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Aiguafreda disposa d’un Nou Pla
d’Ordenació Urbana Municipal
El pla ha de permetre una evolució endreçada de l’espai urbà del municipi, facilitant el
benestar de les persones i preservant la singularitat i les característiques del poble.
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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

Transports i comunicacions

Dilluns de 12 a 14 h hi ha atenció
personal a l’Ajuntament d’Aiguafreda

Autocars Sagalés
93 870 78 60

Gas: Gas Natural (urgències)
900 750 750
Llum: Estabanell i Pahisa, SA
93 860 91 00

Servei de taxi
627 55 33 05 / 627 55 33 06
Servei de taxi 4x4
635 977 683

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
El Punt
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

Seguretat

Estació de RENFE
93 844 11 48

Mossos d’Esquadra de Granollers
93 860 85 24
Mossos d’Esquadra de Vic
93 886 08 45
Telèfon general d’emergències
112
Urgències mèdiques
Emergències de tot tipus
112
Hospital General de Granollers
93 849 10 11
Hospital General de Vic
93 889 11 11
Telèfon general d’informació
012
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a Aiguafreda

Editorial

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

Cal mantenir el teixit associatiu
que tenim i ens convé a tots participar més en les activitats del
nostre municipi.
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Per a mi un poble com el nostre és com una gran família amb molts dels avantatges
i dels inconvenients que això comporta. Aiguafreda és, en la meva opinió, un poble
petit, bonic i acollidor, ubicat en un entorn meravellós, en el que es celebren moltes
activitats (possiblement més de les que ens correspondrien pel nombre d’habitants)
amb la col·laboració d’algunes persones, associacions i entitats.
Però al nostre poble no tot son flors i violes. Tinc la percepció, des de fa molts anys,
que les aiguafredenques i els aiguafredencs som, generalment, força independents i
poc participatius; és a dir anem molt al nostre aire i ens preocupem poc per assistir
als actes que s’organitzen al municipi i menys per formar part de les juntes o les comissions que dirigeixen les nostres entitats.Totes les accions que es realitzen recauen
damunt d’una trentena escassa de persones, que són la lloable excepció que confirma
la regla, que mantenen viva l’activitat municipal en el camp de l’esport, la cultura i el
lleure.
Em sembla que aquesta característica, poc positiva del nostre municipi, encara s’ha
anat agreujant durant els darrers anys i –si no canvia ràpid– portarà a la paralització
d’algunes entitats per manca de relleu generacional en les seves juntes. Possiblement,
aquesta manca d’interès generalitzada per allò que s’organitza a casa nostra es recolza
en una àmplia oferta de cultura, esport i lleure que tenim a les ciutats properes, més
grans, però em sembla que hi ha també una manera de fer, una forma de passar del
que es fa al poble, que no contribueix a que aquest sigui millor malgrat l’esforç d’uns
pocs, gairebé sempre els mateixos, per intentar-ho.
Si les activitats decreixen, el poble es va morint mica a mica i ofereix cada vegada
menys perspectives de futur a les noves generacions, per això cal mantenir el teixit
associatiu que tenim i ens convé a tots participar més en les activitats del nostre
municipi formant part de les juntes de les entitats, per renovar-les i aportar-hi noves
idees i, si més no, assistir més als actes que és realitzen per estrènyer llaços amb els
nostres conciutadans i enriquir-nos personalment.
Un president dels Estats Units va dir que per avançar com a nació els ciutadans, en
comptes de pensar què podia fer el seu país per ells, comencessin a pensar què podien fer ells per al seu país.
A Aiguafreda necessitem també aplicar aquesta filosofia per tenir un poble millor, més
actiu, més bonic i més net. No som un municipi ric i ens cal, urgentment, una major
implicació de tota la ciutadania en aquests objectius i també en els clubs, associacions
i entitats, principalment una major participació del jovent en la vida del poble. Si no es
produeix aquest canvi, la cultura, l’esport i el lleure, a Aiguafreda, perdran progressivament pistonades i se’n ressentiran greument.
No vull acabar aquest escrit sense felicitar públicament al senyor Joan Parareda i Prats,
guardonat –al meu entendre molt merescudament– el passat 11 de Setembre per
la seva col•laboració al manteniment i difusió de la cultura i les tradicions populars
catalanes i per la seva constant participació en entitats del nostre poble i en tasques
destinades a servir desinteressadament als demés.
Us animo a que us impliqueu més en l’activitat municipal i espero que la tardor i
l’hivern, que ja s’apropa i conviden a viure més al poble, ens portin una major participació ciutadana.
Que tingueu una molt bona tardor.
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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)

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.
Canvis en la composició del Consistori Municipal
Al grup municipal Estimem Aiguafreda, el sr. Xavier Masllorens i Escubós ha
presentat la renúncia com a regidor per incompatibilitats, essent substituït per
la sra. Anna Asensi Urrea.
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> AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. 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
> Secretària-interventora:
Lourdes Hurtado Torralba
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dimarts: de 16.30 a 19.30 h
> SERVEIS SOCIALS
Treballadora Social: dimarts i divendres de 9 a 12 h
Educadora Social: dimarts i dimecres
de 9 a 12 h
> 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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Noves mesures
per al trànsit

Des de començaments del mes de juny es troben implementades diferents mesures que afecten el trànsit rodat del municipi. La seva
finalitat principal és la de pacificar la circulació de vehicles al llarg de l’eix bàsic que travessa el poble. Aquestes mesures es concreten en:
REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT
MITJANA
S’han instal·lat
diferents senyals de trànsit que limiten
la velocitat a
40 km/h (fins
ara era de 50
km/h). La reducció de la
velocitat rodada és una
de les principals mesures reguladores que permeten
actuar preventivament en qüestions de
seguretat viària.
LA ROTONDA DEL PLA DE LA
VINYA

La construcció d’aquesta obra respon a la
necessitat de regular i distribuir el trànsit
en aquest sector del municipi, esdevingut
àrea de nova centralitat pel fet de trobars’hi concentrats diferents equipaments
(zona escolar, zona esportiva, aparcament
públic...).

La rotonda persegueix pacificar el trànsit
per l’antiga carretera, regular l’accés cap a
la zona d’aparcament del Pla de la Vinya i
ha de permetre, d’una manera més fluïda
i segura, la incorporació dels vehicles
provinents del Carrer de Núria a l’eix viari
principal superant la manca de visibilitat
en direcció nord per la Font del Pontasco.
L’indret concentra, a les hores d’entrada i
sortida del centre escolar, molts infants que
van a peu.

REDUCTORS DE VELOCITAT

Igualment s’han instal·lat un total de
deu passos elevats al llarg de l’antiga
carretera també amb l’objectiu d’evitar
velocitats excessives. Els passos elevats,
molts d’ells situats prop de passos de
vianants, són de perfil baix i permeten
ser transitats sense inconvenients si es
respecta el màxim de 40 km/h esmentat
anteriorment.
En quaselvol cas, malgrat aquest seguit
de mesures, cal demanar prudència als
conductors atès que és a qui correspon
que la circulació pel nostre municipi
sigui segura i respectuosa amb els altres
vehicles, amb l’entorn urbà i, especialment,
amb els vianants.
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Aprovat el nou Pla d’Ordenació
Urbana Municipal d’Aiguafreda

El 28 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda va formalitzar l’aprovació provisonal del nou Pla d’Ordenació
Urbana Municipal. En aquests moments el
nou pla es troba al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovacio
definitiva.
El camí per a l’aprovació definitiva ha
seguit els passos que, preceptivament,
corresponen a un projecte d’aquestes
característiques: aprovacions inicials primera
i segona, períodes d’exposició pública per a
cadascuna de les successives modificacions,
estimació o desestimació de les alegacions
presentades en cada nou pas, exposició i
debat en plens i, finalment, la seva aprovació.
Un total de vuit anys des de l’inici dels

AFAIGUAFREDA
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treballs fins a l’obtenció d’un document
que ha de regir el desenvolupament del
municipi les properes dues dècades.
A grans trets, el Pla reforça la integració de
la trama urbana amb l’entorn natural, estructura les tipologies edificatives de manera harmònica segons cada àmbit urbà,
preveu la regeneració de la zona propera
al Congost amb un passeig fluvial que fusiona la preservació de l’entorn natural amb
solucions urbanístiques que permeten la
protecció davant desbordaments fins a la línia que marca el període de retorn de 100
anys, fomenta les vies d’entrada al Parc Natural del Montseny i atent tots els requeriments legals de qualsevol dels àmbits que
afecten un pla d’ordenació urbana i que van

des de les ràtios mínimes que cal reservar
per a zones verdes fins a la fixació d’un
nombre determinat d’habitat- El Pla reforça la
ges de protec- integració de la
ció oficial, sense trama urbana a
oblidar la catal’entorn natural,
logació d’edificis
notables o la via- estructura les
litat dels carrers. tipologies edifiEs tracta d’un pla catives i preveu
no expansiu que la regeneració
ha de permetre
de la zona del
una
evolució
endreçada de Congost
l’espai urbà del
municipi, pensat per a facilitar el benestar
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de les persones i amb la voluntat de que el
llegat que deixi sigui beneficiós per a generacions futures.
El Pla vigent fins ara (en el seu moment
conegut com a PGO, Pla General
d’Ordenació) i que quedarà derogat amb
l’entrada en vigor del que s’ha aprovat, va
ser el primer que planificava el creixement
urbanístic del municipi de manera global i
ha estat vigent durant 36 anys (1980-2016).
Anteriors a aquest pla trobem plans
parcials i normes subsidiàries. Cal destacarne: el primer el 1925, amb la urbanització i
primer eixample per sobre de la Carretera
de Ribes. El 1947 el segon eixample
(conegut popularment com l’’ensanche’)
i, finalment, el 1974 amb la delimitació del
sòl urbà.
La divulgació dels continguts del Pla i dels
seus principals aspectes seran exposats en
xerrades informatives, un cop hagi estat
validat per la Comissió d’Urbanisme.
Igualment, els serveis tècnics municipals
estan oberts a les consultes que se’ls vulgui
adreçar a nivell particular sobre qualsevol
aspecte del nou Pla.
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La informació municipal
d’Aiguafreda, en entorns digitals

Els canvis tecnològics d’aquestes darreres dècades han significat una revolució en l’accés a la informació i en els nostres hàbits
comunicatius. Les plataformes de difusió i de xarxa social tenen un reflex en els sistemes de comunicació que les administracions
estan establint amb els ciutadans.
La posada en marxa de l’administració
electrònica ha de significar un pas més en
aquest procés. Actualment, podeu estar
al corrent de les activitats municipals,
fer gestions en línia i consultar tot tipus
de dades a través de la pàgina web
municipal: www.aiguafreda.cat. Si ho
desitgeu, podeu rebre setmanalment el
butlletí digital donant-vos d’alta a través
del servei RSS a la mateixa pàgina web
municipal. Aquest butlletí s’emet cada

dijous a la nit i el rebreu al vostre correu
electrònic amb les darreres novetats.
A més de la pàgina web, podeu accedir
també a la informació actualitzada al
moment per mitjà d’altres plataformes
digitals. L’Ajuntament d’Aiguafreda difon
les seves novetats a través de Facebook,
Twitter, Instagram i, properament també
per WhatsApp.
Una presència en
creixement constant.

A part d’aquests serveis de difusió,
Aiguafreda és present en plataformes de
difusió turística i cultural com Divertium
o Festacat, d’abast més general.

Nombre d’agregats
per plataforma:

AFAIGUAFREDA
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Per la seva banda l’increment de visites
a la pàgina web municipal ha estat
exponencial durant aquests darrers
anys arribant a una mitjana mensual de
3050 sessions. Pel que fa al perfil de les
persones que s´hi connecten, un 60%
són menors de 34 anys, un 35% tenen
entre 35 i 64 anys i només un 5% tenen
més de 65 anys, essent els homes els més
actius (homes: 54%, dones: 46%).

Facebook

744

www.aiguafreda.cat

Servei RSS Web

267

Aiguafreda Ajuntament

Twitter

119

@ajaiguafreda

Instagram

103

@ajaiguafreda
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Aiguafreda, a la Xarxa
de Televisions Locals
A partir de la participació d’Aiguafreda
al Consorci de Vallès Oriental Televisió
(VOTV), el nostre municipi va ser convidat especial a un programa monogràfic
que es va poder veure a la totalitat de
televisons locals de Catalunya a través de
la Xarxa de Televisions Locals (la Xarxa).
Aquest programa, emès en directe des
d’Aiguafreda de Dalt el 28 de febrer, va
comptar amb la participació de diferents
convidats que van presentar els trets més
singulars, atractius i identificatius del nostre municipi.
Infraestructures

Aiguafreda compta amb un dels índexs
més alts en recollida selectiva de la
Regió Metropolitana de Barcelona
Segons la nota de premsa de l’Agència de Residus de Catalunya sobre la
recollida selectiva a la Regió Metropolitana de Barcelona, del total dels residus
municipals, al conjunt de Catalunya la
recollida selectiva neta, és d’un 31,24

%, mentre que a la regió metropolitana
de Barcelona s’ha situat en el 28,55%.
Dins la Regió Metropolitana de Barcelona i a nivell local, Matadepera és el
municipi amb millors xifres de recollida
selectiva (77,11%), seguit d’Aiguafreda
(68,93 %), Tiana (64,16 %), Sant Antoni
de Vilamajor (63,53 %) i Sant Sadurní
d’Anoia (62,08 %).
A nivell nacional, els municipis de la
Mancomunitat La Plana encapçalen el

rànquing català en recollida selectiva.
Sis comarques ja han assolit l’objectiu
europeu per al 2020 de recollir la meitat dels residus municipals de forma selectiva. Entre aquestes sis comarques es
troba Osona liderant el rànquing, amb
un 60,35% de recollida selectiva. A nivell local cal destacar que dels primers
vint municipis osonencs que reciclen
millor, vuit són de la Mancomunitat La
Plana.

Infraestructures

Reformes i manteniment a El Punt
Recentment s’han dut a terme tasques
de manteniment al Servei d’Informació
Juvenil El Punt, situat als baixos del Passatge de Sant Ramon, la principal de les
quals ha estat un repintat de tots els espais del local. Recordem que El Punt ofereix serveis i informació a joves de fins a
35 anys a part de ser local on s’hi duen a

terme cursos i activitats d’interès general.
El Punt també disposa d’un Espai jove i
d’una sala amb connexió a Internet gratuït amb 8 ordinadors connectats en xarxa i de l’aula estudi i de reforç escolar per
a joves d’ESO i Batxillerat i altres serveis
tècnics.
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Pots veure l’àlbum sencer
fent clic aquí!

Infància i joventut
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La Festa de la Infància, tres anys
Després de l’èxit i consolidació de la
Setmana de la Joventut, i atenent el
suggeriment de pares i nens, l’Ajuntament
va endegar un cap de setmana dedicat als
petits (fins a 12 anys), amb el nom de
Festa de la Infància. Aquest esdeveniment
ja es troba plenament consolidat, enguany
que se n’ha complert el 3r. aniversari.
Els dies 5 i 6 de juliol es va celebrar la
Festa de la Infància organitzat pel Consell
d’Infants d’Aiguafreda i l’Ajuntament
d’Aiguafreda. Les activitats es van dur
a terme al Camp d’Esports i van ser
dirigides per monitors que van tenir cura
dels nens mentre realitzaven les diferents
propostes. Els nens van poder participar

en una gimcana d’aigua, una gimcana
lúdica i una festa de l’escuma. Hi van

participar un total de 170 persones de
2 a 12 anys.

Infància i joventut

I la Setmana de la Joventut, nou
De l’11 al 16 de juliol, es va celebrar la
9a. 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 ambdós municipis amb una elevada
participació, que ha augmentat respecte
l’edició anterior. Cal destacar la implicació que han mostrat els joves que hi han
participat.

AFAIGUAFREDA

Pots veure l’àlbum sencer
fent clic aquí!
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Un municipi turístic i
obert als visitants

Durant aquest any 2016 s’està implementant un projecte de millora de la senyalització turística i comercial d’Aiguadreda, amb
l’objectiu de fer el nostre poble i el seu
entorn més amigables tant per a la ciutadania com per a les nombroses persones
que ens visiten. Les actuacions realitzades
fins ara han consistit en la instal·lació de
banderoles de difusió de les singularitats
del territori (comerç, cultura, patrimoni,
natura, festes, etc.), dos plafons de benvinguda situats als dos extrems del nucli urbà,
instal·lats durant períodes d’esdeviments

locals que atreuen persones d’altres indrets, dos plafons més amb la localització
dels punts d’interès turístic principals (Aiguafreda de Dalt, dòlmens, romànic de la
vall d’Avencó, nucli urbà, etc.), nova senyalització dels accessos a la vall de Martinet
i Aiguafreda de Dalt, així com dels Camins
de Gran Recorregut aprofitant el recent
allargament del GR2, que abans acabava a
Aiguafreda i ara es perllonga fins al Vallès.
El projecte té continuïtat amb altres actuacions posteriors.
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Cultura

inici

Art a
Aiguafreda
Aquests darrers mesos han tingut lloc diferents manifestacions artístiques que han
permès veure i gaudir d’obres de caire divers, totes atractives.
Esmentem l’exposició dels participants al
taller de dibuix i pintura del Casal Sant Jordi, inaugurat per la mateixa diada del Casal.
L’exposició va ser una mostra de les obres
realitzades aquest curs.
Destaquem també la retrospectiva pictòrica de M Àngels Vila Surigué i Ana Rodon,
també acollida pel Casal Sant Jordi, mostra
que va contemplar retrats, paisatges i natures mortes tant amb tècnica a l’oli com
també gravats i dibuixos.
En un registre diferent cal esmentar l’exposició de puntes i labors de fil, agulla i
boixet, realitzada pel Grup de Labors del
Casal, que van exposar una mostra dels
treballs realitzats.
En darrer terme, cal esmentar l’exposició
de fotografia paisatgística sobre el Montseny a càrrec de Jordi Longàs i Javier García-Die, autors del llibre “El Montseny, 50
indrets amb encant” i exposada a la sala
de plens de l’Ajuntament.
Cultura

El Senyor dels Anells, en
versió dansada, al Parc
El cap de setmana del 2 i 3 de juliol l’escola de dansa Dansaidansa d’Aiguafreda
va oferir un espectacle de dues hores de
durada al Parc de la Plateria, en companyia
de l’escola de dansa de Vilanova del Vallès.
Ambdues formacions van oferir una posada en escena entre mitològica i èpica atès
que l’espectacle representat es basava en
l’obra “El senyor dels Anells” adaptada en
format de ballet i dansa clàssiques.
La nombrosa assistència que omplia el parc
va poder gaudir d’unes excel·lents coreografies i d’una posada en escena adequada
a la temàtica.
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Cultura

inici

Conferència de Carles Capdevila
sobre el fet educatiu
Prop d’unes 100 persones es van aplegar
per escoltar la xerrada de Carles Capdevila sobre el fet educatiu que va tenir lloc
al Casal Sant Jordi el passat mes de març
i organitzada per l’associació Donai. Sota
el títol “Educar amb humor” el periodista i escriptor va desgranar aspectes de la
seva experiència personal, seguida amb
interès pel públic assistent.

Cultura

5a Trobada de corals a Sant Salvador
L’Associació de Veïns d’Avencó va organitzar, un any més, una cantada polifònica
a l’ermita de Sant Salvador el 9 de juliol.
Aquest any, més multitudinària que mai,
amb la presència de quatre grups corals.
Els grups van oferir des de peces clàssiques fins a melodies cantades de Broadway i musicals de Dagoll Dagom, omplint de música un capvespre d’estiu al
voltant de l’ermita.

Comunicacions i vials

El catàleg de camins municipals
d’Aiguafreda
El catàleg de camins municipals és un
document que analitza els trets fonamentals del conjunt de vies municipals
existents en el terme municipal.

via principal o nucli urbà més proper ;
així, el començament de cada camí s'ha
situat a l'extrem més proper a aquests
i el final del camí, a l'extrem més llunyà.

En el municipi d'Aiguafreda s'han inventariat 15 camins que sumen un total
de 29,233 quilòmetres.

El catàleg no contempla corriols, senders ni camins de bast, que són d’amplades menors, exclusius per a caminants i no aptes per a trànsit motoritzat.

El catàleg contempla un seguit de paràmetres referents a la seva geometria,
funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm.
L'inici i final de cada camí hi són definits tenint en compte on era situada la

Vegeu la notícia més
extensa fent clic aquí!

De cada camí s'ha confeccionat una fitxa resum amb les dades identificatives
que inclou, a par t de les dades esmentades, una descripció amb fotografies i
un perfil longitudinal.
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Festes

inici

La Festa Major d’Estiu,
consolidada i participada

A mitjans d’agost té lloc la Festa Major
d’Estiu d’Aiguafreda. Al voltant del 15,
data central de la festa, tenen lloc un
seguit d’actes que animen el període
vacacional de moltes persones. La Festa
enguany ha intentat cobrir tots els ventalls
incloent actes de tipus festiu (ball), cultural
(glosadors i poetes), infantil (amb animació
per als petits i festa de l’escuma), tradicional
(cercavila amb els gegants), lúdic (sessió de
cinema a la fresca) i d’interès per a tots
els públics com la cantada d’havaneres o
l’audició de sardanes que, enguany, i a causa
de la pluja, la tradicional tornaboda a les
Alzines d’Avencó va haver de ser ajornada
al 10 de setembre. Vegeu-ne un resum
d’imatges.

AFAIGUAFREDA
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Altres

inici

Resultat de les eleccions al Congrés
de Diputats a Aiguafreda
Vegeu en el gràfic i quadre els resultats a Aiguafreda de les eleccions al Congrés de Diputats celebrades el 26 de juny de 2016.
Total

%

ERC-CATSÍ

409

30,10 %

CDC

355

26,12 %

ECP

243

17,88 %

PSC-PSOE

130

9,57 %

PP

117

8,61 %

C’s

52

3,83 %

PACMA

34

2,50 %

3

0,22 %

Partit

RECORTES CERO GRUPO VERDE

CENS: 1.962 | Total votants: 1.366 (69,62%) | Vots en blanc: 15 (1,10%) | Vots nuls: 7 (0,51%)

Gent gran

Intercanvi de casals

Las regidoria de Serveis Socials ha
incorporat aquest 2016 l’intercanvi
de casals de gent gran dins la seva
planificació anual. Aquest tipus d’activitat
que ja s’havia portat a terme anys enrere,
s’ha recuperat amb l’objectiu de donar
a conèixer el casal Sant Jordi, el propi
municipi i establir vincles amb persones
grans d’altres municipis de la demarcació

de Barcelona. En aquesta ocasió,
Aiguafreda ha estat el municipi amfitrió
i els nostres hostes, el Casal de la Gent
Gran de Bagà (Berguedà).
La trobada va acollir una vuitantena de
participants que van viure una jornada
completa amb esmorzar, visita a una
mostra de labors i obres pictòriques

realitzades per la gent gran del Casal
Sant Jordi, visita als nuclis d’Aiguafreda i
l’Abella, visita a la instal·lació de biomassa
i dinar de germanor, dut a terme al camp
d’Esports
La visita de tornada va tenir lloc el 14
de setembre. En aquest cas, va ser el
municipi de Bagà qui va fer d’amfitrió.
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