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Telèfons d’interès2

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
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CANVIS I CALOR
El canvi climàtic es va fent sentir malgrat que molts humans no li fan cas i aques-
ta manca d’interès portarà a la llarga, sens dubte, conseqüències molt negatives 
pel planeta que habitem, és a dir per a tota la humanitat.
Ja fa unes quantes setmanes que la calor es fa sentir de valent i en aquest 
entorn meravellós en el que vivim el risc d’incendis és cada cop més elevat. 
Des de l’Ajuntament es donen recomanacions a la ciutadania per evitar riscos 
innecessaris en l’àmbit de la salut i ja fa mesos que es requereix als propietaris 
que netegin els terrenys bruts en els que és fàcil que comenci un incendi doncs 
és tasca de tots vetllar per la seguretat de les persones i del nostre entorn.
Molts propietaris, que demostren un elevat grau de civisme, cada any en fan cas 
i netegen les  seves propietats. Per això i encara que aquesta sigui la seva obli-
gació, els agraeixo públicament la seva col·laboració amb l’Ajuntament i el seu 
compromís amb la resta de la ciutadania i amb el medi natural en el que vivim.
Diuen que la felicitat no és mai complerta i en aquest cas tampoc doncs hi 
ha alguns altres propietaris que no fan cas a les recomanacions que reben del 
Consistori i tenen un polvorí en les seves finques que posa en perill la seguretat 
de tots plegats i la de l’entorn natural que ens envolta. A aquests, que han rebut 
els escrits i no han fet absolutament res, aprofito per anunciar-los que durant 
els propers dies rebran sancions (segur que quan llegeixin aquesta revista infor-
mativa ja els hi haurà arribat), cada cop més elevades, fins que tinguin perfecta-
ment nets els terrenys de la seva propietat. Em sap greu perquè aquest no és 
el sistema de fer les coses que satisfà a l’Equip de Govern que presideixo, però 
no podem permetre desconsideracions d’aquest nivell quan estan en perill la 
seguretat de les persones i de bens tan preuats per a tots nosaltres.
Com veieu aquest és un estiu “calent”, en molts sentits, que precedeix a una 
tardor que serà també excepcionalment diferent i que ens ha de presentar 
nous reptes ¬–acompanyats  de les seves dificultats– per oferir-nos nous horit-
zons amb noves possibilitats. 
Crec que hem d’encarar les setmanes i els mesos que s’apropen amb sereni-
tat, amb respecte cap els altres, amb seny i amb el civisme que, generalment, 
sempre ha caracteritzat a la gent del nostre poble. Segur que, si ho fem així, els 
resultats seran satisfactoris.
Us desitjo, als que en feu, unes molt bones vacances, un molt bon estiu a totes 
i a tots i espero que tinguem, tots plegats, molt d’encert i molta sort a l’hora 
d’escollir el camí que ens ha de portar cap a un futur més esperançador.
Rebeu una molt cordial salutació.

Joan Vila i Matabacas 
Alcalde 

Joan Vila i Matabacas
Alcalde

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

D.L. B-43989-2005

Ajuntament d’Aiguafreda

“Crec que hem d’encarar les 
setmanes i els mesos que 

s’apropen amb serenitat, amb 
respecte cap els altres, amb seny i 
amb el civisme que, generalment, 
sempre ha caracteritzat a la gent 

del nostre poble. Segur que, si 
ho fem així, els resultats seran 

satisfactoris.”
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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.

Horaris de l’ajuntament

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 diven-
dres de 9 a 12 h
Educadora Social: dimarts i dimecres 
de 9 a 12 h

SERVEIS TÈCNICS
Arquitecte:
Álvaro Gimeno
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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Infants de 5è i 6è de primària de 66 au-
les d’arreu de Catalunya van participar 
en el 3r. Concurs Tísner de Creació de 
Jocs de Català. Els més de 900 assistents, 
entre alumnes, mestres i familiars, que 
es van aplegar a l’Estació del Nord de 
Barcelona el dia del lliurament del premi 
també van poder veure l’exposició de 
totes les propostes lúdiques basant-se 
en l’ús de la llengua catalana que els 
nens i nenes van crear.

Les escoles La Muntanya, d’Aiguafreda, i 
Salvador Dalí, de Figueres, es van endur 
el segon i tercer premi amb els jocs ‘Pla-
netes de síl·labes’ i ‘El Misteri del qua-
dre’. El segon premi ha estat per al joc 
‘Planetes de síl·labes’, fet pels alumnes 
de sisè de primària de l’escola La Mun-
tanya d’Aiguafreda, una proposta que 
consisteix en ser el més ràpid a prémer 
el polsador per respondre preguntes 
sobre la llengua.

L’Escola La Muntanya d’Aiguafreda, 
guardonada al 3r Concurs Tísner 
de Jocs de Català

Ensenyament

Ajornada la consulta sobre 
l’adscripció comarcal d’Aiguafreda

Territori i relacions amb l’entorn

La consulta sobre l’adscripció 
comarcal d’Aiguafreda s’ha 
posposat a fi de no coincidir 
amb el procés que en aquests 
propers mesos ha de viure el 
país. Encara que la consulta 
prevista al nostre municipi és 
de naturalesa i vinculació dife-
rents de la que es plantejarà a 
nivell nacional, les circumstàn-
cies actuals aconsellen el seu 
ajornament.

Les gestions i els passos realit-
zats fins ara s’havien dut a ter-
me d’acord amb els objectius 
i la data previstos. També es 
troba disponible la documen-
tació informativa que ha de 
ser difosa entre els ciutadans. 
Tant un aspecte com l’altre 
continuaran vàlids de cara a 
la nova data en què s’ha de 
dur a terme la consulta atès el 
compromís de celebrar-la dins 
d’aquesta legislatura.
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Aiguafreda, el 8è municipi de Catalunya 
en recollida selectiva

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 (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.

Medi ambient

L’Associació Gestió Forestal del Mont-
seny-Ponent, formada pels municipis de 
Seva, Aiguafreda, el Brull, Tagamanent i 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Miquel de Balenyà, ha posat en mar-
xa una planta pionera per obtenir estella 
forestal. 

La planta pot produir actualment 4.000 
tones d’estella forestal anual tot i que s’ha 

dimensionat, preveient necessitats futures, 
perquè pugui generar fins a 10.000 tones 
l’any. La planta es troba situada al Polígon 
industrial L’Avellanet de Sant Miquel de 
Balenyà i, a part de donar servei als mu-
nicipis que formen part de l’Associació, 
té capacitat per proveir a altres municipis 
propers. La planta compta amb bàscula 
per a gran tonatge, pot emmagatzemar 
la fusta, triar-la, triturar-la fins a obtenir-ne 

estella i compta amb superfícies d’assecat 
tot esperant el temps de trobar-se a punt 
de combustió en calderes de biomassa. 
Amb la inauguració d’aquesta planta, 
es tanca el cicle d’obtenció de matèria 
primera que, seguint la línia de produc-
tes de Quilòmetre 0, acaba a la planta 
de biomassa d’Aiguafreda, que alimenta 
de calor diferents edificis i dependències 
municipals.

En funcionament la planta 
d’estella forestal

Medi ambient

 Municipi R.S. neta 
Vilablareix 2.636 habitants pxp des del 2013 79,18
Folgueroles 78,26
Matadepera 8.984 habitants pxp des del 2005 77,28
Collsuspina 77,05
Tavèrnoles 76,71
Taradell 74,69
St. Vicenç de Torelló 1.996 hab. Contenidors. 74,87
Aiguafreda 73,41
Tagamanent 73,26
Malla 72,72
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Aiguafreda, municipi pioner 
en el control de plagues amb 
recursos biològics

Medi ambient

Aiguafreda és un dels municipis pio-
ners en tasques de fumigació biològica 
sense utilitzar productes agressius amb 
el medi o les persones. És coneguda la 
sensibilitat de determinades persones 
als productes que s’usen per ensulfatar, 
productes factibles de provocar reacci-
ons que poden arribar a ser greus per a 
la salut. El nostre municipi forma part del 
Montseny com a Reserva de la Biosfera, 
fet que comporta l’adopció progressiva 
de mesures que no siguin nocives amb 
el medi ambient.

A començaments de primavera es va 
fer un tractament preventiu als arbres 
del municipi amb fumigació no agressi-
va (vegeu la notícia aquí). Tanmateix, la 

combinació de pluja i de temperatures 
elevades va propiciar la proliferació de 
certs insectes, entre els quals el pugó, 
que ha atacat bona part dels arbres del 
municipi, requerint-se l’aplicació d’un 
tractament suplementari.

Aquest nou procediment consisteix en 
alliberar petits insectes que es mengen 
el pugó i l’eliminen de manera natural. 
Concretament, es posa a cada arbre una 
petita capsa on hi ha exemplars dels 
insectes utilitzats. Aquests insectes sur-
ten progressivament de la capsa i s’es-
campen per l’arbre devorant el pugó. 
Un cop acomplerta la seva funció, es 
dispersen. Els dos insectes utilitzats són 
un paràsit (Aphidius colemani), que es 

dispersa des d’un blíster que conté 100 
individus i l’altre és un insecte depreda-
dor (Phidoletes aphydimiza) contingut 
dins de blísters de 250 individus. El parà-
sit comença a actuar més de pressa i la 
seva funció és parar l’evolució del pugó. 
Posteriorment, l’actuació del depreda-
dor acaba controlant la resta d’individus.

Tècnics de TAC Osona van implantar 
aquests blísters durant la primera set-
mana de juny a diferents indrets del nu-
cli. Cal evitar tocar o moure les capsetes 
que es poden veure adossades a cada 
arbre. El seguiment dut a terme pels 
tècnics permet conèixer l’evolució de la 
plaga.
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Vint anys de la 
Caminada d’Aiguafreda

Un dels nostres clàssics esportius de 
primavera, la Caminada d’Aiguafreda, en-
guany ha arribat a la seva 20a. edició. Va 
tenir lloc el diumenge 2 d’abril de 2017 
en un matí boirós que va acabar en un 
dia radiant i organitzada per uns autèn-
tics experts en caminades com són Els 
Gafarrons. Una manera de fer salut i de 
conèixer el nostre entorn de la seva mà ! 
Per molts anys !

Esports

Wikiloc, el repositori de més èxit i el més 
utilitzat per a compartir excursions i ru-
tes ha assolit els 4000 itineraris per fer 
des d’Aiguafreda. Aquests itineraris inclo-
uen tant els que tenen origen com final 
com els que passen per la localitat. Són 
fàcilment descarregables per a ser instal-
lats al nostre mòbil o GPS i anar guiats 
per camins per on altres ja han passat. 
Aquestes prop de 4000 rutes inclouen 
totes les modalitats: itineraris per a fer a 
peu, en bicicleta de muntanya, amb moto, 
fent cursa...

Els itineraris o tracks, solen anar acom-
panyats de descripcions i de fotografies 
del recorregut que els usuaris que han 
fet el camí han volgut compartir amb els 
amants de la muntanya també usuaris de 
Wikiloc. Aiguafreda es consolida com una 
de les principals portes d’accés al Mont-
seny, però també com un punt de partida 
per a assolir els Cingles de Bertí, indrets 
de la Vall del Congost o del sud d’Osona.

Entre els estudis que es realitzen al vol-
tant del conjunt monumental d’Aiguafre-
da de Dalt, a finals del 2016 va finalitzar el 
corresponent al seu entorn botànic, que 
ha estat editat fa pocs mesos. L’estudi ha 
estat dut a terme pel botànic Josep M Pa-
nareda, excatedràtic de Geografia Física 
de la Universitat de Barcelona, una de les 

persones que millor coneix la flora del 
Montseny i de Maravillas Boccio, en la 
part d’il·lustracions. Cal destacar l’extra-
ordinària diversitat botànica dels voltants 
d’Aiguafreda de Dalt, on s’han enregistrat 
fins a 472 espècies botàniques diferents. 
Es pot llegir l’estudi complet en versió di-
gital a la pàgina web de l’Ajuntament.

Aiguafreda: 4.000 itineraris disponibles

Editat l’estudi Flora i 
vegetació de l’entorn 
d’Aiguafreda de Dalt

Esports

Medi ambient
Flora i vegetació de l’entorn 

d’Aiguafreda de Dalt

Josep M. Panareda

Maravillas Boccio

2016

ENLLAÇ A 
WILKILOC

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6393271
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Aiguafreda acull la cloenda dels 
Tallers de la gent gran 2016-17 de la 
Mancomunitat La Plana

La darrera setmana de juny van acabar els 
tallers de la gent gran del curs 2016-2017 
dels Ajuntaments d’Aiguafreda, Munta-
nyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eu-
làlia deRiuprimer, Seva, Taradell i Tona.

Aquests tallers, gestionats per la Man-
comunitat La Plana contemplen sessions 
setmanals a cada municipi. Enguany s’han 
programat tallers de psicomotricitat, esti-
mulació cognitiva, creativitat, informàtica, 
català, jocs de taula i lleure/salut.

L’acte de cloenda d’aquest curs va tenir 
lloc a Aiguafreda, al Casal Sant Jordi, espai 
que va acollir la trobada i fins on es van 

desplaçar dos autobusos i diversos cot-
xes particulars amb persones provinents 
de la resta de municipis.

L’acte va incloure una visita guiada amb 
l’objectiu de donar a conèixer el municipi, 
una sessió de tradicions locals a l’Ajun-
tament amb la projecció d’un vídeo i un 
taller de bon humor encarat a visualitzar 
pensaments positius i optimistes.

Al final de l’acte polítics de cada població 
van lliurar els diplomes acreditatius d’as-
sistència als tallers i seguidament va fer-se 
el berenar de comiat.

Benestar social i gent gran

Amb una gran festa l’Esplai Pica Pins va 
celebrar el seu 15è aniversari. Va ser el 14 
de maig amb diferents actes (xou musical, 
arrossada popular, màgia) on van comp-
tar amb la participació d’actuals i antics 
membres de l’esplai. Durant aquests anys, 
han estat al capdavant d’iniciatives en el 

lleure amb infants i joves del nostre po-
ble, des de trobades els dissabtes a la 
tarda fins a estades de colònies, tallers, 
excursions de descoberta de l’entorn o 
sortides amb bicicleta... Felicitats i agraï-
ments per la tasca de l’Esplai durant tot 
aquest temps. Per molts anys més !

15 anys de l’Esplai Pica Pins
Infància i joventut
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El Consell d’Infants d’Aiguafreda, al 
Parlament de Catalunya

Es repeteix l’èxit de participació a la 
Festa de la Infància

El mes febrer la Comissió d’Infància 
del Parlament va convocar el Consell 
Nacional de la Infància i la Adolescència 
de Catalunya a comparèixer en una sessió 
ordinària. Els representants d’Aiguafreda, 
junt amb representants d’altres Consells, 
van poder assistir a una sessió plenària 
i van ser rebuts per Carme Forcadell, 
Presidenta del Parlament de Catalunya. 
Recordem que els representats 
aiguafredencs ja havien estat rebuts pel 
president Puigdemont el passat mes de 
novembre.

Els dies 4 i 5 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. Els nens van 
poder participar en una gimcana d’aigua, 
una gimcana lúdica i una festa de l’escuma 
amb valoració final positiva per l’augment 
de participació. Aquest any més d’un 
centenar de nens de menys de 12 anys.

Infància i joventut

Infància i joventut
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Una seixantena de persones grans 
d’Aiguafreda van participar de la xerrada 
de salut que es va oferir al Casal Sant 
Jordi, el passat mes de març.

Sota el títol “Primers auxilis ” les doctores 
del consultori mèdic d’Aiguafreda Judit 
Alsina i Judit Padrós, i les infermeres 
Maite Ruiz i Rosa Vázquez, van donar una 
sèrie de recomanacions als participants. 
D’aquesta manera es van poder 
traslladar als assistents, els coneixements 
de les professionals del sector sanitari. Al 
llarg de la conferència, que es va portar 
a terme de forma molt participativa i 
en format de taller pràctic, es va parlar 
de com actuar davant de complicacions 
de salut com ferides, sagnat nasal, 
cremades, caigudes, ictus, lesions als ulls, 
ennuegament... entre altres temes.

Primers auxilis al Casal Sant Jordi
Benestar social i gent gran

El 8 de juliol va tenir lloc la trobada 
de corals a Sant Salvador, que enguany 
arribava a la seva 6a. edició. Organitza-
da per l’Associació de Veïns d’Avencó, 
va comptar amb la participació de les 
corals Encoralats de Barcelona, la Coral 
Clúster de Dosrius i la Coral La Concòr-
dia de Cabrils. Un vespre d’estiu en un 
entorn ideal van emmarcar la vetllada 
que va concloure amb un refrigeri pels 
assistents.

6a. Trobada de Corals a Sant Salvador
Cultura
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El balanç de l’any 2016 permet veure 
quins són els llibres que han tingut més 
demanda durant l’any passat a la biblio-
teca Lluís Millet i Pagès, segons dades fa-
cilitades per la mateixa biblioteca (llista 
amb els deu primers):

1) Bosch, Xavier, Algú com tu

2) Hawkins, Paula, La noia del tren

3) Soler, Sílvia, Un any i mig
4) Kishimoto, Masashi Naruto
5) Hawkins, Paula , La chica del tren
6) Autors diversos, Monografies del 
Montseny
7) Santos, Care, Desig de xocolata
8) Grandes, Almudena, Los besos en el pan
9) Dueñas, María, La Templanza
10) Allende, Isabel, El amante japonés

Els Amics de la Sardana Vall del Congost 
cedeixen el romanent econòmic de 
l’entitat al Casal Sant Jordi

Els llibres més prestats a 
la biblioteca d’Aiguafreda 

Cultura

Cultura

Els Amics de la Sardana Vall del Congost 
van cessar les seves activitats a finals del 
2016 i van procedir a la liquidació de 
l’entitat segons els paràmetres legals 
previstos. D’acord amb la legislació, en 
el cas que una entitat de finalitat social i 
sense ànim de lucre cessi la seva activi-
tat, i en el moment de  la liquidació dis-
posi d’un romanent econòmic, cal que 
aquest reverteixi en entitats o organis-
mes amb finalitats igualment socials i no 
lucratives. La junta liquidadora de l’enti-
tat va decidir cedir el seu fons al Casal 
Sant Jordi, que va acceptar la donació. 
L’acte formal de signatura va tenir lloc a 
l’Ajuntament d’Aiguafreda el passat 11 
de juliol i va comptar amb la presència 
de les juntes d’ambdues entitats.
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El passat dimecres, dia 7 de juny, va te-
nir lloc l’acte de cloenda d’aquest curs 
del Consell d’Infants d’Aiguafreda on es 
va posar en relleu la feina feta durant el 
curs i les noves propostes de treball per 
al nou. L’Alcalde va felicitar els consellers 
i conselleres per la tasca feta, va donar 
resposta a les seves propostes i els va 

animar a seguir treballant en la mateixa 
línia, amb el compromís de seguir tenint 
en compte la seva opinió i en recolzar les 
activitats proposades.

Un cop acabat l’acte, va tenir lloc l’en-
trega de premis del Concurs de Dibuix 
Infantil organitzat pel Consell d’Infants. El 

motiu del concurs anava dirigit a dotar 
la Guia Infantil del Patrimoni d’Aiguafreda 
de les corresponents il•lustracions artís-
tiques, guia que s’està elaborant amb els 
membres del Consell i que ha de servir 
de manual bàsic per a conèixer el nostre 
patrimoni.

Els dibuixos premiats al Concurs 
de dibuix per a la Guia infantil del 
patrimoni d’Aiguafreda

Patrimoni

Autor: Eduard Puig (3r.)

 Autor: Thais Vila (3r.)

Autor: Elba Sánchez (2n.)

Autor: Arnau Iglesias (2n.) Autor: Isona Medrano (2n.)

  Autor: Julen Brullet (2n.)

Autor: Pol Romero (6è.)
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El Casal Sant Jordi va acollir l’organització 
d’aquest curs per a majors de 55 anys 
sobre funcionalitats dels telèfons mòbils, 
una eina imprescindible en el món d’avui 
i que en persones grans pot ser d’accés 
no tan fàcil com en joves. El curs, teòric 
i pràctic, va permetre als assistents tenir 
un major domini dels mòbils de darrera 
generació.

Durant aquest mes de juliol es va celebrar 
la 10a. Setmana de Joventut. Una setmana 
plena d’activitats diverses per a totes les 
edats. Les activitats programades van 
començar dilluns 10 de juliol amb el 
Campionat de Tennis Taula a la Plaça Major 
d’Aiguafreda i van seguir dimarts 11 amb el 
Raid al Parc de la Carretera d’Aiguafreda. Per 
dimecres dia 12 vam tenir el Risk, el dijous 

13 va tocar el torn del Bubble Soccer al 
Camp de Futbol d’Aiguafreda i el divendres 
14 un Paintball al Parc de Les Alzines de 
Sant Martí de Centelles. Les activitats van 
finalitzar el dissabte 15 amb l’activitat d’aigua 
Glob-glop a la piscina d’Aiguafreda. Totes les 
activitats eren gratuïtes.

Amb motiu de la 10a Setmana de la 
Joventut, es va realitzar un concurs 

de fotografia a Instagram de les fotos 
realitzades durant la setmana amb el 
hashtag #10asetmanajoventut. El concurs 
va premiar les tres millors.

El dia més destacat va ser el dia de 
l’activitat del Raid on els participants 
havien de demostrar si eren capaços 
de ser guardians del nostre poble. Per 
a aconseguir-ho havien de passar amb 
èxit l’entrenament de guardians a través 
de diferents proves: aconseguir un mapa 
d’Aiguafreda, pensar un pla estratègic en 
cas d’una possible invasió i elaborar un 
prototip d’arma galàctica. Tots els equips 
van passar l’entrenament amb èxit. Els 
plans de defensa, exhaustius i molt ben 
dissenyats i les armes elaborades, a més 
de ser ecològiques i amb material reciclat, 
van superar la imaginació de qualsevol 
inventor. Una participació que enguany 
ha augmentat amb escreix respecte anys 
anteriors.

Aprenent a fer anar un smartphone
Benestar social i gent gran

10a Setmana de la Joventut
Infància i joventut
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Els horaris de les activitats i el seu emplaçament es troben subjectes a modificació en funció de les 

necessitats de l’organització o d’altres imprevistos.
Ajuntament 
d’Aiguafreda

agenda Tota la informació al web municipal www.aiguafreda.cat
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Agost · Setembre · Octubre

Agost
Dissabte 5 
Aplec de Sant Salvador 
d’Avencó. Missa, vermut i 
arrossada popular

Setembre
Divendres 8 
Descobrint la Vall d’Avencó. 
Excursió Guiada. 
A la Casanova de Sant Miquel

Diumenge 3 de les 11 h  a les 14 h 
Inauguració de l’exposició 
“Retrats del Montseny, fesomies 
de la terra” del fotògraf Mariano 
Pagès. Fins al 22 de setembre

Dissabte  9
Caminada popular en benefici 
d’Oncovallès 

Diumenge 10 a les 21 h 
Vigília de la Diada Nacional
Clàssica Íntima.  
A la Plaça de Sant Ramon

Diumenge 11 a les 11 h 
Diada Nacional de Catalunya
Acte institucional a l’Ajuntament

Dissabte 16 
38a. Edició de la Matagalls-
Montserrat
Primer punt de control i 
avituallament a la carpa envelat del 
Pla de la Vinya a la tardai 

Diumenge 24 

16a. Edició a  Aiguafreda  
d’Osona Camina
Matinal excursionista des 
d’Aiguafreda

Dissabte 30 
XIVa. Fira del Tastet
A la carpa-envelat del Pla de la Vinya

Octubre
Diumenge 1 de les 11 h a les 14 h
Descobrint la Vall d’Avencó. 
Excursió Guiada
a la Casanova de Sant Miquel

Diumenge 29 de les 17.30 h a les 
19.30 h 
Sardanes amb la Cobla Lluïsos 
de Taradell
Al Parc de la Plateria
 

DILLUNS, 14
22 h Cantada d’Havaneres 
amb ‘Els Cantaires de l’Es-
tany’
A la Plaça Major.  Amb cre-
mat de rom a la mitja part

DIMARTS, 15
11.45 h Repic de campanes 
de Festa Major

10 h Benvinguda al Tritó 
d’Aiguafreda. L’animal més 
emblemàtic del Montseny, 
que ja forma part del bestiari 
festiu d’Aiguafreda. A l’ermita 
de Sant Salvador. Seguida-
ment cercavila gegantera fins 
a la Plaça de la Rectoria.

13 h Vermut popular a la 
Plaça de la Rectoria a càrrec 
dels Geganters d’Aiguafreda

18 h Espectacle infantil
al Parc de la Plateria a càrrec 
de “Ja Arriben els Trastos 
Band!

23 h Ball de Festa Major
A la Plaça Major a càrrec del 
conjunt “Solimar”

DIMECRES, 16
19 h “Joan Maragall, coratge 
i cor”. Recital poètic amb 
Gemma Reguant Als jardins 
del Casal Sant Jordi

23 h Ball “Disco dels 80’s” 
Revival amb Fem Festa. A la 
Plaça Major

DIJOUS, 17 
19 h Tornaboda. Sardanes 
amb la cobla “La Principal de 
Berga”
A les Alzines d’Avencó

22 h Cinema a la fresca amb 
la projecció de la pel·lícula La, 
la, land. Al Parc de la Plateria

Del 14 al 17 d’agost de 2017

Tots els actes són gratuïts

Festa Major d’Estiu d’Aiguafreda






