
Noves troballes a Aiguafreda de Dalt, cultura i exposicions al Casal Sant 
Jordi, actuacions en la via pública, el bloc de pedra caigut a Avencó, la 
qualitat dels rius que envolten Aiguafreda, descoberta de l’entorn a través 
de l’esport, campanyes promocionals per a foment del turisme i molt més...
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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 / 900 304 070
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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El temps passa de pressa i queda ja menys d’un any per a les noves eleccions 
municipals.

Durant els propers mesos veurem com es realitzen obres en diferents indrets 
del nostre poble que algunes persones diran que es fan perquè venen les 
eleccions; afirmació que, en aquest cas, no és certa.

La major part de les obres que s’executaran es financen amb subvencions 
que ens arriben d’ens supramunicipals i que, dintre del mandat, necessiten 
de temps per la realització dels projectes i tota la gestió burocràtica, que és 
molta –per a mi excessiva– però que resulta indispensable. 
 
Quan tingueu aquesta revista a les mans ja hauran començat les obres a 
la vorera dreta (direcció Vic) de la carretera de Ribes, des del Carrer de 
Serrabanda fins al de la Font dels Enamorats. Vorera, molt transitada 
actualment, que és convertirà en un agradable passeig enllumenat per a tenir 
una entrada/sortida del poble més endreçada i bonica i per a facilitar-hi el pas 
de vianants a totes hores.
 
Entre d’altres obres importants començaran també, en breu, les de restauració 
del conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt per a posar-lo a disposició 
de la ciutadania tant en la seva vessant religiosa, com històrica i de lleure. 
Aquestes obres s’han retardat per la constant aparició d’importants vestigis 
històrics en les excavacions arqueològiques practicades, però crec que haurà 
valgut la pena d’esperar doncs recuperarem, amb molt major coneixement 
de detalls, un lloc històric per a les aiguafredenques i els aiguafredencs del que 
podrem gaudir-ne en diferents aspectes.

A part d’aquestes dos actuacions importants a les que m’he referit, que 
s’iniciaran de forma imminent, n’hi ha d’altres que encara es troben en fase 
de gestió burocràtica i que es podran executar tan aviat com estiguin a punt, 
durant aquesta o la propera legislatura.

Cal destacar també la immediata posada en funcionament de l’estació 
meteorològica Meteo-Aiguafreda, homologada segons normativa Meteocat, 
que formarà part d’una xarxa d’estacions ubicades al Montseny destinades a 
obtenir dades per a control i predicció meteorològica i a donar a conèixer 
als possibles visitants, via Internet, en temps real mitjançant informació i 
imatges, el temps que fa per aquests indrets. Aquesta instal·lació, que a moltes 
persones pot semblar poc important, esdevé una eina vital que anirà prenent 
major rellevància davant dels canvis climàtics que ens afecten i sembla que 
afectaran encara més intensament en el futur.

Desitjo que tingueu un molt bon estiu i, les o els que en feu, unes molt bones 
vacances.

Salutacions cordials,

Joan Vila i Matabacas, Alcalde d’Aiguafreda

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.
Imatge portada: La noia dels volants, d’Anna Cortada. 100x100 cm. Acrílic sobre tela (2017)

Impressió feta sobre paper ecològic
D.L. B-43989-2005

Ajuntament d’Aiguafreda

“Les obres sempre comporten 
complicacions i, tot i que 

intentarem que siguin mínimes, 
us demano paciència durant la 

seva execució i que comuniqueu 
a aquest Ajuntament tot allò que 

us pugui causar problemes o us 
sembli important al respecte”
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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).

http://www.aiguafreda.cat
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El passat dimecres, dia 6 de juny, va tenir 
lloc l’acte de cloenda del Consell d’Infants 
d’Aiguafreda d’aquest curs 2017-2018.  En 
aquest acte es va posar en relleu la feina 
feta durant el curs i les propostes de tre-
ball pel nou curs. 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.

L’os epigrafiat trobat a Aiguafreda 
de Dalt, font de documentació 
històrica i literària del segle VII

Les dades que ha ofert l’estudi de l’os 
amb una inscripció trobat a Aiguafreda de 
Dalt l’any passat i que segurament forma-
va part d’un bàcul de bisbe, revelen que 
al segle VII ja hi havia intercanvis literaris 
amb territoris molt allunyats per l’època. El 
fragment de la inscripció s’atribueix a Eu-
geni de Toledo (c. 605-657), bisbe de Tole-
do i poeta, que va escriure molts poemes 
dedicats a objectes de la vida quotidiana 
i també dedicats a la vellesa i la decrepi-
tud. Segons l’ICAC es tracta d’una peça de 
luxe, perquè l’os està molt ben treballat i 
presenta una cal·ligrafia de prestigi. Per la 

forma i el contingut, i per altres exemples, 
devia estar encastat en un bastó. El text 
inscrit pertany a un vers que es pot tra-
duir com: “Jo et porto a tu, ancià, mentre 
tu em portes, i dono estabilitat a les teves 
passes”. 

El fet que la datació de l’os i les dates en 
què va viure el bisbe i poeta de Toledo 
siguin pràcticament coincidents, demostra 
la freqüència i sovinteig de relacions en-
tre territoris i cultures diferents. L’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica se’n va fer 
ressò noticiant la troballa en lloc preferent.

Acte de cloenda del Consell 
d’Infants d’Aiguafreda

“La inscripció s’atribueix a Eugeni 
de Toledo i es tracta d’una peça 
de luxe, perquè l’os està molt ben 
treballat i presenta una cal•ligrafia 
de prestigi”

Patrimoni

Infància i joventut

L’augment de la circulació rodada en aquest indret junt amb 
mancances en la senyalització horitzontal i vertical d’alguns 
d’aquests carrers van portar a endegar un pla de mobilitat 
per a aquest sector del municipi. L’acció ha consistit en la 
definició de sentits de direcció d’alguns vials, el marcatge de 
passos de vianants i la instal·lació de senyals verticals.

Pla de mobilitat al 
sector de l’Eixample
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L’Ajuntament d’Aiguafreda, a través del 
seu jutjat de pau, ofereix actuar de mit-
jancer entre parts en conflicte que vo-
len evitar arribar a un judici. A aquesta 
possibilitat s’hi afegeix la iniciativa duta 
a terme per la Diputació de Barcelona, 
d’un servei de mediació ciutadana que, 
a través del Servei Itinerant de Mediació 
Ciutadana (SIMC),  ofereix suport a les 
persones que sol·licitin ajuda per tal de 
gestionar aquelles desavinences o con-
flictes apareguts en l’àmbit veïnal, escolar, 
espai públic, familiar (excepte casos de 
separacions, divorcis o tutela de menors), 
associatiu i d’altres.

La Mancomunitat La Plana gestiona una 
Borsa d’Habitatge que pretén posar fa-
cilitats tant a propietaris com a llogaters. 
Actualment la Borsa d’Habitatge de la 
Mancomunitat gestiona el lloguer de 41 
habitatges, tots dins dels pobles que la 
integren. Amb aquesta nova campanya es 
pretén donar a conèixer els avantatges 
que ofereix aquest programa per als pro-
pietaris i als llogaters d’aquest servei amb 
l’objectiu d’aconseguir més habitatges 

per tal d’augmen-
tar l’estoc disponi-
ble per a possibles 
llogaters.

La Borsa d’Habitatge: oportunitats 
i ajudes per a llogaters i propietaris 

Conflictes entre veïns?
Heu provat la mediació?

“La mediació és el procediment per 
a resoldre els conflictes mitjançant 
la intervenció d’una persona o 
d’unes quantes que fan gestions 
entre les parts en litigi i proposen 
recomanacions a aquestes”
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Un any més els socis del Casal Sant Jordi 
van celebrar la seva calçotada, enguany 
amb una notable assistència que confir-
ma que la festa ja es troba ben arrelada 
entre els seus simpatitzants. Es va servir 
un menú complet de calçotada, elogiat 
per tots els assistents.

El passat 19 d’abril, Cristina Prats i Ser-
ra, veïna d’Aiguafreda, va celebrar el seu 
centenari en companyia de la seva famí-
lia. El mateix dia, l’alcalde d’Aiguafreda i 
la regidora de Serveis Socials li van fer 
el reconeixement en nom del municipi i 
li van lliurar de la medalla de la Genera-
litat que s’atorga a les persones que ar-
riben als 100 anys. En aquests moments, 
la senyora Cristina Prats és la persona 
més gran d’Aiguafreda. Enhorabona i per 
molts més !

El diumenge 11 de març es va comme-
morar el Dia de la Dona, amb la tradi-
cional caminada que uneix els pobles 
d‘Aiguafreda i de Sant Martí de Centelles, 
enguany, amb més participació que mai 
(un total de 121 persones, que represen-
ten, de llarg, l’any amb més concurrència). 
Vegeu unes imatges en el moment de 
recuperar forces al costat de l’ermita de 
Valldaneu.

Benestar social i gent gran

Calçotada al Casal Sant Jordi 

Homenatge a la Sra. Cristina Prats 
el dia del seu centenari

L’any amb més participació a la 
Caminada de les Dones

“El calçot és cadascun dels grills 
de les cebes blanques conreats 
especialment per ésser menjats 
fets al caliu”
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Entre les darreres tasques de mante-
niment de la via pública dutes a terme 
per la brigada municipal cal destacar 
l’arranjament del tram inicial del Carrer 
d’Avencó al costat del Parc de la Plateria, 
amb adequació de vorera i aparcaments 
com també s’ha fet al Carrer de Pompeu 
Fabra. Al veïnat de la Font dels Enamo-
rats, la reparació i millora de les escales 
transversals que uneixen la part de baix 
amb el Carrer d’Aiguafreda de Dalt amb 
instal·lació de baranes, i a la rotonda del 
Pont de l’Abella, la reparació de tots els 
embornals del sector. Igualment s’ha en-
dreçat l’aparcament del Camp d’Esports 
amb instal·lació de pals protectors a la 
vorera i pintat d’aparcaments.

Via pública

Actuacions de la brigada municipal

El dilluns 7 de maig una forta pedregada 
acompanyada de pluja intensa va pro-
vocar incidents a diferents carrers d’Ai-
guafreda. La part més afectada va ser la 
part baixa del nucli, amb cases amb bai-
xos inundats. L’acumulació de pedra va 
col•lapsar alguns embornals i va impedir 
la circulació de vehicles en certs carrers. 
La col•laboració de veïns i de la brigada 
d’obres municipal va permetre recuperar 
la vialitat el mateix dia.

L’aiguat i la pedregada del 7 de maig
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Gràcies a un acord entre l’Ajuntament d’Aiguafreda i l’em-
presa Salgot, pel qual aquesta posa els terrenys i aquell con-
diciona i senyalitza l’espai, els dos equipaments compten des 
de fa poc temps amb un aparcament apte tant per vehi-
cles utilitaris com per autocars. D’aquesta manera es regula 
l’aparcament en aquesta via d’entrada al Parc Natural del 
Montseny i, pel que fa al conjunt monumental d’Aiguafreda 
de Dalt, soluciona els problemes de congestió de cotxes al 
costat mateix del conjunt en determinades ocasions. La re-
ordenació de les zones de pàrking és un pas previ necessari 
per a la realització del projecte de millora de l’entorn i de 
rehabilitació dels edificis per a nous usos culturals i turístics.

La matinada del dijous 22 de març, una 
pedra de grans dimensions es va des-
prendre de la cinglera que dóna al Carrer 
d’Avencó a l’alçada del paratge conegut 
com la Bauma, davant del Pas de les Car-
retes. La mateixa nit tècnics de l’Ajun-
tament d’Aiguafreda es van desplaçar al 
lloc per a delimitar la zona i començar les 

tasques de neteja del carrer. Posterior-
ment, un equip de geòlegs van inspecci-
onar la cinglera a fi d’analitzar la paret i 
avaluar l’estat de l’indret davant de pos-
sibles nous despreniments. A partir del 
seu informe, s’han dut a terme tasques 
de desbrossament i sanejament d’una sè-
rie de blocs de la cinglera que podrien 

suposar un risc en el futur. Aquests blocs 
han estat despresos de manera controla-
da. La tasca està comportant talls inter-
mitents del vial que afecten el trànsit al 
veïnat d’Avencó.

Despreniment d’un bloc de pedra al 
Carrer d’Avencó

Nou aparcament per a Aiguafreda de 
Dalt i la Granja Ecològica Salgot
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La biblioteca Lluís Millet i Pagès estrena 
nou horari a partir del mes d‘abril, molt 
semblant al que hi ha actualment. El nou 
horari és el següent:

• De dilluns a divendres de 15.30 h a 
20.30 h
• Dissabte de 10.00 h a 13.00 h (els me-
sos d’estiu -de juny a setembre- la biblio-
teca romandrà tancada els dissabtes).

El passat mes de març el Casal Sant Jordi va 
acollir l’exposició d’Anna Cortada on l’ar-
tista hi va presentar el seu concepte de l’art 
i la moda actuals a través de pintures, vestits 
i performances. La mostra va comptar amb 
pintura, escultura i estampació sobre roba. 
En les seves obres Anna Cortada utilitza, en 
general, pintura acrílica però també altres 
tècniques, com el gouache, per l’estampa

ció tèxtil. Quant als materials, hi trobem 
robes, fustes i seda. L’exposició va comptar 
amb un exemple d’una de les seves pri-
meres creacions de la sèrie Social Fashion 
Monsters. Actualment, l’artista i dissenya-
dora aiguafredenca resideix a Londres, on 
hi ha exposat la seva obra. El 2017 va ser 
guardonada a Nova Zelanda en una mos-
tra d’art i disseny.

El destacat geògraf Pierre Deffontaines 
(Llemotges, 1894 - París, 1978), coneixe-
dor de realitats geogràfiques d’arreu del 
món, s’enamorà de Catalunya on hi va 
residir durant vint-i-cinc anys recorrent-la 
de dalt a baix amb la seva incansable curi-
ositat. Mestre de molts geògrafs, deixà una 
gran empremta al nostre país. En els seus 
recorreguts, ja fossin per indrets propers, 

pels Andes o pels altiplans del Brasil, plas-
mà en dibuix els paisatges que descobria. 
Dels dibuixos que va fer de terres catala-
nes se’n conserva una col·lecció a la Bibli-
oteca de Catalunya dedicada als Cingles 
de Bertí i la Vall del Congost (11 dibuixos 
datats entre 1947-1973) i elaborats amb 
tinta amb tocs de mina de plom o carbó i 
alguns lavats amb tocs d’aquarel·la.

La Vall del 
Congost, 
vista per 
Pierre 
Deffontaines

Nou horari 
de la 
biblioteca

Exposició d’Anna Cortada 
al Casal Sant Jordi

Cultura
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El divendres 18 de maig va tenir lloc la 
inauguració de la mostra pictòrica de 
l’artista local Joan Yus. Durant la inaugu-
ració l’artista va exposar alguns aspectes 
del seu procés de creació i la tècnica 
utilitzada en els seus quadres, majorità-
riament pintura acrílica amb vernís. L’ex-
posició va mostrar bona part de la seva 
producció artística i va romandre oberta 
fins al mes de juny.

Coincidint amb la Fira d’Herbes Remeie-
res i Plantes Aromàtiques que se celebra 
cada any a finals de maig a Aiguafreda, ja 
fa uns anys que es va decidir acompanyar 
la Fira amb altres activitats vinculades al 
món de la flora i de la vegetació, ja sigui 
en forma de xerrades, tallers o de sor-
tides de camp per a conèixer la riquesa 
botànica del nostre entorn. Enguany, la 
Fira va comptar amb un taller de manu-
alitats conduït per Núria Sobrevias, un ta-
ller pràctic d’Ikebana (art floral japonès) 

a càrrec de Marta Rosell i una sortida de 
camp amb l’especialista Santi Jàvega per a 
conèixer plantes de la falda dels Cingles 
de Bertí.

7a Setmana de la 
Botànica. Parlem d’arbres 
i de plantes

El Casal 
Sant Jordi 
va acollir 
una mostra 
pictòrica de 
Joan Yus

Uns dies dedicats a les 
plantes de la localitat i de la 
Vall del Congost i els seus 
usos, a la que els participants 
van poder aprendre coses 
molt singulars
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El diumenge 13 de maig va tenir lloc la 3a 
caminada solidària a benefici de la investi-
gació contra la malaltia del Lupus. Mercès 
a l’organització, a la Fundació Catalana del 
Lupus i a un bon grup de col•laboradors 
voluntaris, les més de 1000 persones que 

van participar en un dels tres itineraris 
previstos van poder gaudir d’una passeja-
da primaveral per l’entorn del nostre po-
ble i alhora contribuir solidàriament a la in-
vestigació d’aquesta malaltia. Al final de la 
caminada va tenir lloc el sorteig de premis 

entre els  participants i una exhibició de 
ball que va ser seguit a la pista per partici-
pants de la caminada. Una iniciativa d’èxit 
creixent. Emplaçats per a l’any vinent!

La sala polivalent de Can Plantada ha estrenat un nou sis-
tema d’il·luminació basat en leds que permeten augmentar 
l’eficàcia de la il·luminació i l’eficiència en el consum. La 
nova xarxa consta de 27 focus, dels quals 15 ocupen la part 
central oferint una intensitat d’11.800 lúmens cadascun i 12 
que ocupen els extrems i que amb 16.500 lúmens compen-
sen àrees de penombra i permeten una il·luminació homo-
gènia en tot l’àmbit de la sala.

El diumenge 18 de març va tenir lloc la Cursa de Muntanya 
Vall del Congost, amb el plat fort de la marató i la mitja 
marató de muntanya, de 42 i 23 km. de recorregut respecti-
vament. A les 7 del matí van sortir els corredors de la cursa 
llarga i a les 8.30 h els de la mitja. Com en l’any anterior, 
el centre d’operacions es va establir a la zona esportiva 
d’Aiguafreda on hi havia la sortida i l’arribada a través del 
Passeig de Catalunya. 

La 3a Caminada del Lupus, una 
acte solidari consolidat

Estrenada la nova 
il·luminació de la 
sala polivalent

Nova edició de 
la Cursa Vall del 
Congost

Esports
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Turisme

A partir de les sol·licituds que els visi-
tants han adreçat al Punt d’Informació 
i al mateix ajuntament, s’ha cregut inte-
ressant de publicar la relació de llocs on 
menjar i dormir d’Aiguafreda. 

Es tracta d’una informació sovint requeri-
da per aquelles persones que visiten el 
nostre poble. Ja fa uns dies que s’ha difós 
per xarxes el full amb la relació de lo-
cals però en podeu trobar exemplars en 
format en paper al mateix ajuntament i 
al Punt d’Informació. Les dades han estat 
facilitades pels mateixos establiments.

Des d’aquest darrer mes el Punt d’In-
formació disposa d’una sèrie de cartells 
promocionals del municipi i de la vall 
amb imatges de diferents indrets d’Ai-
guafreda i que mostren des d’Aiguafre-
da de Dalt fins a l’ermita de Sant Sal-
vador passant per les rieres d’Avencó i 
de Martinet. També hi ha imatges sobre 
tradicions locals (la forja del ferro) o de 
sectors del nucli urbà.

Editats cartells 
promocionals amb 
imatges de diferents 
indrets d’Aiguafreda

 

 

Publicada la guia 
de l’allotjament 
i la restauració 
d’Aiguafreda

Vall del Congost             Parc Natural del Montseny 

Riera d’Avencó

Vall del Congost             Parc Natural del Montseny 

Sant Salvador d’Avencó
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L’Associació Hàbitats, a través del Pro-
jecte Rius, entitat amb la que hi col•la-
bora l’Ajuntament d’Aiguafreda, publica 
regularment les fitxes descriptives de 
l’estat en què es troben els rius catalans. 
Aquesta entitat realitza una fitxa particu-
laritzada per a cada sector de mostreig. En 

aquestes fitxes s’hi recullen aspectes com 
les qualitats fisicoquímiques de l’aigua, el 
cabal del riu, la vegetació circumdant, la 
fauna invertebrada o la biodiversitat de 
l’indret. Recentment (maig 2018) ha rea-
litzat la inspecció de la Riera de Martinet, 
un dels tres punts de mostreig que realitza 

en aigües del nostre entorn, junt amb el 
Congost i la Riera d’Avencó. A les taules 
següents podeu veure les qualitats fisico-
químiques de les tres rieres. Podeu accedir 
a la fitxa completa a través del següent 
enllaç: www.projecterius.cat/mapa

La qualitat dels rius 
d’Aiguafreda

Qualitats fisicoquímiques de la 
Riera de Martinet

a l’alçada de la
Font dels Enamorats

(MAIG 2018)

Qualitats fisicoquímiques del 
Congost 

a l’alçada de la
Font d’en Pinós

(TARDOR 2017)

Qualitats fisicoquímiques de la 
Riera d’Avencó

a l’alçada de
Sant Salvador

(ABRIL 2018)

Transparència 4

pH 7

Nitrats 5 mg/l

Oxigen dissolt 4 mg/l

Saturació 33

Transparència 1

pH 8

Nitrats >40 mg/l

Oxigen dissolt 4 mg/l

Saturació 32

Transparència 4

pH 7

Nitrats 0 mg/l

Oxigen dissolt 8 mg/l

Saturació ---

Mediambient

http://www.projecterius.cat/mapa/
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“Si arriba el foc, estàs 
preparat?” Campanya 
per a la prevenció 
d’incendis

S’ha difós el díptic de la nova campanya 
de divulgació i foment de les mesures 
d’autoprotecció per a la prevenció d’in-
cendis en urbanitzacions, cases aïllades 
i nuclis urbans que portarà a terme el 
DARP i la Diputació de Barcelona de 
cara a la campanya 2018. Ara és el mo-
ment per a una bona preparació de cara 
als mesos més calorosos, per garantir 
més seguretat davant de possibles incen-
dis propers a zones habitades.

Viure en zones forestals 
comporta ser conscients 
que existeix un risc 
i que hem de saber 
conviure amb ell. 
Per aquest motiu, és 
primordial adoptar les 
mesures necessàries per 
autoprotegir-nos per si 
arriba aquest moment.

Ja es troba disponible el mapa del 
Circuit d’Orientació d’Aiguafreda - 
Montseny de Ponent

AiguafredaAiguafredaAiguafredaAiguafreda
Montseny de Ponent

Circuit d'orientació fixe

Escala 1/7.500

Equidistància 5m

Realitzat en 2017 per

Eduard Girabent

6,7 km

1 51
2 52
3 53
4 54
5 65
6 55
7 56
8 57
9 59
10 60
11 46
12 45
13 58
14 61
15 62
16 63
17 64

475 m

El recorregut d’aquest nou circuit d’ori-
entació, que és el segon amb que comp-
ta Aiguafreda, visita diferents indrets 
emblemàtics del nostre municipi en un 
recorregut circular que té la primera fita 
a la Plaça Major. A diferència del primer 
circuit d’orientació, que transcorre més 
per zones de bosc i muntanya, una part 
de les 17 fites de què consta aquest tra-
çat són per zona urbana. El mapa ja es 
troba disponible al Punt d’Informació.

“Una passejada plena d’aventures 
que es pot realitzar per parelles o 
grups, en família, amb amics... La 
diversió està assegurada!”

6 m

6 m

≥25 m

Sotabosc desbrossat

Si arriba el foc,
estàs preparat?
Mesures d’autoprotecció en incendis forestals 

per a edificacions, urbanitzacions i nuclis de població

Habitatges aïllats i edificacions

Nuclis de població i urbanitzacions

Mantingueu una franja de protecció de 

com a mínim 25 m al voltant de la 

urbanització, amb la vegetació aclarida. 

Les parcel·les interiors també han d’estar 

amb el sotabosc desbrossat i la densitat 

dels arbres reduïda (6 m entre ells).

≥25 m

Franja exterior
perimetral

Parcel·la interior
sotabosc desbrossat

6 m
6 m

Creeu una franja de protecció de com a mínim

25 m al voltant de les edificacions, amb la 

vegetació aclarida.

Desbrosseu el sotabosc i aclariu la densitat 

dels arbres (6 m entre ells). Allunyeu de les 

edificacions tot el que pugui cremar (llenya, 

restes vegetació, etc.). 



Vall del Congost              Parc Natural del Montseny 

Fira d’Artesans

Vall del Congost             Parc Natural del Montseny 

Vall del Congost                Parc Natural del Montseny 
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