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De novembre a Reis: Aiguafreda
vessa d’activitats i dinamisme
De la festa al comerç, passant per la cultura i la solidaritat: La Festa de la Gent Gran, la
Trobada de Gegants, la Fira d’Artesans, els actes en suport de la Marató, el teatre, la
Festa Major, el Pessebre Vivent, el Concert Solidari, la Matinal de Contes, el concert de
l’Escola de Música, el Tió a la Plaça, el Concert de Nadal, el Pessebre del Casal, la Quina
de Nadal, la Revetlla de Cap d’Any...
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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 Energia
93 860 91 00
Serveis
Mancomunitat “La Plana”
93 812 41 67
Camp d’esports municipal
93 844 07 29
Deixalleria municipal
93 844 05 26
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 Natural del Montseny)
93 844 01 54
Transports i comunicacions
Estació de RENFE
93 844 11 48
Autocars Sagalés
93 870 78 60
Taxi Parramon
617 602 456
Taxi 4x4
635 977 683
Seguretat
Mossos d’Esquadra de Granollers
93 860 85 00
Mossos d’Esquadra de Vic
93 881 57 00
Bombers de la Generalitat
085
Urgències mèdiques
Hospital General de Granollers
93 842 50 00
Hospital General de Vic
93 889 11 11
Emergències de tot tipus
112
Telèfon general d’informació
012
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Editorial

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

Tant de bo que puguem viure un
2017 amb alegria i il·lusió, observant que tot allò que ens afecta
millora notablement. Que sigui un
any ple de realitats agradables,
en tots els camps i que ens obri
nous camins més esperançadors.
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Ja hem deixat enrere el mes de desembre, aquest mes tant especial, farcit de
festes “entranyables” que a Aiguafreda es multipliquen amb motiu de la nostra
Festa Major d´hivern de “quintos i quintes” i que ens ha ofert, com sempre, un
ample ventall d’activitats festives i de tota mena que ens permeten retrobar-nos
i gaudir de l’alegria d’aquests dies tant nostres.
Ha arribat el nou any i la setmana dels barbuts en aquest cas ha fet honor a la
tradició i ens ha portat una onada de fred hivernal d’aquelles que, els més grans,
recordem de quan érem joves. Ens sembla que llavors feia més fred que ara
encara que només fos perquè, en aquella època, teníem les cases mancades de
calefacció i més mal condicionades que ara.
A part d’aquest fred sembla que el 2017 no serà un any massa normal, doncs
es presenta ple d’incerteses, que s’hauran d’anar resolent, i carregat d’il·lusions
que podrien canviar notablement les nostres vides i les de les properes generacions.
Diuen els experts que la crisi que ens afecta ha començat a donar un tomb i
que, tot i que opinen que aquells anys de notable abundància no tornaran, hem
encetat una nova època per la que ens anuncien una moderada i progressiva
recuperació econòmica que pot ajudar a millorar la situació social en general i
les dificultats que encara sofreixen moltes persones i famílies.
Caldrà que els politics, d’alta volada, treballin de ferm al servei de la ciutadania
per aconseguir que el nostre país avanci en la millor direcció pel benestar de
tots nosaltres i de les noves generacions. Que tinguem feina i puguem mantenir
i millorar l’estat del benestar i que les millores de l’economia és consolidin i ajudin a presentar-nos un futur més esperançador, sobretot pels més necessitats.
Haurem d’estar atents al que vagi passant i disposats a participar, a fer sentir la
nostra veu i a ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats, a trobar camins
que ens portin a aquell món millor i més just que tots desitgem. En aquests
temps, tan especials, serà bo que tots plegats siguem un exemple de respecte,
els uns amb els altres, i de solidaritat cap als més febles.
Tant de bo que puguem viure un 2017 amb alegria i il·lusió, observant que
tot allò que ens afecta millora notablement. Que sigui un any ple de realitats
agradables, en tots els camps i que ens obri nous camins més esperançadors.
Un any digne d’ésser recordat com dels millors que hem viscut.
Desitjo que aquest 2017 sigui molt favorable per a la gran família del nostre
poble i per a totes i cada una de les persones que la integrem.
Rebeu una molt atenta i cordial salutació.

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

Ajuntament d’Aiguafreda

D.L. B-43989-2005
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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)

Anna Asensi Urrea

Regidora 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
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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Manifestació a Aiguafreda per exigir
més seguretat a la C-17

inici

El passat dissabte 29 de novembre, un
mes després del tràgic accident ocorregut a la C-17 al terme de Tagamanent, hi
va haver una manifestació per a exigir millores i més seguretat a la carretera que
travessa la Vall del Congost.
El lloc de concentració, situat al Parc de
la Plateria, va servir per a aplegar prop
de 300 persones que es van desplaçar
fins a l’entrada del vial a la població, lloc
on es va ocupar la carretera i es va llegir
un manifest exigint més seguretat i inversions a fi d’evitar futurs accidents. A
la concentració hi van participar usuaris
de la via, veïns i alcaldes vinguts dels diferents municipis afectats.
Al costat de la mobilització popular, els
ajuntaments afectats, coordinats dins del
grup Xarxa C-17, han tractat directament la qüestió amb la Direcció General
de Carreteres (DTES) per a la implementació de solucions immediates.
En paral·lel, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha
mantingut diferents entrevistes amb el
Conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat per a la recerca de millores
generals a la via que permetin garantir la
seguretat dels usuaris.
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Nou vehicle per a la
vigilància municipal

El servei de vigilants de l’Ajuntament
d’Aiguafreda compta amb un nou vehicle
que ha substituït l’antic model, que ja
havia arribat al final de la seva vida útil. Es
tracta d’un model Peugeot 2008 dièsel. El

nou vehicle ve equipat amb pont de llums
direccionables, alarma, GPS, megàfon i
els serveis propis de radiotransmissió
interna. Com a equipament tècnic
del propi vehicle disposa de totes les

mesures de seguretat i comfort dels
models més avançats. El cos de vigilants
municipals compta amb un segon vehicle,
un Peugeot model 206, que continua en
servei.

Patrimoni

Més intervencions al conjunt
monumental d’Aiguafreda de Dalt
Entre les tasques que durant aquest any
s’han dut a terme al conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt, destaquen les
relacionades amb els estudis necessaris
per a conèixer la situació actual de l’estructura de l’edifici i dels seus annexos.
Cal destacar un estudi geotècnic i un
altre de patologies de l’edifici que han
permès determinar els problemes estructurals que afecten el conjunt arquitectònic.
Com a més visibles, a més, destaquem
la restauració integral del comunidor, no
intervingut des de l’anterior intervenció
(1962) i la restauració de la imatge del
Sant Crist d’Aiguafreda de Dalt, afectat
per cops i altres afeccions que n’aconsellaven els treballs de reparació.
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Territori i relacions amb l’entorn

La consulta per l’adscripció
comarcal d’Aiguafreda
En data 15 de març de 2016 en sessió
plenària ordinària, el Ple de l’Ajuntament
d’Aiguafreda va aprovar treballar en la
preparació d’una consulta a la població
sobre l’adscripció comarcal d’Aiguafreda.
La votació, majoritària a favor de la consulta, volia recollir l’interès general que
suscita aquesta temàtica a nivell ciutadà.
El municipi d’Aiguafreda, adscrit a la comarca del Vallès Oriental des de la divisió
comarcal de Catalunya de 1936, es troba
vinculat igualment a la comarca d’Osona
amb la que hi manté, també, relacions actuals i històriques.
L’any previst per a la consulta (2017) farà
30 anys del procés participatiu que es
va dur terme a la població d’Aiguafreda

inici

(13 de setembre de 1987) sobre aquesta
mateixa qüestió, amb el resultat de continuació de la pertinença al Vallès Oriental.
Els canvis territorials, socials i econòmics,
com també els nous mapes de relacions
municipals que s’han dibuixat aquests
darrers temps, ha estat valorats com a
nous elements a considerar en aquest
àmbit.
Per a dur a terme aquest objectiu es va
crear una comissió municipal amb membres dels diferents grups amb representació al consistori. Aquesta comissió va
iniciar els treballs en data 5 d’abril de
2016, en una primera reunió on es va establir, de manera acordada, el full de ruta
per a la consulta.

Un cop creada la Comissió Municipal, el pla de treball va preveure els següents passos:

1

Disposar d’un informe intern sobre
el procediment per a la consulta on s’hi
contemplin els marcs legals que emparen
la seva legalitat i el seu procediment.

2 Disposar d’un estudi històric sobre les

dependències intercomarcals d’Aiguafreda i l’evolució dels vincles del municipi al
llarg dels temps amb les nostres comarques veïnes.

3 Disposar d’un informe sobre la realitat

actual de vincle/dependència d’Aiguafreda en relació al Vallès Oriental i Osona.
Aquest estudi havia d’oferir un retrat
actual objectiu i extern d’aquelles dades

que permetin veure els vincles i dependències actuals del municipi. L’informe va
anar a càrrec d’una empresa especialitzada en anàlisi geogràfica i territorial.
Aquests informes van ser presentats i
lliurats als membres de la Comissió. Un
cop acabada aquesta fase, s’han iniciat els
passos següents:

4 Elaboració d’informació per als ciuta-

dans prèvia a la consulta. Aquesta informació s’ha de basar en els estudis realitzats fins al moment i ha de ser objectiva
i clara. La difusió de la informació s’ha de
realitzar per tots els canals de què disposa l’Ajuntament: a través de publicacions

informatives, per mitjà de la seva pàgina
web i de les xarxes socials, i a través de
xerrades informatives. La finalitat bàsica
és que les persones que hi participin puguin decidir el seu vot disposant de tota
la informació disponible (aquesta informació es troba actualment en curs d’elaboració i serà difosa durant l’any 2017).

5 Consulta a la població sobre l’adscripció comarcal d’Aiguafreda (2017).
Els resultats de la consulta, encara que
legalment sense caràcter vinculant, seran
adoptats per l’Ajuntament en sessió plenària d’acord amb la voluntat ciutadana
expressada en votació.

Via pública

Nou enllumenat al c/ d’Avencó
El passat més d’octubre es va posar
en servei el nou enllumenat del Carrer d’Avencó que cobreix el tram que
va des del Passeig de Catalunya fins a
la deixalleria. Seguint la implementació
progressiva que s’ha realitzat en altres

vials del nucli, els nous fanals incorporen tecnologia led a fi d’augmentar la
lluminiositat, reduir el consum i allargar
la vida útil dels nous equipaments. També s’ha augmentat la densitat de punts
a fi d’evitar zones d’ombra.
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Infància i joventut
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Pintors a 4 mans al
Casal Sant Jordi

Els nens i nenes de 5è de l’escola La
Muntanya d’Aiguafreda, i els infants de 1r
de l’escola Valldeneu de Sant Martí han
participat de l’activitat intergeneracional
“Pintors a 4 mans” en la seva 5a edició.
L’activitat consisteix en que les persones
grans del casal d’avis que participen
del taller de dibuix i pintura ensenyen
els més menuts a dibuixar i pintar. Al
mateix temps que conversen, s’escolten
i s’expliquen el seu dia a dia. L’activitat va
comptar amb la participació de trentasis infants i dels pintors Joan Parareda,
Núria Jané, Dolors Gutiérrez, Maria
Soldevila, Joan Yus i Enric Alexandre.

La temàtica en aquesta ocasió ha estat
El Nadal i els resultat han estat dibuixos
relacionats amb els avets, els regals, el
Pare Noël, el tió, els reis o simplement
l’hivern, que s’exposaran a partir de la
segona quinzena de desembre al mateix
casal d’avis, acompanyant el pessebre.

Infància i joventut

L’Esplai Pica Pins reivindica els
Drets dels Infants
El passat 19 de novembre, l’Esplai Pica
Pins va organitzar una acció festiva i reivindicativa a la Plaça Major coincidint
amb les celebracions que en aquesta
data es van realitzar arreu del país per
a reivindicar el dret al lleure dels Infants.

AFAIGUAFREDA
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Infància i joventut

El Consell d’Infants d’Aiguafreda
rebut pel President Puigdemont

El cap de l’Executiu, acompanyat de
la consellera Bassa, va rebre aquest
passat 14 de novembre una delegació
del Consell Nacional de la Infància i
l’Adolescència de Catalunya(CNIAC),
que li ha lliurat el manifest que han
elaborat amb motiu del Dia dels Drets
dels Infants.

El president de la Generalitat va
reivindicar el paper dels més joves en
la presa de decisions polítiques, després
de rebre al Palau de la Generalitat una
delegació del Consell Nacional de la
Infància i l’Adolescència de Catalunya
on va recordar als infants i joves que
van assistir a l’acte: “teniu el dret a ser

inici

escoltats, no us el deixeu prendre, no
us deixeu representar per qui no us
té en compte”. El Consell és un òrgan
col·legiat consultiu i participatiu, format
per 46 infants i joves d’entre 8 i 17
anys d’arreu de Catalunya i dins del
qual, Aiguafreda, hi té dos representats:
Helena Puig i Bruno Emde.

Infància i joventut

Els nous consellers prenen el relleu
A finals de novembre es va celebrar a
la sala de plens de l’Ajuntament l’acte
de renovació del Consell d’Infants, amb
la presa de possessió per part dels nous
consellers i la finalització de representació
per part dels que ja han començat l’ESO.
Els consellers que han acabat els dos anys
com a representants són:
Júlia Geli Pérez
Íngrid Codina Pujol
Abel Sánchez Puig
Marc Morera Carrera
Els que continuen (fan 6è de Primària):

Bernat Pons Mir
Pol Romero Merchán

Helena Puig Cruells
Bruno Emde Roger

Els nous consellers (estan cursant 5è de
Primària):

Queralt Galbany Blanch
Isaac Alexandre Díaz
Lucía Trillo Chillarón
Martina López Olivés
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Esports

Horari de les instal·lacions
esportives municipals 2016-2017
A fi de facilitar la gestió i coordinació
entre Ajuntament i entitats en l’ús de les
instal·lacions esportives municipals, s’ha
elaborat un quadre-calendari d’activitats
que es duen a terme setmanalment.
Aquest quadrant horari ha estat fruit
d’una tasca de coordinació entre les
diferents entitats i clubs, que ha permès

consensuar aquesta distribució horària.
Com es pot comprovar, totes les
instal·lacions tenen un ús intensiu, fet
que comporta una necessària utilització
respectuosa amb les instal·lacions.
Per aquest motiu s’han editat també unes
normes d’ús i bones pràctiques que s’han

fet arribar a totes les entitats que utilitzen,
tan regularment com puntualment, les
instal·lacions esportives municipals. La
coexistència de moltes activitats en un
mateix espai aconsella de ser curosos
amb materials, vestidors i higiene en
espais públics d’ús compartit.

Pavelló Poliespotiu de Can Plantada
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Escola La
Muntanya

Escola La
Muntanya

Escola La
Muntanya

Escola La
Muntanya

Escola La
Muntanya

Dissabte

Diumenge

9 - 10 h
10 - 11 h
11 - 12 h

Club
Bàsquet Dracs
d’Aiguafreda
(competició)

12 - 13 h
13 - 14 h
14 - 15 h
15 - 16 h
16 - 16.30 h

Escola La
Muntanya

Escola La
Muntanya

Escola La
Muntanya

16.30 - 17 h
17 - 18 h

Club Patinatge
Aiguafreda

Club Patinatge
Aiguafreda

18 - 19 h

20 - 20.30 h

Futbol Sala
Aiguafreda

20.30 - 21 h

(equip petits)

21 - 22 h

Futbol Sala
Aiguafreda

Club Bàsquet
Dracs
d’Aiguafreda
(fins 17.45 h)

Escola La
Muntanya

Club
Bàsquet Dracs
d’Aiguafreda

Club d’Hoquei
Patins
d’Aiguafreda

Club
Bàsquet Dracs
d’Aiguafreda

19 - 20 h

Escola La
Muntanya

Futbol Sala
Aiguafreda

(equip petits)
(de 17.45 a 20.45 h)

Club Patinatge
Aiguafreda

(equip petits)

Futbol Sala
Aiguafreda

(equip grans)

(equip grans)

Club
Bàsquet Dracs
d’Aiguafreda

22 - 23 h

(equip grans)

23 - 24 h

AFAIGUAFREDA

Club d’Hoquei
Patins
d’Aiguafreda
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Club
Bàsquet Dracs
d’Aiguafreda

Futbol Sala
Aiguafreda
(competició)

Club d’Hoquei
Patins
d’Aiguafreda
(competició)
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Camp d’esports d’Aiguafreda
SALA 1 (baix)

Dilluns

16 - 17 h

Microgym

Sales 1 i 2
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Ballet Dansaidansa

Hip Hop
(des de 16.30 h)

Dijous

Divendres

Microgym

17 - 18.15 h
18 - 19 h
Ballet Dansaidansa

19 - 20 h

(fins 22.15 h)

Club Patinatge
Aiguafreda
(19.30 a 20.30 h)

Dimarts

Dimecres

20 - 21 h

(fins 22.15 h)

Ioga

21 - 22 h

SALA 2 (dalt)
9 - 10 h
10 - 11 h
11 - 12 h

Dilluns
Dansa del ventre
(9.30 a 10.30 h)

Estiraments
(15 a 16.15 h)

16 - 17 h

18 - 19 h

Hipopressius

Dansa del ventre (mares
i nadons)

15 - 16 h

17 - 18 h

Estiraments
(9.30 a 10.30 h)

Hip Hop
(des de 16.30 h)

Hip Hop
Ballet Dansaidansa

Ballet Dansaidansa

Club Patinatge
Aiguafreda

19 - 20 h
20 - 21 h
Ioga

21 - 22 h

Pilates

Pilates
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Cultura

Teatre a Aiguafreda

Aquests darrers mesos Aiguafreda ha
pogut gaudir amb dues representacions
teatrals de nivell. La més recent, duta a
escena pel Grup de Teatre Ramon Sans
d’Aiguafreda i Sant Martí per la Festa
Major d’Hivern, va representar “Taxi”
del dramaturg britànic Ray Cooney, una
comèdia d’èxit internacional.

Per la seva banda, el grup Kihaviadeser
va representar els passats 12 i 13 de
novembre l’obra de teatre “El Florido
Pensil”, ambientada en una escola de
l’època franquista. El públic assistent
va poder gaudir i valorar de l’alt nivell
tècnic i interpretatiu d’ambdues representacions.

Cultura

Benestar social

14a Edició del Concurs de
dibuix i pintura

Commemoració
durant el 25-N

Va tenir lloc el diumenge 4 de setembre, amb un seguit d’obres presentades
de notable qualitat per part de tots els
artistes participants.
Reproduïm les dues obres premiades
a la categoria d’adults (1r. Premi: Jaume
Soldevila, accèssit: Pere Armengol)

AFAIGUAFREDA
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El passat 25 de novembre es va
commemorar el Dia internacional per
a l’eliminació de la violència envers les
dones que enguany es va complementar
amb l’exposició “Dones Belles” a la Sala
de Plens de l’Ajuntament d’Aiguafreda,
mostra preparada conjuntament amb
l’Àrea de Serveis Socials i Ciutadania
de la Mancomunitat La Plana, i que
perseguia una reflexió al voltant d’aquest
fet. L’exposició va restar oberta fins al dia
2 de desembre.

13
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Fibra òptica a Aiguafreda.
Totes les opcions
El desplegament de la fibra òptica en
xarxa en una població permet, a llars i
empreses, l’accés a tot tipus de serveis
integrals de dades (Internet, telefonia,
televisió, entre altres) de manera més
ràpida i amb major qualitat que les
tradicionals analògiques o digitals. Les
qualitats d’aquest sistema permeten la
transmissió d’un gran volum d’informació alhora que no es veu afectat per les
interferències electromagnètiques degut
al fet que no transporten senyal elèctric
sinó llum. És més segura (no es poden
produir descàrregues) i més fiable en
condicions ambientals desfavorables.
Les gestions per al desplegament de fibra òptica a Aiguafreda es van iniciar fa
més d’un any i està previst que les dues
companyies autoritzades puguin oferir
els seus serveis durant el 2017.
MOVISTAR
Des d’aquest estiu, aquesta companyia
ha començat a instal·lar traçat a Aiguafreda. Alguns dels seus comercials
han repartit documentació en domicilis
per a possibles abonats. A instàncies de
l’Ajuntament, el departament de planificació de la companyia, va comunicar

el passat 24 de novembre, que al llarg
del 2017 la companyia tindrà recobriment en un 76 % de la localitat. La xarxa
hauria d’haver entrat en funcionament
abans però segons aquest darrer comunicat problemes amb la canalització
de l’alimentació, han fet endarrerir l’inici
dels treballs.
La companyia té previst diferents tipus
de tarifes en funció de l’ús (residencial,
empreses...). La companyia remet al telèfon 1004 o a www.movistar.es per a més
informació i possibles contractacions.
ESTABANELL ENERGIA
D’altra banda la companyia que subministra energia elèctrica a la majoria de
llars d’Aiguafreda, Estabanell Energia, té
previst iniciar el desplegament de fibra

òptica a la nostra població tal com ho
ha fet recentment en localitats veïnes
com la Garriga, Tona o Centelles. Segons
la darrera notificació rebuda (mitjans
de novembre), la seva previsió és que
el desplegament s’iniciï al mes de febrer
del 2017 amb una durada estimada de 6
mesos. L’activació del servei a les primeres llars, però, no estarà disponible fins al
mes de maig de 2017 tot i que, segons
han comunicat, intentaran accelerar al
màxim la data de posada en servei.
Els veïns interessats poden contactar
amb la companyia via web a través del
següent enllaç: www.emagina.cat, per
correu electrònic: info@emagina.cat o
a través del telèfon gratuït d’informació
900 82 81 81. La informació de serveis i
preus es pot trobar a www.emagina.cat.

Cultura

Els guanyadors de la Fira del Tastet

El dissabte 1 d’octubre va tenir lloc la
Fira del Tastet d’Aiguafreda, amb molta
participació tant de cuiners com de visitants que anaven a gaudir dels tastets

que es presentaven. A la categoria de
Professionals el tastet guanyador va ser
el presentat per “Fogons” (Alícia Cófreces), a la categoria de Particulars la gua-

nyadora va ser Vanessa Sedas i l’estand
més ben decorat va ser per “El Tren de la
Bruixa” del Bar Estació.
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Festes

Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda
Quintos 2016

La Festa Major 2016 ja es història. Cinc
dies amb tot tipus d’activitats i amb molta participació en tots els actes. El pregó
de la festa, a càrrec de l’actor Joan Pera,
va significar l’inici dels actes. Cal destacar
l’èxit de l’obra de teatre (“Taxi”)representada pel Grup de Teatre Ramon Sans,
el primer dia de festa; la consolidació del
Sopar Popular de Festa Major, del que es
van exhaurir els dos-cents tiquets posats

AFAIGUAFREDA
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a la venda amb un parell de dies, l’alta
participació als dos espectacles infantils,
el recolzament solidari que hi va haver al
Concert Espiritual en benefici del Banc
dels Aliments local, el concert i ball de
gala amb l’Orquestra Selvatana, molt
concorreguts. A nivell esportiu, la Cursa
d’Orientació d’Aiguafreda, amb més de
150 participants, el 2n. Open d’Escacs i
la presentació a l’afició dels equips de

futbol de la Unió Esportiva Aiguafreda,
van significar també un èxit de públic.
Acabem aquest recorregut amb un
reconeixement als Quintos i Quintes
2016, autèntics protagonistes de la Festa
Major. Amb la seva participació, han contribuït a donar continuïtat a una llarga
tradició aiguafredenca d’implicació dels
joves en la nostra festa més gran. Visca
els Quintos’16 !
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