreda
Amb Francesc Casanelles
Diumenge 10

Taller de croissants i
brioixos artesans
A la Casanova de Sant Miquel
Diumenge 10 a les 10 h

Fira de Nadal
i d’Artesania
Pels carrers del
poble. Dissabte 30
durant tot el dia

Premis al més modern, al més popular i
al més artístic. Bases i inscripcions del
26 de novembre al 12 de desembre al
Punt
Dimarts 17

Pessebre Vivent
d’Aiguafreda
Pels carrers del poble. Diumenge 22
a la tarda-vespre

Els Pastorets d’Aiguafreda

Gran Quina de Nadal

Diumenge 1 a les 11 h

A la sala polivalent. Dissabte 28 al
vespre

Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda

Els Pastorets d’Aiguafreda

Del dijous 5 al diumenge 9

Inici de la campanya
«Cap nen sense
joguina»
Al Punt. Dimarts 10
(fins al dimecres 18 de
desembre)

Llibre L’agonia de Severià Vargas, d’Olga
Xirinacs
A la biblioteca. Divendres 13 a
les 19 h

30a Trobada de
Gegants a
Aiguafreda

Inauguració del
pessebre del Casal
Sant Jordi

Diumenge 24 al matí

Dissabte 14 a les 17 h
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Ajuntament
d’Aiguafreda

Concurs de Pessebres

Inauguració del nou camp
de futbol municipal

Tertúlia literària
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Diumenge 15 a les 8 h

A la sala polivalent. Dimecres 25 a la
tarda

A càrrec d’Isabel Rodà
Dimarts 19 a les 19 h

Divendres 22 a les 19 h

Els Gafarrons porten el
Pessebre a Valldaneu

> Desembre

«Els romans a
Aiguafreda i a la vall del
Congost»

Presentació del llibre
de les memòries d’Anna
Reig

Activitats en
suport a La Marató
de TV3

A la sala polivalent. Diumenge 29 al
vespre

Gran Revetlla
de Cap d’Any
A la sala polivalent.
Dimarts 31

> Gener
Arribada dels Reis Mags de
l’Orient
Pels carrers del poble. Diumenge 5
a les 19 h

Tertúlia literària
Llibre Massa felicitat, d’Alice Munro
A la biblioteca.
Divendres 10 a les 19 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
La Fira del Tastet,
protagonista a
VOTV

Un itinerari per a
conèixer la riera
de Martinet

La darrera edició de la Fira del Tastet, celebrada el 21 de setembre, tornava a aplegar els professionals de la restauració i els
amants de la cuina del municipi al pavelló
Can Plantada. En aquesta ocasió, Vallès
Oriental Televisió va fer un ampli seguiment de la jornada.

L’Associació Martinet, amb el suport de
diferents administracions, inaugurava el
passat 13 de juliol un itinerari de natura
de la riera de Martinet. El recorregut, de
poc més de tres quilòmetres, és de baixa
dificultat i es pot realitzar en aproximadament 45 minuts.

30 anys de la
Mancomunitat
La Plana

«De la prehistòria
als romans» en
tres activitats

El passat 8 de juny tenia lloc, amb la presència de representació aiguafredenca,
la celebració de les tres dècades transcorregudes des de la fundació de la Mancomunitat La Plana, l’ens gràcies al qual el
nostre municipi rep diversos serveis, com
la recollida d’escombraries i el tractament
de residus, o es beneficia de programes
d’atenció i serveis socials.

Al llarg d’aquests mesos d’octubre i
novembre han tingut lloc tres propostes
destinades a donar a conèixer el ric patrimoni de la prehistòria i de l’època romana
amb el qual compta el nostre terme municipal: un taller d’arqueologia, una excursió
a peu per a conèixer els dòlmens i una
xerrada entorn dels romans han constituït
el programa.

La Festa Major
d’Estiu 2013

Noves troballes a
Aiguafreda de Dalt

Al llarg del 15, 16 i 17 d’agost Aiguafreda
celebrava la seva Festa Major d’Estiu, amb
un programa en el qual trobàvem una desena d’activitats. Aquestes tornaven a portar un destacat regust tradicional amb la
participació dels gegants i capgrossos,
amb la ballada de sardanes de dissabte o
les havaneres de divendres. La celebració
es va tancar amb la projecció de la pel·lícula Tadeo Jones al parc de la carretera.

Les prospeccions realitzades a Aiguafreda
de Dalt el passat juliol per un grup de voluntaris dirigit pel tècnic de patrimoni Jaume
Oliver han permès treure a la llum nous
aspectes d’aquesta zona del municipi. Entre
les troballes destaquen els usos de l’antiga
cova, el descobriment d’un taller d’extracció
de tosca —utilitzada per a la construcció
del mateix edifici— i el desbrossament de
l’antic mas de les Queredes.

Fe d’errades
A l’anterior número de l’AF, a la notícia “Resultats a Aiguafreda de les
eleccions al Parlament de Catalunya” no s’hi reflectien, per error, els
resultats del Partit Popular: aquesta formació aconseguia 92 vots, el que
correspon a un 6,14% del total de vots escrutats a la nostra vila. Els
resultats situaven el PP com a cinquè partit amb més nombre de vots.

Una solució per
als regants
Recentment han estat realitzades diverses obres de millora de la xarxa de regadiu amb l’objectiu de satisfer les necessitats de la comunitat de regants. El traçat
de la xarxa de reg permet que propietaris
o usufructuaris d’horts disposin de l’ús
de l’aigua per a regadiu a través de la distribució arterial de la xarxa.

Un Onze de
Setembre històric
Aquesta passada diada nacional va comptar també amb una notable presència
aiguafredenca en la celebració de la Via
Catalana cap a la Independència promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana.
La presència de veïns i veïnes es va centrar
al tram assignat a prop de Darnius, a l’Alt
Empordà, tot i que es va estendre també
a altres trams del Maresme i de Barcelona
especialment. Pel que fa als actes institucionals, aquests s’iniciaven el dia 10 amb
un concert de gospel i seguien durant la
Diada amb l’acte institucional del matí,
amb la lectura del manifest i el lliurament
de la senyera i, a la tarda, amb un grup
d’animació infantil.

desembre 2013 revista d’informació local AIGUAFREDA

AF

