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Una aposta municipal per les
energies renovables
La nova planta de biomassa proveirà d’aigua calenta i calefacció diversos equipaments
municipals i ajudarà a reduir el risc d’incendi a les zones boscoses (6 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 79
Aula de música “La Clau de Sol”
630 368 975

Subministraments
Aigua: SOREA
Servei municipal d'aigües
93 881 22 53
Dilluns de 12 a 14 h hi ha atenció
personal a l’Ajuntament d’Aiguafreda
Gas: Gas Natural (urgències)
900 750 750
Llum: Estabanell i Pahisa, SA
93 860 91 00
Serveis
Mancomunitat “La Plana”
93 812 41 67
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

5.
Rebaixa de l’IBI gràcies a un
acord per a revisar el cadastre

8.
Millora la senyalització per a
accedir a Aiguafreda de Dalt
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Més d’un 60% de ciutadans
participen en la consulta del 9N
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La Festa de la Gent Gran arriba
a la seva quarantena edició
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Celebració de la vuitena Fira
d’Artesans i de Nadal
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Els Miquelets i la Diada centren
els actes del Tricentenari
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Nous temps, noves oportunitats
La crisi que ens acompanya des del 2007 s’ha instal·lat entre nosaltres i no sabem quan desapareixerà, ni tan sols si ens abandonarà definitivament. Tot fa pensar que quan ens deixi ho farà
lentament i la recordarem durant temps perquè ens costarà de recuperar el nivell de benestar
que teníem abans. Aquest escenari obliga les persones, les famílies, els ajuntaments i tothom a
trobar fórmules, basades en un augment de l’austeritat, que ens permetin viure dignament en
aquest perllongat i dificultós entorn. Però no tot és negatiu; la nova situació ens permet
recuperar valors importants que, immersos en l’abundància, gairebé havíem oblidat: la
solidaritat i el suport als més desafavorits, l’escalf de la família i el plaer de gaudir de les petites
coses que la vida ens depara cada dia en podrien ser bones mostres. Està clar que no podem
perdre l’esperança i que hem de lluitar, com sempre, per un millor esdevenir per a nosaltres i,
principalment, per a les generacions futures. Mentre ho fem, hem de treballar per adaptar-nos
a la nova situació i per ajustar el nostre nivell de vida a la realitat de les nostres possibilitats.
No hi ha dubte que aquests objectius han d’ésser compartits per totes i tots els ciutadans i per
tots els estaments de la societat. Coneixedors de les complicacions de la política i l’economia
que ens afecten i governen, hem de prendre consciència de la realitat per promoure, de nou,
els valors humans i aprofitar la vida en tots aquells moments meravellosos que ens aporta i que,
molt sovint, no costen diners. Així doncs, ens haurem de moderar en aquells desitjos que no
podem pagar alhora que haurem d’exigir als nostres governants polítiques més justes i austeres, que distribueixin millor la riquesa que es genera, i contundència i mà dura per a tots
aquells que s’aprofiten de la seva privilegiada situació per a apropiar-se del que no és seu.
Seria bo que tots aquests darrers fossin reclamats per la Justícia, obligats a tornar el que han
robat i tancats, els anys que toqui, a la presó. Està clar que les coses, tal com han anat els darrers
anys, no funcionen prou bé i que, entre tots, hem de fer quelcom per treure del mig aquesta
«plaga» que ens afecta tan negativament i substituir-la per persones honrades que es preocupin
principalment pel benestar de la ciutadania i de la protecció del planeta.

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

Començarem el 2015
amb una notable rebaixa
en l’IBI que es podrà dur
a terme gràcies a
l’optimització dels recursos
municipals i al foment de
l’estalvi en la despesa

No malgastar i estalviar tornaran a ésser actituds encertades i fonamentals per a assolir una bona
qualitat de vida (ja ho eren per a les anteriors generacions) i la destinació dels recursos a temes
veritablement necessaris també, fugint d’històries que no serveixen per a res o no porten enlloc.
Les administracions hem de treballar, en aquest sentit, per continuar oferint uns bons serveis
a la ciutadania que, si és possible, haurem d’anar millorant sense apujar els impostos o,
fins i tot, rebaixant-los, perquè la majoria de persones i famílies no poden suportar l’augment
constant de la pressió fiscal ni fer front a tanta despesa. Tot això, enfocat principalment a un
bon ensenyament per a preparar les futures generacions, a una excel•lent sanitat, al suport a les
classes més febles i a la construcció i manteniment d’infraestructures i d’instal•lacions esportives
i culturals capaces de construir una societat millor.
Durant l’actual legislatura, a l’Equip de Govern de l’Ajuntament treballem amb aquests criteris
i, per això, durant el proper any 2015 la ciutadania ja podrà començar a gaudir dels beneficis
obtinguts. Començarem amb una notable rebaixa en l’Impost de Béns Immobles (IBI),
rebaixa que s’ha d’anar ampliant durant els propers anys, en què es pretén poder congelar o
reduir altres impostos. Això es pot portar a terme gràcies a la progressiva implantació de
sistemes que optimitzen els recursos municipals i fomenten l’estalvi en la despesa. N’és un
exemple l’Estació Tèrmica Municipal de Biomassa —dotada de la tecnologia més avançada—,
que ja està gairebé a punt per a començar a funcionar, destinada a escalfar la major part d’equipaments municipals i a assolir uns importants objectius de notable interès: prevenir els incendis
forestals mitjançant la neteja dels boscos del nostre entorn, donar feina a persones que no en
tenen desenvolupant aquesta tasca, reduir les emissions de CO2 i aconseguir un important estalvi
en els costos energètics que té l’Ajuntament i que paguem entre tots els vilatans.
Igualment, durant els propers mesos, es canviaran les lluminàries dels carrers o vies més grans
(llargues) del municipi, que passaran de les bombetes convencionals a leds. Aquest canvi ens
permetrà obtenir un estalvi aproximat de les dues terceres parts en la factura de l’electricitat
—que també paguem entre tots—, ja que els leds consumeixen molt menys que les bombetes.
Properament, l’Equip de Govern de l’Ajuntament promourà visites a l’Estació Tèrmica i conferències
destinades a explicar aquestes actuacions i els avantatges que suposen per a la ciutadania i el
medi natural. En les pàgines d’aquest butlletí informatiu trobareu notícies detallades relatives
als canvis que us comento i a l’actualitat del nostre estimat poble.
Tots plegats hem d’adaptar-nos als nous temps, que —enmig de les dificultats— ens aporten
també nous reptes i noves oportunitats i ens obren la ruta cap a un futur millor. Us animo
a caminar en aquesta direcció i us desitjo unes molt bones festes nadalenques i un molt bon
any 2015.

EDITA:
Departament de Comunicació de l’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. Ajuntament, 1 - 08591 - Telèfon: 93 844 22 53 - Fax: 93 844 21 85
aiguafreda@diba.es - www.aiguafreda.cat
Disseny, continguts i impressió: QUID COMUNICACIÓ, S.L.
Impressió feta sobre paper ecològic

Ajuntament d’Aiguafreda

D.L. B-43989-2005
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Horaris de l’ajuntament
> AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA

Calendari municipal 2015
En els propers dies es rebrà a totes les llars un calendari, editat
per l’Ajuntament amb la col·laboració d’empreses i comerços
del municipi, que conté dotze
imatges que han estat
seleccionades d’entre totes les
que es van presentar al 1r
Concurs de Fotografia
d’Aiguafreda. El calendari
també es pot recollir a les
dependències de l’ajuntament
en horari d’oficina.

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 938 442 253)

> 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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L’IBI baixarà l’any vinent gràcies a la
revisió del cadastre
L’Ajuntament d’Aiguafreda ha assolit un acord amb la Direcció General
del Cadastre a Catalunya per a la correcció dels valors cadastrals
L’any vinent els aiguafredencs i aiguafredenques hauran d’afrontar un pagament menys elevat de l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI) respecte al que han
pagat al llarg dels darrers anys. La rebaixa serà possible gràcies a l’acord assolit
entre l’Ajuntament i la Direcció General
del Cadastre a Catalunya per a corregir
els valors cadastrals que fins ara s’atorgaven als béns immobles de la població.
Aquests valors van ser establerts en els
anys 2006 i 2007 i entraven en vigor
l’any 2008. El moment en el qual es realitzava aquesta revisió provocà que es
tinguessin en compte valors corresponents a anys en què les propietats en el
seu conjunt tenien un valor de mercat
superior a l’actual.

Una correcció realista amb el
valor de mercat
Amb aquesta adequació del valor cadastral s’espera que l’any vinent es faci efec-

tiva una rebaixa impositiva de l’IBI que
evitarà sobrecarregar les economies familiars en uns moments que són encara econòmicament difícils.

L’atur es redueix a Aiguafreda en prop
del 20% entre els anys 2013 i 2014
Durant el primer trimestre de l’any l’Ajuntament posava en marxa
el Servei d’Ocupació d’Aiguafreda (SOA)
L’observatori del Centre d’Estudis del
Vallès Oriental situa Aiguafreda com un
dels municipis on més ha baixat l’atur a
la nostra comarca al llarg d’aquest darrer
any. En concret, les persones aturades
al novembre eren un 13,23%, el que
suposa que el percentatge de persones
que es troben a la recerca d’un lloc de
treball ha caigut en prop d’un 20% entre
el 2013 i el 2014.
L’Ajuntament ha esdevingut al llarg d’aquest temps un dels motors per a la creació de llocs de treball al municipi. En

aquest sentit destaquen els fins a cinc
plans d’ocupació promoguts, que han
permès la contractació directa de treL’Ajuntament d’Aiguafreda
ha generat llocs de treball
amb la creació de fins a cinc
plans d’ocupació
balladors. De la mateixa manera, durant
el primer trimestre del 2014 el consistori
posava en marxa el Servei d’Ocupació
d’Aiguafreda (SOA), dirigit tant als treballadors com a les empreses de la

població. El SOA està disponible a l’ajuntament, en horari de matí, tots els
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13
h. És imprescindible demanar cita prèvia
al telèfon 93 844 22 53.
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Aiguafreda aposta per l’aprofitament
de la biomassa forestal com a font
d’energia renovable
Properament es posarà en marxa la planta de biomassa del municipi que permetrà
proveir d’aigua calenta i calefacció diversos equipaments municipals
Al llarg de les properes setmanes serà
inaugurada i entrarà en funcionament
la planta de biomassa municipal a través
de la qual es proveiran d’aigua calenta
i calefacció la Sala Polivalent de Can
Plantada, els tres edificis del complex
escolar, les sales del Camp d’Esports i el
mateix edifici de l’ajuntament. Aquest
és un projecte global, ja que permet disposar d’una font d’energia renovable
alhora que es netegen les zones boscoses, amb la reducció del risc d’incendis
que aquesta neteja suposa.
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El passat mes de juliol es procedia a l’adjudicació del contracte de la caldera que
s’alimentarà d’estella forestal i que es
troba instal·lada rere la Sala Polivalent.
Prèviament a la posada en marxa del
sistema s’assolia un acord amb l’Associació de Propietaris Forestals d’Aiguafreda perquè el combustible provingui
dels boscos del nostre entorn.
El procés
D’aquesta manera s’estableix un procés
que serà integral i autosuficient, ja que

L’Ajuntament ha assolit un acord amb l’Associació de Propietaris
Forestals d’Aiguafreda per a disposar de la biomassa
s’inicia amb l’esclarida de boscos, continua
amb la trituració del brancam i el corresponent assecat i finalitza amb la crema
de l’estella seca. Les bones perspectives

del projecte fan que des del consistori ja
es plantegin futures extensions de la xarxa
per a dotar de calefacció altres dependències municipals.
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Aiguafreda de Dalt
guanya protagonisme
Coincidint amb l’increment d’activitat a la zona,
s’hi ha instal·lat un conjunt de plafons informatius
per a facilitar la seva visita
Al llarg dels darrers mesos, i en el marc
del projecte integral que es desenvolupa
a Aiguafreda de Dalt, s’han incrementat
les actuacions que tenen com a objecte
aquest espai del municipi. Entre aquestes destaca la instal·lació d’una sèrie de
plafons informatius destinats principalment a senyalitzar els elements que
constitueixen el conjunt monumental.
Aquests, dissenyats seguint la normativa
que aplica el Parc Natural del Montseny,
també indiquen l’enllaç amb l’itinerari
de la riera de Martinet. Aquesta actuació
està orientada a satisfer les necessitats
del creixent nombre de visitants que
aplega Aiguafreda de Dalt.

Un equip de set persones
prenia part en la segona
campanya d’excavacions
duta a terme

A aquesta actuació cal afegir la que ha
estat la segona campanya d’excavacions
arqueològiques preventives desenvolupades en el marc dels treballs per a
recuperar el conjunt monumental i el
seu entorn. Aquesta ha comptat amb la
participació d’un equip de set persones
format per quatre estudiants d’arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, una historiadora i un arqueòleg
director, coordinats per un historiador
medievalista. Els treballs s’han centrat,
en aquesta ocasió, en la cripta, el seu
entorn i l’espai annex a la paret nord de
l’església i han permès la descoberta
d’uns murs que possiblement tancaven
una balma i d’altres elements d’interès.
Paral·lelament, els treballs s’han estès a

AF AIGUAFREDA

la sagrera-cementiri situada al costat del
conjunt monumental.
El circuit d’orientació
Finalment, cal destacar la creació a Aigua-
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freda de Dalt del Circuit d’Orientació d’Aiguafreda, que durant la passada festa
major va ser l’escenari de la celebració de
la primera cursa d’orientació, la qual va
comptar amb 180 participants.
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Una carpa per a la nova
pista poliesportiva
El dispositiu evita que s’hagi d’interrompre l’activitat
esportiva i formativa de la sala polivalent
Durant aquesta passada celebració de
la Festa Major d’Hivern s’inaugurava la
carpa instal·lada a la pista poliesportiva
annexa a la sala polivalent de Can Plantada i que es troba en funcionament des
d’aquest passat estiu. Aquest dispositiu
permet que no sigui necessari, com ho
era fins al moment, interrompre l’activitat habitual que es duu a terme a la
sala. Fins ara les activitats esportives i
d’ús escolar quedaven interrompudes
durant pràcticament els dos mesos en
què el pavelló es dedicava a altres usos.

pre que calgui. I entre les activitats que
es preveu que es duguin a terme fent
servir aquest dispositiu trobem la Festa
Major, la Marató de TV3, obres de teatre,
la Quina de Nadal o la Fira del Tastet.

La carpa és desmuntable i serà
instal·lada sempre que calgui
ubicar alguna activitat a la pista

Entre les característiques de la carpa
destaca que és totalment desmuntable:
així podrà ser instal·lada a la pista sem-

La participació aiguafredenca al 9N
supera el 60%
El «Sí-Sí» va ser l’opció majoritària triada pels
participants amb un significatiu 88,14%
Sí-Sí (88,14 %)
Sí-No (5,54 %)
Sí-En blanc (1,40 %)
No (3,51%)
En blanc (1,01 %)
Altres (0,39 %)

Aiguafreda va respondre de manera
majoritària a la jornada de participació
convocada el passat 9 de novembre pel
govern de la Generalitat per a conèixer
l’opinió dels catalans i catalanes sobre
el futur del país. El nostre municipi, amb
una participació superior al 60%, se
situava entre els que més ciutadans
atreien a les urnes de tota la comarca.
Els resultats
Pel que fa als resultats, aquests mostraven
una clara preferència per esdevenir un
estat independent, amb un 88,14% dels
vots favorables al «Sí-Sí». El «Sí-No» quedava com a segona opció, amb un 5,54%
dels vots.
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Segona edició del Concurs
de Fotografia d’Aiguafreda
Eduard Girabent, amb l’obra La nit d’Aiguafreda,
s’emporta el primer premi del certamen
Durant la Festa Major es van lliurar els premis del segon Concurs
de Fotografia d’Aiguafreda. El guanyador d’aquesta edició va ser
Eduard Girabent, que va presentar la fotografia titulada La nit
d’Aiguafreda. El segon premi va ser per a l’obra Aiguafreda de

La nit d’Aiguafreda, primer premi

Donació
municipal
a Càritas
Diocesana
L’Ajuntament manté el
suport a l’associació per
a la recollida d’aliments
Amb la voluntat d’oferir suport a aquelles famílies que es troben en risc d’exclusió social, l’Ajuntament d’Aiguafreda
manté una col·laboració periòdica amb
Càritas Diocesana: concretament, s’ofereixen aliments de primera necessitat
per a complementar el recapte que realitza l’entitat. D’aquesta manera es prova
de garantir que cap persona en situació
de necessitat quedi sense la possibilitat
de disposar d’aliments bàsics.

AF AIGUAFREDA

Els vells parlen del cinema mut, tercer premi

Dalt, de Martí Pons. La fotografia Els vells parlen del cinema mut,
d’Yvette Moya-Angeler, va quedar en tercer lloc. Totes les fotografies presentades al concurs es poden veure en el compte de
Youtube de l’Ajuntament d’Aiguafreda.

Aiguafreda de Dalt, segon premi

Noves propostes
formatives al Punt
El servei d’informació juvenil del municipi ofereix
formació en àmbits com els idiomes o la
manipulació d’aliments
El Punt, a més d’actuar com a dinamitzador d’activitats adreçades als joves,
continua sent al llarg d’aquest curs un
dels principals referents de la nostra
població en la formació continuada
per a adults. Entre les propostes que
ofereix el punt d’informació juvenil
municipal aquesta tardor trobem un
curs de manipulació d’aliments que
s’imparteix en horari de matins.
Paral·lelament, també hi tenen lloc els
cursos d’idiomes —anglès fins a quatre
nivells i els habituals cursos de català
per a adults— i el curs d’història de
l’art.
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La Festa de la Gent Gran fa 40 anys
La celebració va comptar amb la presència de la consellera
de Benestar i Família, Neus Munté
Aquest passat 16 de novembre tenia lloc
la tradicional celebració de la Festa de
la Gent Gran d’Aiguafreda i de Sant Martí
de Centelles, i ho feia commemorant, a
més, la seva quarantena edició. En coincidir amb aquesta data, la festa comptava amb la presència de la consellera
de Benestar i Família de la Generalitat,
Neus Munté, qui va acompanyar els
representants municipals.

anys d’un dels nostres veïns: Pere Soldevila i Vicens, en «Peret de Can Sans». Un
cop més, el moment més destacat de la
jornada va ser el dinar de germanor que
va aplegar tots els participants.

Un dels participants va
celebrar durant la festa la
seva arribada a la centena
A més de retre homenatge al conjunt de
la nostra gent gran, la festa va servir
també per a celebrar l’arribada als cent

Una setmana dedicada a la cultura
al Casal Sant Jordi
Una exposició fotogràfica, una xerrada sobre les troballes a Aiguafreda de Dalt
i la trobada d’artistes van constituir el programa
Aquest passat mes de novembre el
Casal d’Avis Sant Jordi tornava a celebrar la seva Setmana Cultural. Entre els
actes programats hi havia, un any més,

la ja tradicional trobada d’artistes grans
i petits, en la qual prenien part alumnes
de l’escola i gent gran assistent als
tallers de dibuix i pintura. Però, més

enllà d’aquesta activitat intergeneracional, els usuaris del casal també van
poder conèixer les darreres descobertes
realitzades a Aiguafreda de Dalt, gràcies
a la xerrada que els oferia el 12 de
novembre l’historiador i tècnic municipal Jaume Oliver.
Una mostra fotogràfica
La programació es completava amb la
novetat d’una mostra de fotografies amb
instantànies de Marta Bretó. En concret,
la fotògrafa proposava a través de les
seves imatges un recorregut visual per la
vessant de ponent del Montseny, partint
del Congost i ascendint cap a la Calma.
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Renovació del Consell d’Infants
Municipal
L’òrgan consultiu s’ha tornat a posar en marxa després de l’estiu amb
la intenció d’implicar nens i joves en la vida diària del poble
Coincidint amb l’inici del curs escolar
2014-2015, el Consell d’Infants d’Aiguafreda ha reprès la seva activitat. Recordem que es tracta d’un òrgan consultiu
que es va constituir el passat mes de
març amb la intenció d’implicar nens i
joves en la vida diària del poble i fer-los
partícips de les decisions que es prenen
sobre el municipi. Durant el primer tri-

mestre del curs s’ha renovat també una
part dels seus membres. L’acte es va celebrar a la sala de plens de l’ajuntament.
El Consell d’Infants ha reprès
la seva activitat coincidint
amb l’inici del curs escolar
2014-2015

Nous horaris
del servei de
pediatria des
del passat mes
d’octubre

La Caixa es
compromet amb
els menors en
situació
vulnerable

La intenció és facilitar a la ciutadania
l’accés a l’atenció mèdica ampliant el
servei per tal que no coincideixi amb
l’horari lectiu

L’Ajuntament ha
assolit un acord amb
l’entitat bancària
per comptar amb la
seva aportació

El passat mes d’octubre van entrar en vigor els nous horaris del servei de pediatria que s’ofereix al consultori d’Aiguafreda. Tot i que la gestió depèn directament de l’Àrea
Bàsica de Salut de la Garriga, des de l’Ajuntament s’ha
insistit en la necessitat d’aquest canvi amb la intenció de
millorar la qualitat del servei. Fins ara les famílies només
podien accedir-hi al matí, una franja en què es rebien
molt poques visites atès que coincideix amb l’horari escolar. Precisament per això, s’ha decidit oferir també atenció
mèdica als infants dues tardes a la setmana i, a més,
ampliar una hora el servei. Actualment els dies de visita
són els dilluns de 15 a 17 h i els dimecres de 16 a 18 h.
Per a consultes fora d’aquests nous horaris el servei s’ofereix des del CAP de la Garriga.
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Els infants de la nostra vila en situació vulnerable podran
comptar amb el suport personalitzat que es finançarà a través
de l’aportació de La Caixa: així s’acordava amb l’entitat bancària des de l’Ajuntament. D’aquesta manera seran els serveis
socials municipals els que realitzaran les valoracions i propostes per a establir de quina manera es destina aquest fons
per a infants amb necessitats especials.
Gràcies a l’entitat Recursos Educatius per a la Infància en Risc
(REIR), també s’ha rebut un ajut del projecte CaixaProInfància,
de la Fundació La Caixa, adreçat a infants i adolescents amb
problemàtiques d’integració social.
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La Festa Major d’Hivern
es reformula
La celebració d’enguany ha incorporat diverses
novetats pel que fa a activitats i formats
Recentment tenia lloc a la nostra població una de les seves principals celebracions com és la Festa Major d’Hivern,
que enguany arribava amb un marcat
esperit de renovació incorporant noves
activitats i nous formats. Entre les novetats més destacades trobàvem la carpa

ubicada a la pista poliesportiva annexa
a la sala polivalent. La Festa oferia una
programació diversa, amb ball, concerts, esport, cultura, art i gastronomia.
En tot cas, els protagonistes de la celebració tornaren a ser, com cada any, els
«quintos» i les «quintes».

El ferro, protagonista a la
Fira d’Artesans i de Nadal
La fira es va celebrar el 13 de desembre després
de ser posposada pel mal temps
Aquest passat 13 de desembre se celebrava la vuitena edició de la Fira d’Artesans i de Nadal sota el títol «El ferro,
art i ofici». Així, finalment tingué lloc
l’esdeveniment que el mal temps havia
obligat a suspendre a finals del mes de
novembre, i enguany ho feia posant
de relleu la figura del ferrer com a
record del nom amb què va ser cone-

guda la nostra vila fins al segle XVII:
«Les Ferreries».
Els ferrers
En total, a la fira d’enguany podíem trobar cinc ferrers fent demostracions del
treball que realitzen amb el ferro. El
resultat final va ser una obra conjunta
que va quedar exposada al municipi.
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Aiguafreda commemora el Tricentenari
La recreació dels Miquelets de Catalunya i l’11 de Setembre van centrar
els actes en record dels fets del 1714
El nostre municipi ha commemorat
enguany per partida doble els tres-cents
anys dels fets del 1714. El primer dels
esdeveniments programats tenia lloc el
passat 16 d’agost en el marc de la Festa
Major d’Estiu i ens permetia recuperar
amb una recreació històrica la figura
dels Miquelets de Catalunya —el darrer
exèrcit català—. A més de poder veure
els participants disparant salves de pólvora pels nostres carrers, els figurants
van explicar algunes de les característiques d’aquests combatents.
El dia de la Diada
En tot cas, el gruix d’activitats es concentrava en l’11 de Setembre, tot i que el programa començà ja el dia abans amb un
concert de gospel i continuà durant la
Diada amb el lliurament al grup local Els
Catarres de les banderes catalana i d’Aiguafreda en un acte institucional a l’ajuntament en reconeixement a la seva tasca

de difusió de la nostra població. A la tarda
una important representació de veïns i
veïnes es va desplaçar a Barcelona per

participar en la manifestació multitudinària organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.

Inaugurat el parc d’Avencó
L’espai, que uneix els carrers de Sant Salvador i d’Avencó, disposa de mobiliari urbà,
jocs per a infants i un escenari
El passat 27 de setembre quedava oficialment inaugurat el nou parc d’Avencó, que es troba ubicat en terrenys municipals. La seva creació ha permès unir
els carrers de Sant Salvador i d’Avencó.
L’espai disposa de jocs per a infants, un
sorral i mobiliari urbà com pèrgoles i
bancs. També s’ha construït un escenari
fet amb material d’obra on es preveu
que s’hi puguin realitzar esdeveniments
de caire social i cultural. L’acte va comptar amb un concert d’havaneres i rom
cremat.
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La Unió Esportiva
Aiguafreda ha tornat
a la competició
El primer equip ha pogut començar
aquesta temporada 2014-2015 a les
noves instal·lacions del camp de futbol
municipal
El passat mes de setembre el primer equip de la Unió Esportiva
Aiguafreda va tornar a la competició oficial jugant el primer
partit en el grup IV de la 4a Divisió de la Lliga Catalana. El club
considera que començar la temporada 2014-2015 a les noves
instal·lacions del camp de futbol suposa un gran incentiu per
als jugadors i tècnics atès que al setembre del 2013 l’equipament encara estava en obres. Els equips de la resta de categories també participen activament en les seves respectives
competicions amb resultats notables.

Un municipi solidari
amb La Marató
Entitats d’Aiguafreda i de Sant Martí
de Centelles van organitzar activitats
per unir-se a la lluita contra les
malalties del cor

Els veïns i veïnes d’Aiguafreda van tornar a mostrar el seu
esperit més solidari participant en les diverses activitats
que es van organitzar al municipi per a col·laborar amb
La Marató. Un gran nombre d’entitats van mostrar la seva
implicació en el projecte. La plaça Major va acollir un
esmorzar popular, tallers de manualitats i maquillatge i
jocs gegants. També es van celebrar al municipi una fira
solidària, una xocolatada, el concert de Nadal de l’escola
de música La Clau de Sol i una exhibició de dansa. Els
diners recollits durant tota la jornada es van sumar a l’aportació que fa cada any el municipi a La Marató, que
dedicava l’edició d’enguany a la lluita contra les malalties
cardiovasculars. En conjunt, el total recaptat i tramès a la
Marató va ser de 2.996,02 €.

Les Jornades Europees del Patrimoni acullen
la presentació del Mapa del Verd Urbà
Es tracta d’un inventari de la vegetació existent a les zones
verdes urbanes que inclou també alguns arbres i arbredes
En el marc de les Jornades Europees del
Patrimoni 2014 es va presentar el Mapa
del Verd Urbà d’Aiguafreda. Es tracta
d’una eina que s’ha desenvolupat amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona i que ha de facilitar a l’Ajuntament
la gestió d’aquesta part del patrimoni
local. El Mapa és un inventari de la vegetació existent a les zones verdes urbanes

que ve acompanyat d’una descripció i
de criteris sobre la gestió que cal desenvolupar en aquest sentit. Inclou també
els arbres i arbredes que es consideren
d’especial interès, la qual cosa en facilitarà l’eventual catalogació. Aquesta eina
complementa el Mapa del Patrimoni Cultural que es va presentar en el marc de
les Jornades Europees de l’any 2013.
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