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Un nou consistori municipal per
a un municipi actiu i dinàmic

La Constitució del Nou Consistori de l’Ajuntament d’Aiguafreda va tenir lloc el passat 13 de
juny. El nou equip de govern es va comprometre a potenciar i millorar la qualitat dels serveis
municipals i aconseguir així un poble més actiu i dinàmic
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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

Membres del nou consistori

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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Temps d’eleccions i de canvis
Em plau escriure aquesta editorial, de nou com alcalde de totes les aiguafredenques
i aiguafredencs i agrair a tots els que ho heu fet possible la vostra confiança que
ens obliga, tant a mi com als meus companys d’Ajuntament, a treballar de valent pel
nostre poble amb la màxima responsabilitat.
Ja hem deixat enrere les eleccions municipals i toca gestionar el dia a dia –cosa
que no hem parat de fer– i convertir en realitat el nostre programa, amb el major
consens possible amb els altres grups municipals i amb tota la ciutadania, entenent
que hem de donar prioritat a allò que més interessa a la majoria de ciutadanes i
ciutadans.
Acabem de començar una legislatura que jo definiria, al mateix temps, com incerta
i apassionant. Les eleccions i els esdeveniments dels propers mesos obriran nous
camins pels anys vinents i els canvis que es poden produir dibuixaran un nou futur
–espero que mes esperançador– per a nosaltres i, sobretot, per a les noves generacions. Totes i tots haurem de participar en les conteses electorals que s’apropen
fent sentir el nostre parer i votant les opcions que ens semblin millors perquè, en
tot plegat, ens hi juguem molt.
Els períodes en els que coincideixen diferents eleccions no solen aportar relaxació
en el món de la política sinó el contrari i, per això, sembla que no seran quatre anys
fàcils pel govern municipal. Estic segur, però, que entre tots els afrontarem amb seny,
tenacitat i il·lusió per aconseguir mantenir i millorar la qualitat de vida del nostre
municipi.

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

Acabem de començar una
legislatura que jo definiria, al
mateix temps, com incerta i
apassionant. Les eleccions i els
esdeveniments dels propers mesos
obriran nous camins pels anys
vinents i els canvis que es poden
produir dibuixaran un nou futur
–espero que més esperançador–
per a nosaltres i, sobretot, per a
les noves generacions

Tenim grans obres a continuar i a acabar i d’altres, no menys importants, a començar (Aiguafreda de Dalt, Can Bellit, reforma i reutilització de les antigues escoles, de l’antic local de la Creu Roja, etc.), sense oblidar-nos de la sanitat, la cultura,
l’ensenyament, l’urbanisme, l’esport o el lleure i que hem d’afrontar junt amb el
deure, en aquests temps tan difícils, de destinar esforços i recursos per a mantenir i
millorar la política social d’ajudar als mes febles a resoldre dificultats.
D’aquí a pocs dies, comptarem amb una nova ambulància que tindrà base al Casal
Sant Jordi, al costat del CAP d’Aiguafreda. Les nostres demandes en aquest aspecte
han estat escoltades i tindrem un vehicle nou tecnològicament molt ben equipat,
amb personal especialitzat, ubicat al nostre poble, que donarà servei també als
municipis veïns. Crec que ens hem de felicitar per aquest fet que contribuïrà, sens
dubte, a oferir-nos major seguretat i un millor servei en matèria d’assistència i
transport sanitari.
En aquests inicis de mandat, tant els meus companys de l’Equip de Govern com jo
mateix, ens posem a la vostra disposició per a tot allò que pugui ser-vos d’utilitat.
En aquesta revista trobareu informació referent a la distribució de les diferents
regidories i a la forma de contactar amb nosaltres.
Espero que tinguem molta sort i encerts en aquests període que hem encetat i us
desitjo, a totes i a tots, una molt bona tardor.

EDITA:
Departament de Comunicació de l’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. Ajuntament, 1 - 08591 - Telèfon: 93 844 22 53 - Fax: 93 844 21 85
aiguafreda@aiguafreda.cat - www.aiguafreda.cat
Maquetació i impressió: Estudi de Comunicació Intus, S.L
Impressió feta sobre paper ecològic
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Horaris de l’ajuntament

Composició del
consistori municipal
Joan Vila i Matabacas

Alcalde-president. Alcaldia, Governació, Urbanisme i portaveu del grup
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Consell Comarcal del Vallès Oriental
- Parc Natural del Montseny
- Comunitat de Municipis Costers del Montseny i Bertí
- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent
- Consorci Teledigital Granollers i el seu ens depenent VOTV
- Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

Miquel Parella i Codina

1r Tinent d’alcalde
Regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme, Comunicació i cooperació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Consorci de Promoció Turística
- Mancomunitat La Plana

Frederic Pulido i Polo

2n Tinent d’alcalde
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Governació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Mancomunitat La Plana
- Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent
- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent

Elena Font i Sala

3a Tinent d’alcalde. Regidora de Serveis Socials, Joventut, Sanitat
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Centre d’atenció d’animals de companyia

Enric Cruells i Carrió

4t Tinent d’alcalde. Regidor de Festes, Manteniment i Serveis Municipals
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Gemma Brunet i Ferrer

Regidora d’Ensenyament i esports, Indústria, comerç i ocupació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Associació intermunicipal per l’Esport
- Xarxa local de consum
Podeu concertar cita trucant prèviament al telèfon 93 844 22 53

Josep Sellas i Benvingut

Regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC-AM). Portaveu del grup.

David Salvans i Carreras

Regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC-AM)

Xavier Masllorens i Escubós

Regidor del grup municipal Estimem Aiguafreda (EA)

Israel Calvache i Masuet

Regidor del grup municipal Estimem Aiguafreda (EA)

Joan Antoni de Arriba i Cejudo

Regidor del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP). Portaveu del grup.
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> AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Plaça de l’Ajuntament, 1
08591 AIGUAFREDA
Tel.: 93 844 22 53 / Fax: 93 844 21 85
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 93 812 54 45)
> SERVEIS TÈCNICS
Arquitecte:
Mariano Gimeno Cobos
Arquitecta tècnica:
Marta Solagran Casassas
Enginyer:
Carles Sinningsohn Cienfuegos
(Cal concertar hora prèviament
al telèfon 93 844 22 53)
> 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 93 844 22 53. 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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Resultats de les eleccions
municipals a Aiguafreda
El passat 24 de maig van tenir lloc les
eleccions municipals. A Aiguafreda la
participació va ser propera al 70 %
(69,36 %), pràcticament igual que a les
municipals de fa quatre anys (69,72 %) i

van oferir els resultats que podeu veure
a la taula següent.

inici

CLICK AQUÍ

La constitució del nou ajuntament es va
celebrar el dissabte 13 de juny.

Total

%

Regidors

CiU

626

46,09%

6

ERC – Acord Municipal

267

19,66%

2

Estimem Aiguafreda

264

19,44%

2

PSC-PSOE.
Candidatura de Progrés

108

7,95%

1

PP

56

4,12%

0

Partit

Vegeu els
resultats més
ampliats fent

Electors: 1.958 | Vots emesos: 1.358 | Participació: 69,36% | Vots en blanc: 28 (2,06%) | Vots nuls: 9 (0,66%)

Resultats de les eleccions al Parlament
de Catalunya a Aiguafreda
els
Partit

Total

%

JxSí

1.048

64,18%

CUP

159

9,74%

PSC

108

6,61%

PP

84

5,14%

CatSíqueesPot

83

5,08%

C’s

82

5,02%

unio.cat

54

3,31%

PACMA

8

0,49%

RECORTES CERO-ELS VERDS

1

0,06%

Vegeu
resultats més
ampliats fent

CLICK AQUÍ

CENS: 1.959 | Total votants: 1.640 (83,72%) | Abstenció: 319 (16,28%) | Vots nuls: 7 (0,43%) | Vots en blanc: 6 (0,37%)
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La campanya d’estiu d’excavacions
a Aiguafreda de Dalt
En el marc del projecte de recuperació
d’Aiguafreda de Dalt, aquest estiu s’ha
continuat amb la campanya arqueològica
al voltant del conjunt monumental,
amb la certificació de troballes d’època
visigòtica i tardo-romana.
En aquesta campanya hi han participen
un total de 4 historiadors i arqueòlegs
titulats, així com 5 estudiants del Grau
d’Arqueologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona. La campanya d’enguany és
un exemple de col·laboració institucional
en un projecte cultural: promoguda per
l’Ajuntament d’Aiguafreda, s’inscriu en el
projecte de recerca quatriennal sobre
l’Alt Congost liderat per l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica i compta amb el

suport de la Generalitat de Catalunya i
de la Diputació de Barcelona.
Igualment, s’ha finalitzat la restauració
de la bassa i que recull l’aigua de les
mines situades al peu del massís de les
Queredes. La restauració ha consistit
en l’eliminació de la vegetació invasiva,
la solució de les filtracions existents
i, sobretot, la reconstrucció del mur
de contenció amb pedra extreta de
l’excavació arqueològica en curs del
costat mateix de la bassa. Els treballs
els ha dut a terme la brigada municipal,
inclosos els Plans d’Ocupació contractats
recentment, amb la supervisió dels tècnics
en patrimoni que treballen en el projecte
de recuperació del conjunt monumental.

Nou guardó per a la Unió
Ciclista Aiguafreda
El proper 21 de novembre, dins de la
celebració de la “Nit de Marxa” la Unió
Ciclista Aiguafreda rebrà el guardó com a
guanyador en la classificació per clubs en

AFAIGUAFREDA

revista d’informació local novembre 2015

el Circuit de Llarga Distància. Els seus cinc
socis finalistes han aconseguit un total de
6.252 quilòmetres durant la temporada,
fet que els converteix, per primer cop,

La bassa d’Aiguafreda de Dalt és un dels
elements més emblemàtics del conjunt
monumental i amb la seva restauració
s’acompleix un altre dels objectius del pla
de treball per Aiguafreda de Dalt per a
l’any 2015.

ok de la
Visiteu el Facebouafreda
Unió Ciclista Aig
Í
fent CLICK AQU
en vencedors del circuit. Recordem
que l’any passat ja van aconseguir, en
aquesta mateixa categoria, ser els tercers
classificats.
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El concert dels Catarres al
Pla de la Vinya

El diumenge 21 de juny Els Catarres van
presentar el seu nou disc Big Bang al seu
poble en un concert que va aplegar un
gran nombre d’assistents. El concert,
organitzat per l’Ajuntament d’Aiguafreda
i el portal adolescents.cat va repassar tant
els temes del darrer disc com els seus
clàssics de sempre. El concert també
convidava els assistents a col·laborar
amb el banc dels aliments de Càritas
en una recapta voluntària que va acabar
superant totes les previsions.
Vegeu imatges del concert al Pla de
la Vinya. Les imatges aèries van ser
capturades pels drons que durant
l’espectacle van sobrevolar els voltants
de l’indret.

La XIIIa Fira del Tastet ja és història
Amb molta participació i assistència, la
darrera edició de la Fira delTastet, celebrada
el passat 26 de setembre, va estrenar nou
emplaçament a la carpa-envelat del Pla de
la Vinya. Els guanyadors d’enguany, segons la
votació popular, van ser el Bar Miguel en la
categoria de millor tastet professional, que
va presentar un tast combinat de fricandó
amb tripa, el grup Solovan com a millor

tastet particular amb una paella feta in situ
i el Bar l’Estació per l’estand més original
amb un tren en miniatura que repartia
pizzes. Felicitats a
tots els participants
per la qualitat dels
tastets presentats:
Fins la propera
edició !
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La població d’Aiguafreda, estable
amb lleuger decreixement
A partir de la validació de les dades de
l’INE sobrela població dels municipis
catalans a 1 de gener de 2015, Aiguafreda
compta amb 2465 habitants, valor que

representa una disminució en relació al
total de l’any passat. Des de fa uns anys,
la població del nostre municipi es manté
estable al voltant dels 2500 habitants o

lleugerament per sota. Aquests són els
valors dels darrers 6 anys:

Any

Habitants

2010

2.505

2011

2.481

2012

2.478

2013

2.502

2014

2.498

2015

2.465

Vetllades d’estiu a Sant Salvador
Juliol ha estat un mes dens en activitats
culturals entre les quals destaquen les
que s’han dut a terme a redós de l’ermita de Sant Salvador d’Avencó. Durant
aquest mes s’hi va dur a terme un concert de música coral amb formacions
convidades per l’Associació de Veïns
d’Avencó i un recital en homenatge a la
Nova Cançó catalana a càrrec de Jordi
Valls i Rolf Bäcker. Els veïns de l’associació, impulsors dels actes, van cloure el
mes amb la tradicional arrossada popular
acompanyada de música i ball.

AFAIGUAFREDA
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El 40è aniversari dels Amics de la
Sardana “La Vall del Congost”
Enguany, una de les entitats més actives
del nostre poble, els Amics de la Sardana
“La Vall del Congost”, ha celebrat el
40è aniversari de la seva fundació amb
commemoracions durant els actes que
ha organitzat. Esmentem una exposició
amb fotografies retrospectives de
la seva activitat durant aquests anys,
exposició que s’ha mostrat en alguna de
les ballades que ha impulsat durant la
temporada. L’entitat va rebre de part de
l’Ajuntament d’Aiguafreda un record en

homenatge a la seva trajectòria i que li
va ser lliurat coincidint amb la restauració
del Monument a la Sardana al Parc de la
Plateria. Una plantada de flors per part
dels balladors més joves va donar relleu
a l’acte.
Recordem que en la Diada de l’11
de setembre de 2011, l’entitat va
ser guardonada amb les banderes
de Catalunya i d’Aiguafreda en
reconeixement a la seva tasca.

L’escola La Muntanya d’Aiguafreda,
guardonada amb el premi Pilarín
Bayés de contes 2015
La “classe dels egipcis” de Cicle Inicial
de la nostra escola va ser guardonada
amb el premi “Pilarin Bayés” de contes
escrits per nens i nenes. Dels prop de
2700 contes rebuts, el jurat del premi
va escollir, dins de la categoria de Cicle
Inicial i junt amb altres cinc contes
finalistes, el conte L’àvia Nuri i el seu
regal.

4 de juny es va dur a terme l’acte de
lliurament dels premis.

Fes un
als
cop d’ul rín
ila
premis P nt
Bayés fe

QUÍ

CLICK A

Per molts anys!

La temàtica proposada al concurs
d’enguany convidava als joves autors a
escriure sobre el món dels avis.
El veredicte va ser emès en directe per
TV3 la passada diada de Sant Jordi i el
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Museïtzació de les restes del
Dolmen de Cruïlles
Com a activitat inscrita dins de les
Jornades Europees del Patrimoni
d’aquest mes d’octubre, es van presentar
les tasques de neteja, desbrossament
i museïtzació del Dolmen de Cruïlles.
Una trentena de persones van assisitir a
la presentació al mateix jaciment on s’hi
va exposar una mostra d’aixovar funerari
prehistòric com el que havia acompanyat
el mateix dolmen.

Presentació d’un nou grup de teatre
amb una obra d’Agatha Christie
El passat 3 d’octubre a la carpa-envelat
del Pla de la Vinya el grup de teatre
Xerinola Teatre va posar en escena una
de les obres més clàssiques d’Agatha
Christie: “Els Deu Negrets”. El grup de
joves va resoldre brillantment un text i
una trama que no són fàcils. També han
representat l’obra en d’altres localitats
veïnes.
Molta sort en
representacions!

AFAIGUAFREDA

les

seves
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L’Arxiu Digital d’Aiguafreda

tació de
Vegeu la presen
iguafreda
l’Arxiu Digital d’A Í
fent CLICK AQU

inici

En les Jornades Europees del Patrimoni
2015, es va presentar el projecte de l’Arxiu Digital d’Aiguafreda, un apartat de la
pàgina web municipal que posa a l’abast
de totes les persones documents, fotografies, filmacions i altres recursos que
parlen de la vida col·lectiva d’Aiguafreda
des dels seus orígens fins al segle XX.
L’arxiu digital es troba en constant procés
de creixement i catalogació i és obert a
les aportarcions de particulars que vulguin cedir i compartir imatges o documents que puguin ser d’interès general.

Acta de consagració de Sant Martí d’Aiguafreda,
5 d’agost de l’any 898 (Arxiu de la Corona I, perg. 8)

Entrada sud (vers 1940)

Plaça Major (primera dècada del s. XX)

Carrer de la Móra d’Aiguafreda

Construcció singular a la Llobeta
(1912)

Entrada sud
(actual edifici del Puigfred, dècada de 1960)

Vista del camp d’esports d’Aiguafreda
(1969)

Primer asfaltat del Carrer Major
(dècada de 1960)

Primer asfaltat del Carrer Major
(dècada de 1960)

Vista d'Aiguafreda en direcció nord amb l'antic
cementiri a primer terme (dècada de 1950)

Antic pont sobre el Congost a l’alçada de la Plaça
de la Rectoria, avui desparegut (dècada de 1950)

Vista d’Aiguafreda des de sobre els horts del
Poncic (Fons Cuyàs 1947)
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Els Geganters d’Aiguafreda,
guardonats l’Onze de Setembre
Els Geganters d’Aiguafreda van ser
guardonats amb les banderes catalana i
d’Aiguafreda durant l’acte institucional de
l’Onze de Setembre que va tenir lloc a la
Plaça de l’Ajuntament. Aquest premi, que
l’Ajuntament d’Aiguafreda lliura durant la
nostra Diada nacional a aquelles persones
o entitats que s’han caracteritzat per la
seva tasca i esforç en favor de la vida
col·lectiva del nostre municipi o perquè

ok dels
Visiteu el Facebo
uafreda
Geganters d’Aig
Í
fent CLICK AQU

l’han difós i donat a conèixer en d’altres
indrets, és un just reconeixement a la
nostra colla gegantera. Els Geganters
d’Aiguafreda, amb més de trenta anys
d’història, han promogut un element
simbòlic de la nostra cultura popular
com són els gegants alhora que han dut
el nom del poble d’Aiguafreda arreu del
país a través de les moltíssimes trobades
en les que han participat. L’enhorabona!

Convenis formatius i culturals amb la
Fundació Universitària Martí l’Humà
S’han signat els convenis formatius i
culturals amb la Fundació Universitària
Martí l’Humà per al Curs 2015-2016.
Com ja fa uns anys, continuen tres
activitats culturals i formatives impartides
per la fundació universitària amb seu a la
Garriga.
El curs d’història de l’art s’imparteix els
dilluns de 10 a 11.30 h, el de català de
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nivell mitjà també els dilluns de 17.30 a
19.00 h. Ambdós cursos es duen a terme
a El Punt. El darrer conveni amb la dita
fundació és el que permet debatre sobre
el món de la literatura a través de les
tertúlies literàries que tenen lloc cada
primer divendres de mes a la biblioteca
Lluís Millet i Pagès, de 19 a 20.30 h.
Els cursos són subvencionats i oberts a
tothom.
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Infància i joventut,
protagonistes a l’estiu
Per segon any consecutiu, el Consell
d’Infants d’Aiguafreda, organitza el Segon
Cap de Setmana de la Infància. Els dies 4
i 5 de juliol hi va haver activitats gratuïtes
pensades per als més petits i els seus
pares.

Fes un les
ul a
cop d’ es de
imatg fent
l’acte
AQUÍ

inici

CLICK

Del 6 al 12 de juliol es va celebrar la
8a. Setmana de la Joventut organitzada
per El Punt (Servei d’Informació Juvenil
d’Aiguafreda i St. Martí de Centelles). Les
diferents activitats es van dur a terme en
entre els municipis d’Aiguafreda i Sant
Martí de Centelles. Des de l’organització
es valora molt positivament la participació,
que ha augmentat amb escreix respecte
l’edició anterior, amb gran afluència
d’inscrits, així com la implicació que han
mostrat els joves que hi han participat.

Remodelació del Carrer de Natzaret
Recentement s’ha remodelat el tram de
baix del Carrer de Natzaret, eixamplant
la vorera i dotant-lo de nou enllumenat, a
fi de limitar l’espai dels vehicles per a ferlo més transitable per a vianants.
Atesa la seva proximitat al centre escolar
i a la zona esportiva ha esdevingut un vial
molt transitat especialment per infants i
joves.
Es tracta d’una primera fase de treballs
al carrer en el qual, en un futur i amb la
mateixa finalitat, es remodelarà la part de
sobre la carretera fins al Carrer de Núria.
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Concurs de dibuix i pintura
XIII edició
A finals d’estiu va tenir lloc el tradicional
concurs de dibuix i pintura d’Aiguafreda
que enguany ja ha arribat a la seva XIIIa.
edició. Un matí de diumenge és el temps
de què disposen els participants per a
fer la seva creació i lliurar-la al jurat. El
veredicte i els premis es donen el mateix
diumenge del concurs.
Feu una ullada als dibuixos guanyadors
en les seves diferents categories. Animeuvos per l’any vinent.

1r Premi de 13 a 16 anys: Javier Desantos

Els participants, a més, tenen esmorzar
de coca amb xocolata desfeta!
1r Premi fins a 5 anys: Pol Díaz
1r Pemi de 6 a 8 anys: Lucía Castaños
1r Premi de 9 a 13 anys: Anouar Boudra
1r Premi de 13 a 16 anys: Javier Desantos
1r Premi adults: Joan Brusés

1r Pemi de 6 a 8 anys: Lucía Castaños

1r Premi adults: Joan Brusés

Novetats a l’Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Aiguafreda
Des del mes d’abril passat, l’Àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament
d’Aiguafreda ha passat a ser gestionada
conjuntament amb l’àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal del Vallès
Oriental. La nova normativa no permetia

la continuïtat del servei a càrrec de la
Mancomunitat de Municipis La Plana,
organisme que havia cobert el servei fins
ara. Les hores d’atenció del servei i les
persones que hi estan destinades han
augmentat en aquesta nova etapa.

El Casal d’Estiu i el Campus
Esportiu d’Aiguafreda
L’oferta d’activitats d’estiu per a infants i
joves es consolida amb el Casal d’Estiu
organitzat pel mateix ajuntament i que
es du a terme a les instal·lacions escolars
del municipi i també amb el Campus
Esportiu, organitzat per diferents entitats
esportives i que utilitza les instal·lacions
esportives municipals. Ambdós casals
comparteixen serveis (com el de
menjador).
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El faig a la Riera d’Avencó

La tesi que es volia corroborar partia
del supòsit que les fagedes existents als
vessants obacs de la Calma, entre els 1000
i 1200 metres d’altitud poden ser l’origen
de l’existència de faigs al fons de la vall,
situats entre els 400 i els 500 metres en un
hàbitat més propi de l’alzinar mediterrani.
Com és sabut, el faig és un arbre típic de

climes freds i humits, que al nostre entorn
trobem només en obagues de la Calma
per damunt dels 1000 metres.
L’explicació parteix del fet que les fages (el
fruit i llavor del faig) són transportades a
través de les torrenteres que davallen de la
Calma fins arribar a la Riera d’Avencó on
hi troben un ambient fresc i humit mercès
a les exuberants vernedes que colonitzen
la ribera. El microclima que creen els verns,
que poden assolir els 40 metres d’alçada
en alguns indrets de la vall, propicia que
algunes d’aquestes fages hi trobin l’ambient
idoni per a prosperar, arrelin, i donin com
a resultat nous arbres. Aquests faigs, que
només poden sobreviure al rigor de l’estiu
dins d’aquest hàbitat, es troben a escassos
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Una raresa botànica a Aiguafreda
Dins dels actes de la 4a Setmana de la
Botànica es va celebrar una visita guiada a
la Vall d’Avencó per a conèixer la vegetació
i la riquesa botànica de la vall. Un dels
objectius de la visita, conduïda pel Dr. J.M.
Panareda, era el de verificar l’existència
de faigs a la Riera d’Avencó. Una raresa
botànica que confirmaria l’extraordinària
biodiversitat del Montseny.
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metres d’alzines, pins blancs i sureres,
arbres que conformen la típica vegetació
de muntanya mediterrània de les parts
baixes i mitjanes de la Vall d’Avencó.
Com es pot veure a les fotografies, les
prop de 25 persones que van participar
a la sortida, va poder confirmar aquesta
curiositat botànica fotografiant exemplars
joves de faig en un indret situat a uns 450
metres d’altitud.

La Matagalls-Montserrat d’enguany,
amb novetats
El dissabte, 19 de setembre va tenir lloc
una nova edició de la clàssica excursionista Matagalls-Montserrat i que té Aiguafreda com a primer lloc de pas d’aquest llarg
itinerari. Aquesta caminada, la més multitudinària de les marxes de gran resistència
de l’excursionisme català, té una repercussió notable sobre el nostre poble.

punt d’origen (el Brull en comptes del tradicional Collformic), fet que va propiciar
que l’arribada al nucli d’Aiguafreda permetés el trànsit dels marxaires al llarg de tot
el poble, camí de l’Abella i dels Cingles de
Bertí. Esdeveniments d’aquest tipus consoliden Aiguafreda com la capital dels esports de muntanya del Montseny.

Més de 3000 caminants van passar pel
poble a mitja tarda i van fer ús de les instal·lacions municipals habilitades per a la
seva acollida. Com a novetat, el punt d’avituallament i assistència es va instal·lar a la
carpa del Pla de la Vinya.
Enguany, el recorregut havia canviat el seu
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