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Salutació dels quint@s
Benvolgut poble!
Som la primera generació del segle XXI, i aquest any és el nostre!
Us volem donar la benvinguda a la Festa Major d’Aiguafreda.
Ser quint@ és una llarga tradició del nostre poble, i que aquest any ens toqui
a nosaltres ens omple d’orgull i satisfacció. La majoria de nosaltres hem vist
passar aquesta tradició pel llarg de les generacions de la nostra família, els
avis, pares, i per fi, anys després, ens toca a nosaltres!
Esperem la vostra participació en els actes i que gaudiu d’aquesta Festa Major,
que hem esperat i preparat amb moltes ganes i il·lusió.
Bona Festa Major!
Quint@s 00
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Salutació de l’alcalde
Fa poc que hem celebrat la 44a edició de l’entranyable Festa de
la Gent Gran. Encara resta ben viva en el nostre record l’alegria
i la il·lusió d’aquella excel·lent trobada amb els grans del nostre
poble i ja estrenem l’hivern que, amb la foscor dels vespres i el
fred que l’acompanya, ens porta la Festa Major de quintos i quintes, la que ens
recorda, any rere any, que el temps passa de pressa i que aquells nens i nenes
que vèiem pel carrer -sembla que era ahir- ja s’han convertit en adults.
La Festa Major d’Hivern, de quintos i quintes, forma part de la nostra història i de
les nostres tradicions més arrelades i per això perquè permet al jovent participar
en la seva organització i, a totes i tots, retrobar-nos en l’alegria de la festa. Junts
l’hem de recolzar promovent la seva continuïtat en el temps.
La situació de Catalunya no ha canviat gaire respecte al que us manifestava en
l’escrit del programa de la Festa Major de l’any passat. Continuem tenint bones
persones empresonades o exiliades i difícils assumptes pendents de resoldre
per encarar el futur del nostre país amb garanties per a nosaltres i pels nostres
successors. Estem en moments difícils que, de ben segur, ens portaran, encara,
a viure alguns episodis complicats.
La incertesa actual ofereix, al mateix temps, un esdevenir esperançador; crec que
hem de viure, dia a dia, preservant la bona convivència entre nosaltres, respectant
les diferències ideològiques que ens enriqueixen i evitant enfrontaments absurds
i innecessaris. Amb respecte, tenacitat i il·lusió segur que obtindrem un futur
millor per a tothom.
La situació esmentada, que ve de lluny, també provoca una disminució de recursos
econòmics i fa que el nostre poble rebi, com els altres de Catalunya, menys diners
dels que haurien d’arribar. Aquesta realitat ens impedeix realitzar tot allò que
ens semblava urgent pel municipi i obliga a prioritzar les obres o actuacions
deixant-ne algunes en llista d’espera.
Malgrat tot, no ens podem queixar perquè hem pogut fer algunes obres o gestions
importants i ens esperen uns mesos intensos en aquest sentit. Vàrem gestionar
l’arribada d’una nova ambulància amb base a Aiguafreda. Hem asfaltat carrers
que sempre presentaven un estat problemàtic, hem construït la nova vorera
de la carretera de Ribes, enjardinada i enllumenada (molt transitada per les
persones que han de caminar o volen anar-hi a fer una passejada) i tenim a punt
d’inaugurar l’estació meteorològica d’Aiguafreda, connectada en xarxa, a la que
tots hi podrem tenir accés i que ens donarà dades de tot el Montseny. Continua la
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reparació de Can Bellit, on arribarà, seguidament, la calefacció per biomassa. Ara
està finalitzant la reparació del Taller (antiga Creu Roja) i comença la reconstrucció
d’Aiguafreda de Dalt, que li donarà un atractiu especial. Durant els propers mesos
està previst de fer la reparació definitiva de l’escola “La Muntanya” i començar a
realitzar obres urgents d’enllumenat i xarxa elèctrica al polígon de Serrabanda.
Esperem que en breu es produeixi l’aprovació definitiva del nou POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística d’Aiguafreda) i es materialitzin alguns altres projectes
en els quals estem treballant però que encara no estan resolts i, per això, no em
sembla oportú comentar-los. Parlant de projectes, i per a contribuir a l’alegria
d’aquesta Festa Major, us avanço una molt bona notícia per a tots nosaltres, que
és la propera construcció del nou CAP (centre mèdic) d’Aiguafreda, al pati de les
antigues escoles; l’edifici serà ampli i molt ben equipat i la seva construcció està
prevista per a poder-lo inaugurar, com a molt tard, durant el 2020.
Segurament aquest és l’últim programa de Festa Major en el que escric com
Alcalde d’Aiguafreda; he tingut l’honor de poder-ho fer durant setze anys i de
comptar amb la col·laboració de les aiguafredenques i aiguafredencs, de molts
quintos i quintes i dels meus companys i companyes de l’Equip de Govern que
han realitzat, sempre, una excepcional tasca perquè aquesta festa tan nostra fos
un gran esdeveniment obert a tothom. Vagi per a totes i tots vosaltres el meu
sincer agraïment i el desig que seguiu col·laborant en el futur, tots plegats, per
fer cada any una Festa Major millor que l’anterior.
Les quintes i els quintos d’enguany, junt amb els companys i companyes de
l’Ajuntament, ens han preparat un esplèndid programa amb actes i activitats
per a gent de totes les edats. El fet de compartir uneix les persones i, per aquest
motiu, us animo a participar, a retrobar-nos en aquests actes per a gaudir de
l’alegria i la gatzara de la festa i per a parlar i intercanviar opinions.
Igualment, convido a les persones dels municipis veïns, i a tots aquells que
ens vulguin visitar, a acompanyar-nos en la Festa Major 2018; segur que s’ho
passaran molt bé.
Agraeixo a tota l’organització la bona feina feta. Espero que la col·laboració
dels Quintos i Quintes d’enguany en aquesta festa els serveixi d’assaig de cara a
organitzar activitats i festes en el futur i els hi desitjo molta felicitat en aquesta
vida d’adults que acaben de començar.
Que tinguem totes i tots molt bona Festa Major!!!
Joan Vila i Matabacas
Alcalde d’Aiguafreda
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Relació quint@s
BIBOLAS AGUILÀ, JÚLIA
BOIX DÍAZ, GENÍS
BOIX LABUENA, MIQUEL
CASALS TRIGUERO, JORDI
CRUELLS FARFAN, EMMA
FERNÁNDEZ MORAGAS, NÚRIA
FLORES RAFELS, NOAH
FONT RODRÍGUEZ, SOFIA
GARRIDO SALGOT, MARTA
GARRIGA BORRÀS, JÚLIA
GRAU LABUENA, GUILLEM
GUITERAS NOVELLAS, LLUÍS
HERRERA VEGA, FERRAN
LÓPEZ OLIVÉS, SANDRA
LOZANO AGUILELLA, LAIA
MARSAL CUCALA, DAVID
MARTÍNEZ CABALLERO, IRIS
MATAS GUITERAS, JORDI
MONTES GILI, ROGER
MORERA BRUGUERA, POL
NOGUERA HERNÁNDEZ, ESTEVE
PARELLA LÁZARO, EMMA
PEREA LÓPEZ, IRENE

PEREIRA ORSOLA, JENNIFER
PÉREZ DÍAZ, JUDIT
PONSA PINEDA, ANNA
PORTA CLUA, CARLA
RAULET ROCA, MARTÍ
RICO LIEBANA, JOEL
RIYACH ANTAR, AYOUB
SAN JUAN BONILLA, ESTEFANIA
TERRADELLAS ABAYÀ, CLAUDIA
VILA TORROELLA, AINA
VIÑAS VILARÓ, JÚLIA
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Assemblea Nacional
Catalana
IMPLEMENTEM LA REPÚBLICA
Fa justament un any, escrivíem el nostre article del llibre de Quintos sota la
ressaca de l’1 d’octubre i de les seves conseqüències. Les ferides per les estomacades de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional encara eren recents, acabaven
d’engarjolar part del nostre Govern legítim, l’altra meitat -amb el president
al capdavant- havia marxat a l’exili de Brussel·les, i ens trobàvem sota el 155.
Només han passat 365 dies, però han estat d’una gran intensitat. Hem esdevingut experts en dret. Paraules com sedició, rebel·lió, malversació o extradició
s’han convertit en habituals en les nostres converses quotidianes en un trist
reflex de la situació anòmala en la qual malauradament viu el nostre país.
La Justícia espanyola s’ha posat en evidència davant d’Europa amb un relat
que, a la resta de l’Estat, s’ha “comprat” sense complexos. Som a les portes
del judici que ha d’asseure al banc dels acusats l’expresident de l’ANC, Jordi
Sánchez, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, l’expresidenta del Parlament,
Carme Forcadell, l’exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, els exconsellers
Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell
Borràs, Carles Mundó i Santi Vila i els membres de la Mesa del Parlament, entre
d’altres, i assistim sorpresos a la falta d’unitat dels nostres representants polítics.
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Mentrestant, alcaldes
i ciutadans també han
estat investigats i resten a l’espera de judici.
El carrer exigeix deixar
de banda els interessos partidistes; reclama unitat com l’única
forma de complir el
mandat democràtic de
les urnes i una nítida
estratègia per implementar la República. No n’hi ha prou amb paraules,
calen fets, i els presos no poden ser en cap cas moneda de canvi per a la
negociació política.
Nosaltres no hem oblidat ni oblidarem mai els presos ni els exiliats. Seguirem
fent accions perquè els tenim molt presents en el dia a dia. I us demanem
que tenyiu de groc balcons i finestres; que ens ajudeu a fer-los visibles als
nostres carrers; a posar en evidència davant el món que l’Estat espanyol és
l’únic estat d’Europa amb presos polítics. Per això, continuarem posant llaços,
molts dels quals segurament ens arrencaran com han fet tantes vegades, però
els tornarem a penjar tres, quatre o cinquanta vegades, tantes com calgui,
perquè som perseverants i no permetrem que ens aturin actituds covardes
que no entenen de democràcia ni de llibertat d’expressió.
Ens esperen mesos calents, en els que
segur que haurem de tornar a sortir al
carrer. A Barcelona, a Lledoners, a Europa
o a la plaça de l’Ajuntament. Allà serem.
Mentrestant, restem atents als passos
del Consell per la República, l’organisme
que encapçala el president Carles Puigdemont, que treballarà des de l’exili per
avançar cap a un horitzó republicà.
Salut, República… i bona Festa Major!
ANC
Aiguafreda i Sant Martí de Centelles
per la Independència
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Ampa La Muntanya
Ja tenim de nou la Festa Major i aprofitem per
felicitar els Quint@s per la seva majoria d’edat.
Fer-se gran és un pas inevitable en aquesta vida, i vosaltres acabeu d’entrar en l’edat
adulta, en aquell moment on es veu el futur més proper i es comencen a prendre decisions que marcaran la vostra trajectòria vital, ja sigui a nivell personal com professional.
A l’AMPA de l’Escola La Muntanya ens uneix una d’aquestes decisions fonamentals que cadascú va prendre quan va considerar oportú: tenir fills i filles.
Algun dia la majoria de vosaltres haureu d’afrontar aquest repte, ja no queda
pas tant, i us trobareu a l’altre costat de la barrera, on els pares i les mares ens
trobem ara. Us heu plantejat quina mena de progenitors sereu?
Tenir fills i filles va molt més enllà d’alimentar, vestir, adormir, fer riure o consolar. Tothom parla que les famílies tenim un paper preponderant en l’educació
dels futurs ciutadans i ciutadanes però, és l’educació només un element intern
de la família, o implica àmbits externs al control parental?
Doncs ja que les persones ens desenvolupem en contextos diferents, com
l’escola, a casa, les activitats extraescolars, el parc on anem a jugar, el lloc on anem
de vacances; no creieu que els pares i mares haurien de col·laborar i interessar-se
pels espais on els seus infants passen la majoria del temps? Vosaltres ho fareu?
L’AMPA és una associació que es preocupa d’un dels llocs on els nens i les
nenes romanen més temps, l’escola. I no només és el temps, sinó que totes les
activitats que es fan allà dins seran fonamentals pel seu desenvolupament en
una de les etapes evolutives més delicades i importants: la infància.
No ens posarem ara a filosofar sobre el paper determinant de l’escola a la vida
dels seus alumnes, del que va ser per vosaltres i del que serà pels vostres fills i
filles, però si us donarem una dada significativa al respecte: a l’última assemblea
de l’AMPA, convocada al mes d’octubre, només érem al voltant de 20 persones.
2 reunions al curs, només 2, i si venen 10 famílies, ja és un èxit. Ho veieu bé?
A tothom li preocupa l’educació dels seus fills i filles, està clar. Aleshores, per
què la gent no col·labora? Per què la gent no s’implica? Per què les queixes i
els retrets estan a l’ordre del dia per a qualsevol organització però el suport per
solucionar les qüestions és tan minso?
Vosaltres sou molt joves encara, però us arribarà, i haureu d’adaptar el vostre
comportament a una d’aquestes 2 respostes: “Vaig a ajudar en el que pugui”, o
bé, “que ho facin uns altres”. No només haureu de respondre en aquests termes
quan porteu la canalla a l’escola, creieu-nos, us tocarà ser-hi, o no, en moltes
ocasions i en diverses situacions de la vida. Quina serà la vostra actitud?
Bé Quint@s, gaudiu com mai de la Festa Major i a portar-se bé, que ja sou grans.
AMPA ESCOLA LA MUNTANYA
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ASSOCIACIÓ FAMÍLIES
ADOPTANTS A XINA
Afac va néixer ara fa 23 anys amb la intenció d’ajudar
les famílies en el procés d’adopció d’infants de la Xina.
Durant aquests anys AFAC ha ajudat d’una forma directa o indirecta a més
de 17.000 famílies a aconseguir el seu somni, tenir un fill.
Va ser a partir de l’any 2007 quan Afac va iniciar-se en la realització de projectes, tots ells destinats a millorar la qualitat de vida dels infants orfes, en
un principi operant a nens de llavi leporí i altres patologies, d’aquesta manera
els obríem la porta a poder ser adoptats i trobar una família.
A l’any 2010 vam ser declarats Utilitat Pública (qualsevol aportació desgrava fins
un 75% en la Declaració de la Renda), i és a partir d’aquest moment quan cada
cop més, ens anem convertint en una ONG dedicant tots els nostres esforços i
recursos a projectes, sempre procurant millorar la qualitat de vida dels infants.
Des de llavors i fins a l’actualitat, hem realitzat més de 60 intervencions quirúrgiques i s’han destinat més de 200.000€ a la realització de projectes, entre els
quals destaquem “El campament de l’esperança”, que va consistir en enviar a un
orfenat de la Xina un equip format per pediatres i fisioterapeutes per diagnosticar
i donar tractament a 86 nens per valorar i aconseguir que podessin ser adoptats.
Actualment, i des de fa tres anys, gestionem un centre de nens invidents i
altres patologies, amb la finalitat d’aconseguir dotar-los de la major autonomia possible i que en arribar a la majoria d’edat, quan hagin d’abandonar el
centre, es puguin valer per ells mateixos i integrar en el món laboral, sempre
dins de les seves possibilitats.
L’única font d’ingressos per aconseguir tot això són les aportacions dels socis i
els beneficis de la venda de llibres, tant de la botiga situada al carrer del Pont
nº 1, com de la venda on-line mitjançant la nostra pàgina web.
Per això, volem agrair al poble d’Aiguafreda la bona acollida que ens ha donat
i donar-vos les gràcies per ser SOLIDARIS. Sense vosaltres, no seria possible.
“Molta gent petita en llocs petits fent coses petites pot canviar el món”
Eduardo Galeano
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Associació Martinet
Grup de Defensa Fluvial
MARTINET GRUP DE DEFENSA FLUVIAL_ Martinet GDF
Per si us ho heu perdut, Martinet GDF és una associació
sense ànim de lucre formada per un grup de voluntaris que des de l’any
2007 vetlla per la conservació i el bon estat de la Riera de Martinet i rodalies.
Des que es va fundar l’associació hem portat a terme diferents accions per
millorar i conservar l’estat de la riera i el seu entorn. En col·laboració amb
l’Ajuntament d’Aiguafreda, amb el propietari de la finca, amb l’Associació
Habitats, amb Projecte Rius, amb el Parc Natural del Montseny i també amb
l’Ajuntament de Seva, hem aconseguit al llarg d’aquests anys portar a terme
un llarg projecte que ha permès donar a conèixer aquest indret tan valuós i
estimat per tots nosaltres.
El projecte segueix, i les ganes hi són, però ens cal suport i ajuda, per tant us
convidem a que us passegeu per la riera, que gaudiu de l’entorn i si us ve de
gust que us feu socis de l’associació.
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Podeu visitar el nostre blog o posar-vos en contacte amb nosaltres.
Amb molt de gust us explicarem el nostre projecte.
rierademartinet.blogspot.com/
Bona Festa Major.

Nosaltres som una part de la terra
Missatge del Gran Cabdill Seattle al President dels Estats Units d’Amèrica
l’any 1855
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Associació Cultural
Kihaviadeser
Ja ha passat un any, torna la Festa Major, tornen els Quintos i en l’horitzó
proper torna el Nadal, esdeveniments tots ells que, a Aiguafreda, són ja
indissociables.
Un any més agraïm a la Comissió de Festes i als quintos d’aquest any que ens
hagin demanat la nostra participació donant-nos la possibilitat de felicitar a
tots els veïns d’Aiguafreda, tant la Festa Major que sempre resulta tan lluïda
i participativa, com per les properes festes nadalenques.
Volem aprofitar l’oportunitat d’aquesta finestra pública per fer-vos
partícips d’una novetat que a nosaltres ens omple d’il·lusió. Com ja sabeu
l’associació gestiona dos grups de teatre, el grup de joves, Grup Xerinol·la,
que en l’actualitat està en estudi de nous projectes i el grup de grans que va
representar durant l’any 2017 “el Florido Pensil” amb gran acollida per part
vostra, cosa que agraïm molt. Doncs bé, us podem anunciar que el grup
de teatre de l’associació i el grup de teatre “Ramon Sans” hem decidit unir
esforços per, entre tots, poder afrontar projectes més grans i seguir fent
créixer la il·lusió pel teatre. Evidentment, i com a sentit i merescut homenatge,
mantindrem com a nom del grup de teatre el de “Ramon Sans” persona a la
qual tant Aiguafreda com Sant Martí hem d’estar molt agraïts per la difusió
i empenta que del teatre i la cultura va donar.
Com a primer, i ambiciós, projecte conjunt la tradicional obra de teatre
que us oferim cada festa major aquest any serà “Pel davant i pel darrere”
divertidíssima i molt coneguda obra de Michael Frayn que, estem segurs, us
agradarà i divertirà molt i esperem la vostra assistència com heu fet sempre.
Com bé sabeu la nostra associació porta a terme durant l’any l’organització de
diferents esdeveniments que gaudeixen també d’una gran participació com
són les Catifes de Corpus, que obra les portes de l’estiu i el Pessebre vivent
en plenes festes de Nadal.
Enguany la ja tradicional festa de les Catifes de Corpus que s’havia de portar
a terme el diumenge 3 de Juny no es va poder celebrar per les inclemències
meteorològiques. Va ser una llàstima no poder gaudir de la festa amb
tots els que, fidels a l’esdeveniment o encuriosits per l’experiència, venen
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a donar un cop de mà que agraïm molt. Fer esment, especialment, a la
voluntat participativa de l’Escola La Muntanya que aquest any també tenia
previst participar amb una catifa dissenyada pels propis alumnes, des d’aquí
voldríem animar a l’escola de Sant Martí perquè, d’igual manera, hi participés
activament en la seva preparació i participació. Aquesta és la participació
que volem i la participació que necessitem perquè la festa de les Catifes de
Corpus duri molts anys, si el cel ens ho permet.
Malauradament el passat Nadal no va ser possible organitzar el tradicional
Pessebre vivent donat que no vam assolir la mínima participació de les
persones que com a actors actius o figurants ho fan possible. És en aquest
punt on volem insistir un cop més en la necessitat de la participació de tots
per fer possibles les activitats que portem a terme i que sempre han rebut la
vostra aprovació i reconeixement però, precisament per això, sense la vostra
participació i la vostra implicació perquè siguin un èxit com ho han estat
fins ara aquestes festes, que formen part de l’imaginari popular sense més
connotacions, es poden acabar perdent cosa que, acabaríem lamentant tots.
Aquest any tenim programat fer el Pessebre vivent el diumenge 23 de
desembre, us animem a tots que participeu activament. Aiguafreda vol
mantenir les seves tradicions i aquestes tradicions es mantindran, només,
amb la vostra implicació.
Les portes de la nostra associació son obertes a tothom que hi vulgui
col·laborar i participar, tot i l’esforç i la dedicació que requereix, els resultats
són molt gratificants i ens agrada pensar que ajudem a consolidar el sentiment
de comunitat i de poble.

Bona Festa Major a tots.
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Casal Sant Jordi
Benvolguts socis i veïns en general. Us volem desitjar una
bona Festa Major, bé, la què en diem d’hivern, tot i que
encara no hi som ben bé a l’hivern.
Amics, ens agradaria estar en una situació normalitzada
on ningú passés necessitats i gaudíssim tots de bona salut, res ens faria més
il·lusió que haver sortit de la crisi econòmica, i, constatar que tots els serveis
socials funcionen amb suficient pressupost, i, tenir la certesa que els nostres
fills i néts trobaran feina i es guanyaran bé la vida.
També ens agradaria que es fes justícia, i tots els presos polítics i exiliats ja
fossin a casa, sabent que el diàleg i negociacions polítiques van pel bon camí
de la pau i concòrdia, amb respecte i confiança. Heu de saber que la gent gran
ens mirem la política d’una altra manera, i sovint ens fa riure o ens entristeix i
també desconfiar, quan veiem un injustificat afany de poder en persones que
no donen cap, o poca, senyal de saviesa ni predisposició de servei i respecte
pel seu poble, malgrat tot, seguim tenint esperança d’un món millor.
Us volem recordar que, en el Casal, segur, hi podreu trobar el vostre lloc,
no ens referim a una cadira, penseu que hi fem moltes activitats, cursets,
tallers, cinema fòrum, conferències, anades al teatre, intercanvi de
Casals, excursions, etc. si teniu un moment entreu a la nostra pàgina web
www.ccgentgranosona.cat/casals i trobareu informació de totes les nostres
activitats. No cal dir que tenim un servei de bar força econòmic, i jocs de
taula, com cartes, escacs, i últimament hem incorporat el Rummikub amb
força acceptació. Amigues i amics del què es tracta és de fer-nos companyia,
parlar i passar una bona estona.
Aquest any, com a NOVETAT, per Nadal rifarem una Gran Panera, com mai s’ha
vist i fet, esperem que tots ens compreu butlletes, cada butlleta valdrà 5€ i tindrà
un número de tres dígits. El número premiat coincidirà amb els tres primers dígits
(unitats, desenes,
c e nte n e s ) d e l
número premiat a
l’ONCE el dia 17 de
desembre de 2018.
Agraïm la vostra
col·laboració i
que tinguem sort,
aquesta vegada,
segur, quedarà a
casa.
Exposició de pintures, dibuixos, i, treballs del grup “fil i agulla”
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Jornada per compartir jocs de diferents generacions, entre el Casal i el col·legi “Vall
de Neu” de Sant Martí de Centelles

Agrair a les autoritats municipals així com a la Mancomunitat La Plana, i,
també a la Fundació Obra Social La Caixa, la seva generosa col·laboració, i,
molt oportuna i especialment a tots els quintos i quintes que aquest any han
organitzat i col·laborat amb la Festa Major.
BONA FESTA MAJOR 2018
Junta del Casal “Esplai Sant Jordi” d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles.
Ctra. de Ribes 14 - 08591 Aiguafreda - T. 938442226
casalsantjordi@hotmail.com - www.ccgentgranosona.cat/casals

Trobada entre Casals d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, i, Sant Llorenç
d’Hortons, a Aiguafreda (Vallès Oriental).
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Biblioteca Lluís Millet i Pagès
ANY FABRA
La Generalitat de Catalunya va designar l’any 2018 com l’Any Fabra per tal
de commemorar els cent cinquanta
anys del naixement de Pompeu Fabra
i els cent anys de la publicació de la
definitiva Gramàtica catalana.
La biblioteca Lluís Millet i Pagès, complint amb la missió fundacional de fer accessible la cultura a la societat, no es limita
a facilitar-ne la difusió de la qual es vehicula en llibres, revistes i altres suports
mitjançant la lectura al seu local o el préstec personal, sinó que organitza activitats obertes al públic en general per fer-li arribar continguts culturals d’interès.
Per això, la biblioteca sempre s’ha fet ressò de les commemoracions previstes pel
Departament de Cultura i ja va organitzar una trobada per destacar la figura de Ramon Llull (2016) i de proposar llibres de Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany
(2017) per ser llegits i comentats al Club de Lectura en sessions obertes a tothom.
Aquest any no podia passar per alt la figura de Pompeu Fabra, l’artífex que va
treballar la llengua catalana fins a convertir-la en un mitjà apte per vehicular
tota mena de continguts en tota classe de suports. Amb aquesta finalitat,
el dia 26 d’octubre a la tarda, la biblioteca va acollir una xerrada sobre el
personatge de l’any a càrrec de Carola Duran Tort.
Per millor comprendre la vàlua de Fabra, la conferenciant va exposar primerament l’estat de la llengua catalana a finals del segle XIX. El català era parlat
per tothom, però hi havia dificultats per escriure’l, ja que la llengua que es feia
servir en els actes oficials (universitat, ateneus, jutjats i correspondència) era el
castellà. La presa de consciència sobre la necessitat que el català esdevingués
una llengua culta en igualtat a les altres llengües europees era una de les reivindicacions del moviment conegut com a Renaixença, però aquesta aspiració
topava amb l’absència d’uns models lingüístics que marquessin les pautes a
seguir i la diversitat d’opinions sobre com havia de ser l’ortografia dels mots.
I aquí és on la figura de Fabra adquireix tot el mèrit per haver organitzat i
establert les normes lingüístiques que permeten que la llengua catalana sigui
apta per a vehicular qualsevol missatge científic i literari.
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La xerrada va continuar amb un repàs breu de la biografia fabriana: Pompeu
Fabra, nascut el 1868, va estudiar el batxillerat i després va cursar la carrera d’enginyer químic, però de molt jove va tenir una forta inclinació cap al
coneixement de llengües i parlava fluidament el francès i l’italià. Amb setze
anys i davant l’absència d’una gramàtica catalana que li facilités l’escriptura
en català, ja va escriure un assaig de gramàtica que va mantenir en secret
fins a l’any 1891 en què, un cop revisat, va veure la llum.
En contacte amb els joves modernistes de la revista L’Avenç, Fabra va proposar la reforma lingüística des de les seves pàgines, fet que va provocar fortes
discussions i enfrontaments que es van anar calmant al llarg dels anys quan la
seva abundant obra gramatical, emparada per l’Institut d’Estudis Catalans, va
esdevenir oficial a la Mancomunitat de Catalunya creada per Enric Prat de la Riba.
La seva actuació al davant de l’Oficina Lexicogràfica va culminar, el 1932, amb
la publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana, que ha servit
d’obra de consulta obligada fins fa pocs anys. El 1939 se’n va anar a l’exili amb
la seva família i, després de passar per Montpeller i Perpinyà, va establir-se
definitivament a Prada de Conflent on va morir el 1948 a l’edat de 80 anys.
Només cal donar una ullada al contingut de la biblioteca per comprendre la
immensa tasca desenvolupada pel personatge, ja que amb la seva organització
i regularització del català va possibilitar que aquest esdevingués una llengua
normativitzada i capaç, per tant, de ser utilitzada en tota mena de textos i
de continguts tal com demostren a bastament els prestatges de la biblioteca.
Isabel Prat i Matarrodona
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Colla de Geganters i
Grallers d’Aiguafreda
Aquest any, és un any molt especial pels nostres gegants,
enguany fan 35 anys!!!!
L’any 1983, un grup de gent del nostre poble, es varen ajuntar per fer una
colla gegantera i uns gegants que donessin a conèixer el nostre poble arreu
del nostre país. De tot això ja en fa 35 anys!!!!
Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones que en algun moment
de la vostra vida heu format part d’aquesta colla.
Aquest any, al setembre, hem inaugurat la roba nova i l’arranjament dels
nostres gegants.
Al novembre ens van visitar 21 colles geganteres, tot un repte pel nostre
poble. Penseu que són aproximadament 1000 persones passejant amb els
seus gegants pel nostre poble.
Els gegants d’Aiguafreda són
estimats per tot el poble, igual
d’estimats com els nostres
Quint@s.
Aiguafreda té la sort de tenir
aquesta festa, una festa que
entre tots i totes hem de
cuidar-la.
Quint@s 2018, des de la
colla gegantera d’Aiguafreda
us ajudarem en tot el que
puguem com ja portem fent
aquests últims anys!!
Desitjar a tot el poble
d’Aiguafreda i especialment
els nostres Quint@s molt bona
Festa Major!!!!
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Comissió de Festes 		
Sant Jaume 76
Ja tenim el fred aquí i amb ell la Festa Major d’hivern dels
quintos i les quintes!!!!!!!
Una festa major, que tots, tant petits com grans l’esperem
tot l’any. Ja que és una festa major amb molta història del nostre poble.
Els de la comissió saben que dur a terme una festa major amb tanta rellevància
porta molta feina, moltes hores i durant els dies dels actes cansament.
Però també comporta tradicions com el ball de quintos i quintes, el teatre,
el pregó, la disco mòbil entre moltes altres. Però sobretot molta
il·lusió i moltes ganes.
Així que a gaudir, de
la festa major
i a gaudir-la
moltíssim que
de ben segur
seran uns dies
inoblidables.
Molt bona festa
major 2018!!!!!
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ESCOLA CAVALL DEL CONGOST
En nom de l’Escola Cavall del Congost, volem desitjar una bona festa major
a tothom i agrair la feina feta dels Quint@s i l’ajuntament.
L’Escola Cavall del Congost, obrirà les seves portes per a tothom el dia 21 de
desembre a les 17h; durant aquesta jornada podreu veure de primera mà
la proposta educativa del centre, conèixer les instal·lacions i el professorat.
L’art d’aprendre jugant, un valor que va néixer en la ment de dos joves quan
es van adonar que havien après diferents conceptes i valors gràcies als jocs.
Compartir els coneixements, les inquietuds personals i el temps d’oci; va
crear un ambient de formació que vàrem comprovar que resultava ideal per
infants i joves. Afegida la nostra vocació per a l’ensenyament va sorgir aquest
gran projecte.
A continuació descrivim els primers cursos que oferirem a l’escola
• APRÈN SENSE ADONAR-TE’N, temàtiques curriculars en ambients de
matiners i extraescolars
• ESCACS, comença des de 0 i
converteix-te en un esportista
• ROBÒTICA, rodejat de tecnologia
i comprèn el món
• PLAYROOMS, amb la gamificació
assegurem la diversió
• CASALS, deixem obertes les
temàtiques a l’interès del poble
En tots els cursos seguim un guió de treball que pretén adaptar-se al ritme
d’aprenentatge exclusiu de cada persona. Per això utilitzarem diferents recursos
i metodologies, com per exemple, dinàmiques de grup multinivell, avaluació
diària del treball fet, seguiment de l’evolució, treballar amb grups reduïts, etc.
L’equip de l’escola us anima a participar activament en aquesta festa major
i també a conèixer el projecte Cavall del Congost.
www.escolacavalldelcongost.com
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Consell d’Infants
d’Aiguafreda
El Consell d’infants és un òrgan de participació infantil que
forma part de l’Ajuntament d’Aiguafreda i consolidat al nostre
municipi.
Aquest any és el sisè curs que treballem per recollir l’opinió dels nens i les
nenes d’Aiguafreda i participar de les decisions, donar opinions i fer activitats
per millorar el poble.
Formar part del Consell ens fa molta il·lusió i ens sentim molt orgullosos de
contribuir amb el nostre granet de sorra en la construcció del nostre municipi.
Durant aquests anys s’han treballat els següents temes: els drets dels infants,
com afecta la crisis econòmica als nens i les nenes, l’ús responsable de les
noves tecnologies, el patrimoni, el civisme i la convivència. Aquest any ens
proposem treballar com a eix principal del curs, el consum de l’alcohol i les
drogues i els efectes que tenen, especialment, en els adolescents.
També volem seguir participant en activitats solidàries, organització de festes
i formant part del Consell d’Infants i Adolescents de Catalunya.
Anydel
2013-2014
Des
Consell d’Infants els nostres millors desitjos perquè tots gaudiu molt
de la Festa Major i molta sort als Quint@s!!
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Any 2014-2015

Any 2015-2016
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Any 2016-2017

Any 2017-2018

27

Danseva
Benvolguts socis/es i veïns/nes!!!
Ja ha passat un any des que vam començar amb les activitats de Zumdanse i Cardiotono a Aiguafreda. Ha estat un
any molt intens i emocionant.
En aquest temps hem aconseguit tenir una magnífica sala on podem fer les
classes, gràcies a l’Ajuntament d’Aiguafreda. Per la seva part, l’Ajuntament de
Sant Martí de Centelles ens ha subvencionat uns steps nous.
Així doncs, enviem el nostre agraïment a aquests dos Ajuntaments.
També volem donar les gràcies als Quint@s per deixar-nos participar en el
programa.
Les nostres classes són per fer salut, practicar esport, riure i crear un bon
ambient; objectiu aconseguit!!!
Gràcies a tots/es els/les socis/es per voler formar part d’aquesta petita família
i per fer realitat una filosofia de treball com la de DansEva. És un honor formar
part d’aquesta colla i agraeixo a tothom la confiança dipositada.
Si teniu ganes de formar part d’aquesta petita però, ben avinguda família,
veniu i proveu una classe sense compromís.
Bon Nadal i molt bona Festa Major 2018 per a tothom!!!!
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ESCOLA DE DANSA			
ÀNGELS VIVES
Agraïm als Quintos l’oportunitat de participar en el programa
d’enguany.
Aquest any hem representat al teatre de l’Atlàntida de Vic els espectacles
“Blancaneus i el Caçador i “El Regne de Gel” a càrrec dels alumnes de l’Escola
de Ballet d’Aiguafreda i Vilanova del Vallès conjuntament.
Des d’aquí vull felicitar tots els participants i col·laboradors, però molt
especialment els nens i les nenes, els nois i les noies que des dels tres anys
fins als trenta i pocs són capaços de sortir davant un gran auditori i només
amb l’ajuda d’una música i uns companys desenvolupar una coreografia “sense
xarxa”, demostrant que als nostres pobles hi convivim amb veritables, i ho
dic amb tot el convenciment, artistes.
Tampoc no voldria deixar passar l’oportunitat d’agrair les condicions que
des de l’Ajuntament, com sempre ha estat, se’ns faciliten per poder fer les
representacions al nostre poble. Una tradició que volem mantenir amb el
màxim de dignitat possible, doncs “juguem a casa”.
Molt bona Festa Major a tothom!!!
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El Punt
Volem aprofitar l’ocasió que ens donen els Quintos i les
Quintes d’aquest any per informar de tot el que fem al Servei
d’Informació Juvenil i Espai Jove d’Aiguafreda i Sant Martí de
Centelles.
A El Punt, els joves tenen al seu abast el Servei d’informació Juvenil on
poden trobar tota la informació i l’assessorament necessari sobre diferents
temàtiques d’interès (educació, habitatge, lleure, treball, ...), l’Espai Jove,
l’Aula Estudi i el Servei de connexió a Internet.
Aquest any volem recordar els tres projectes més antics que portem a terme.
Un d’ells és el d’Aula Estudi que, des del 2009, dona l’oportunitat als joves
a tenir un espai on venir a fer els deures, demanar dubtes i, sobretot, a
aconseguir portar una bona rutina i organització en l’estudi. El segon és el
projecte del 2010 Deslliga’t. És un projecte de prevenció i detecció davant el
consum de drogues per tal de donar resposta a les problemàtiques derivades
del consum de drogues que puguin afectar els joves dels dos municipis. I
per últim, el projecte Passa pel Punt, Passa’t a la Feina portat a terme des
del 2013, l’objectiu del qual és facilitar la incorporació al mercat de treball
mitjançant l’oferta de cursos especialitzats i adaptats a la demanda laboral.
Aquest any, després del gran nombre de demandes obtingudes en el nostre
servei, tenim la iniciativa de crear una borsa de cangurs i de classes de repàs.
La idea és que els/les joves interessats/des s’acostin a El Punt a informar-se
i a formar part d’aquesta borsa.
Una de les activitats on El Punt és el protagonista és la Setmana de la Joventut
realitzada a l’estiu. Aquesta onzena edició ha tingut un gran èxit. S’han
incorporat activitats noves, com el Làser Tag, una modalitat de paintball
però canviant les boles de pintura per un làser. D’aquesta manera donem
cabuda als participants més petits. Sense oblidar les activitats estrelles de
cada edició com el Raid, el Bubble Soccer i el Campionat de Tennis Taula. La
gran participació ens motiva any rere any, per tornar a organitzar un cop més
aquest esdeveniment.
Una altra de les activitats que organitza El Punt és la Marató de TV3, aquest
any dedicat al càncer. La participació de totes les entitats del poble portant a
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terme una activitat i la participació dels habitants dels dos municipis fa que
puguem ser solidaris i adherir-nos a la causa.
Recordeu que ens podeu trobar de dimarts a divendres de 17h a 20h per fer
qualsevol consulta o visitar les nostres xarxes socials per estar assabentats
de tot.
Només dir-vos... ALEGRIA ÉS FESTA MAJOR!!

11a. Setmana de la Joventut – Juliol 2018
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Donai
Benvolgudes amigues i amics,
Com cada any en aquestes dates, s’acosta el mes de desembre i,
amb ell, la Festa Major del nostre poble. És per aquest motiu que
donem les gràcies, un any més, als quintos i quintes d’enguany per
donar-nos l’oportunitat de poder-nos expressar en el seu programa de festes.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
DONES D’AIGUAFREDA

L’associació DONAI va començar la seva activitat el setembre de 2004 amb la
intenció d’obrir un espai que ens acostés al coneixement i la cultura a través
de xerrades i activitats portades a terme per persones rellevants del nostre
país. Durant aquests anys hem aconseguit acostar a Aiguafreda la saviesa i
les inquietuds de professionals de tots els àmbits, amb la intenció de fer-nos
preguntes, reflexionar, ajudar-nos a entendre una mica millor el món que ens
envolta i, al mateix temps, ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats,
a les persones que ens ho han demanat.
Durant els nostres 14 anys de trajectòria hem organitzat activitats ben variades en les quals hem gaudit de la companyia de persones com Elisabet
Pedrosa, Carles Capdevila, Patrícia Gabancho, Núria Feliu, Johan Cruyff,
Isabel Rodà, Salvador Cardús, Nolasc Acarín, Eva Bach, Vicent Sanchís, Pilarín Bayés, Genís Sinca, Elisenda Roca o Joan Corbella, entre d’altres. Hem
fet sortides culturals, hem anat a teatre, hem organitzat cursos de cuina i
classes de ioga, hem gaudit de sessions de country, hem participat en actes
benèfics per fer aportacions econòmiques a la Marató de TV3, hem cuinat
a la Fira del Tastet i també hem col·laborat en els diversos actes del poble
que ho han requerit.
Totes aquestes activitats han creat en nosaltres (tant les persones de la junta
com les associades) uns vincles molt forts i ens han omplert de moments
de joia i felicitat. De cada acte dels que hem organitzat ens n’hem emportat
uns records molt agradables, que sempre formaran part de la nostra història personal. Malgrat tot, els anys passen i el projecte vital de cadascuna de
les persones que formem part de la junta de DONAI ha anat canviant i les
circumstàncies ens indiquen que ara és el moment de posar final a aquest
projecte, coincidint amb el final de l’any 2018.
DONAI ha estat un somni fet realitat. Enguany, mirem enrere i ens adonem
que allò que era una idea s’ha convertit en quelcom que ha superat les ex34

pectatives de cadascuna de nosaltres. De fet, volíem crear espais de debat i
reflexió en companyia de professionals de diferents àmbits i hem aconseguit
que aquesta idea es materialitzés a través d’un projecte autogestionat tant
a nivell econòmic (només hem comptat amb les aportacions de les sòcies)
com a nivell personal.
No trobem paraules per agrair la confiança que ens han demostrat les persones que han estat al nostre costat al llarg de tots aquests anys, que han
participat activament de les diferents activitats, que han valorat la nostra feina
i dedicació, ens han encoratjat i ens han animat a no defallir en els moments
difícils. Ha estat un plaer poder compartir el nostre somni amb tots i totes
vosaltres. També volem dedicar un sincer agraïment a totes les persones que
han format part de l’Ajuntament d’Aiguafreda durant aquests 14 anys ja que
sempre ens han ajudat i han facilitat la nostra tasca.
Gràcies de tot cor!!!!
Molta sort a tots i totes, bona Festa Major i molt bones festes.
DONAI – Associació Cultural Dones d’Aiguafreda
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Escola de Música
La Clau de Sol
Des de l’Escola Municipal de Música d’Aiguafreda “La Clau de Sol”, volem
felicitar els quintos d’enguany per la seva bona feina i desitjar especialment
als alumnes de la Clau de Sol que aquest any han fet els 18 anys i a tots els
aiguafredencs que gaudeixin d’una meravellosa Festa Major.
Us volem recordar les activitats que l’escola ofereix:
Àrees de formació.
Estimulació Primerenca Musical (alumnes de 0 a 2 anys)
Sensibilització Musical (alumnes de 3 a 5 anys)
Llenguatge Musical (alumnes de 6 a 11 anys i de 12 a 17 anys)
Conjunt Instrumental (tots els alumnes d’instrument)
Instrument (alumnes a partir dels 6 anys)
Altres àrees de formació.
Cant Coral (alumnes a partir de 6 anys)
Teatre Musical (alumnes a partir de 3 anys)
Formació Musical per a Adults (a partir dels 18 anys)
Grup de Batucada i Percussió (alumnes a partir de 12 anys)
Orquestra Amateur (a partir dels 12 anys)
L’Orquestra Amateur és el nou projecte de l’escola de música
Pensada per a tots aquells vilatans que han estudiat un instrument musical
en algun moment de la seva vida i voldrien tornar a treure’l de l’estoig.
No es demana cap mínim de nivell instrumental per participar-hi, donat
que el director s’encarregarà d’adequar-se a la situació i instruments dels
quals disposi l’orquestra.
Els objectius generals són el gaudir i benefici de la pràctica musical
conjunta, a part dels valors personals que comporta el treball en equip:
integració, respecte, empatia, responsabilitat, motivació, etc.
El repertori el decidirà el director segons el nivell musical i preferències
dels participants. Però sempre serà engrescador i divertit, a part d’obert a
tots els estils musicals, tant antics com actuals.
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Portem la música dins des de que naixem
Un altre dels pilars de la música actual pot estar en la relació materno-filial.
Ian Cross, professor de Música i Ciència i investigador de la Universitat de
Cambridge, ha estudiat l’edat d’adquisició, per part dels nadons, de la totalitat
de les facultats que permeten la percepció musical, concloent que abans del
primer any de vida hi ha desenvolupat aquestes capacitats al nivell d’un adult. El
desenvolupament del llenguatge verbal, per contra, serà més dilatat en el temps.
Per fer front a això, els progenitors del nen recorren a una peculiar
forma de comunicació. Com descriu Amodeo (2014), quan una mare o un
pare parla a un nadó ho fa de forma diferent a quan estableix una conversa
adulta. En parlar al nadó que es deixa bressola de manera rítmica, s’utilitza
una veu més aguda del normal, usant patrons repetitius, entonacions una
mica exagerades i unes corbes melòdiques molt marcades. Aquesta forma
d’expressar-se, que seria un llenguatge innat entre el fill i la mare, ajudaria
a establir entre ambdós una connexió emocional molt profunda. Els pares
que en temps hostils tinguessin aquesta capacitat veurien facilitats les cures
als seus descendents, ja que, per exemple, podrien calmar el plor d’un nen,
evitant que pogués atraure els depredadors. Per això, aquells amb aquesta
habilitat pre-musical tindrien més probabilitats que els seus gens i les seves
característiques sobrevisquessin i fossin propagats al llarg del temps.
Martín Amodeo sosté que els moviments rítmics i les vocalitzacions
singulars que realitzava el progenitor donarien origen al cant i la música.
A més, la capacitat dels nadons per captar això es mantindria al llarg de la
vida i permetria que, en l’edat adulta, poguessin sentir emocions en escoltar
una determinada combinació de sons, per exemple, en forma de composició
musical. Aquest mecanisme d’interacció maternofilial és comú a totes les
cultures, per la qual cosa es considera universal i innat.
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La música ens fa estar més units
També, hi ha teories basades en la funció social de la música, ja que
aquesta afavoriria la cohesió del grup. Per als antics humans, la cooperació i la
solidaritat en un ambient hostil va ser clau per a la supervivència. Una activitat
grupal plaent com la producció i el gaudir de la música faria que l’individu
segregués una alta quantitat d’endorfines, una cosa que passaria de manera
conjunta si la melodia és escoltada per diverses persones al mateix temps.
Aquesta coordinació, en permetre la música la transmissió de sentiments i
emocions bàsiques, permetria obtenir un “estat emocional generalitzat en
tots els membres d’un grup”.
Diversos estudis afirmen que la interacció en grup a través de la música
afavoreix l’empatia, consolida la identitat de la comunitat, facilita la
integració en ella i, com a conseqüència, manté la seva estabilitat. Un grup
cohesionat a través d’activitats com la música, veuria facilitada per tant la seva
supervivència, ja que promouria la cooperació entre grans grups de persones.
Aplicant també als nostres dies, la bellesa de la música quan es gaudeix en
grup se sustentaria en dos factors. D’una banda, hi ha un factor biològic que
ens permet elicitar emocions compartides davant, per exemple, una mateixa
cançó. Això afavoreix el sentiment de filiació mútua. El segon factor està
basat en l’ambigüitat de la música. Gràcies a les nostres capacitats cognitives
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tan complexes, l’ésser humà compta amb la facultat d’atribuir significats al
que sent d’acord amb la seva experiència personal. A causa d’això, a més de
promoure les emocions bàsiques, la música permet que cada persona doni
una interpretació personal al que sent, ajustant-la al seu estat actual.
La pràctica musical millora les nostres capacitats cognitives
L’últim factor que sembla haver ajudat al desenvolupament de la
música com un factor cultural tan complex és la seva capacitat per influir
en altres habilitats cognitives. Com gairebé qualsevol habilitat que s’aprèn,
l’entrenament musical modifica el cervell en les seves funcions i estructura.
A més, existeix una base sòlida que indica que la formació musical
té una influència positiva en altres dominis com el raonament espacial,
les matemàtiques o la
lingüística.
Conclusions
Com a conclusió, atès
que la música sembla
ser una cosa tan natural
com la vida mateixa,
s’hauria d’afavorir el
coneixement d’aquesta
des de la infància, tot
i que lamentablement
ha perdut pes en el
sistema educatiu actual.
Estimula els nostres
sentits, ens relaxa, ens fa
vibrar i ens uneix com a
espècie, per la qual cosa
no estan molt allunyats
de la realitat aquells que
la cataloguen com el
patrimoni més gran de
què disposem.
Que tingueu molt
bona Festa Major!
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Escola La Muntanya
PINTEM UN QUADRE?
Ostres!! Ja tornem a ser al desembre! L’escrit dels Quintos!
Quins són aquest any? I correm totes a veure les orles que
hi ha a l’escala per identificar-vos. Es repeteix sempre la
mateixa expressió“ Ja són aquests?, com passa el temps...”
Aquest és l’escarafall de cada any. No ens acostumem que el temps vagi tan
ràpid, a més nosaltres us tenim presents a les orles i als nostres caps quan
teníeu només 12 anys i d’això ja en fa sis!!
Veiem les vostres cares de nens amb el somriure i sabem coses d’alguns de
vosaltres: si heu seguit amb els estudis, si porteu cotxe, si teniu alguna parelleta, si se sent a parlar pel poble d’alguna aventureta,…És a dir que poc o
molt continuem seguint les vostres vides.
Ens agrada veure com aneu creixent, com aneu dibuixant la vostra personalitat, com us aneu fent persones adultes. Abans el punt d’inflexió el marcava
la mili, per sort per vosaltres, hi va haver gent que va lluitar per no haver-hi
d’anar, per no haver de saber fer anar una arma per obligació, i ara només
ens queda de tot aquest passat, la FESTA MAJOR DELS QUINTOS!!
Us esteu fent grans, porteu cotxe, estudieu a la universitat, potser feu graus superiors, potser ja teniu una feina, o potser la busqueu. En qualsevol cas, la vostra
vida comença a ser un dibuix una mica clar, i ens agrada pensar que algunes
de les traces importants d’aquest dibuix, a sobre de les quals hi fareu una línia
gruixuda, us les vam ajudar a fer nosaltres, les mestres de l’Escola La Muntanya.
Esperem de bon grat, que tots aquells consells, totes les rialles, les reflexions
després d’una baralla, les trapelleries que segur vàreu fer i que no us vàrem
descobrir, les classes de mates, de llengua, de naturals, de socials, d’anglès,
de música, d’educació física, de tallers, tan bàsiques, però tan importants per
formar uns bons fonaments, us hagin servit d’alguna cosa i us hagin portat
pel camí que vosaltres hagueu decidit.
Tant de bo tingueu la sort de poder continuar el dibuix de la vostra vida, amb
els colors que vulgueu, amb el fons que desitgeu i amb els personatges que
vulgueu triar. Si és així, us quedarà el quadre més bonic que pugueu esperar,
perquè de vida i de persones, per sort no n’hi ha cap d’igual, però el més
important és que sigueu vosaltres qui el pinteu. Perquè si alguna cosa heu
de saber fer a la vostra vida, és decidir per vosaltres mateixos, escoltant el
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vostre cor i el de les persones que més us estimen, ja veureu que així el vostre
quadre quedarà perfecte. I nosaltres les mestres que ja fa molts anys que
voltem per l’escola, veurem l’exposició d’aquests quadres amb una satisfacció
que no crec que us pugeu imaginar.
Sigueu molt feliços i recordeu-vos de tant en tant, d’aquelles mestres que
vàreu tenir, estigueu segurs que nosaltres no us oblidem mai.
QUINTOS!!! Ara, a organitzar una FESTA MAJOR COM MAI!!
Mestres de l’Escola La Muntanya
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GESTIÓ ÉTICA DE COLÓNIES FELINES

SEGUEIX-NOS A LES
XARXES
facebook:
https:// eses.facebook.com/vadegats
instagram:
www.instagram.com/vadegats/

Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més ha arribat la Festa Major i per tant, un
any més a la butxaca.
Vàrem començar l’any 2018 força desanimats, ja
que ens costa molt aconseguir el suport, sobretot
econòmic, de les administracions públiques i
nosaltres al ser tots voluntaris i tenir la nostra feina
i vida familiar no ens queda suficient temps per
aconseguir més recursos econòmics per gestionar
totes les colònies d’Aiguafreda. Però per sort, aquest
estiu s’han incorporat al grup unes voluntàries
magnífiques amb moltes ganes de treballar. Molts
de vosaltres ja ens deveu haver vist més actius a les
xarxes socials. I per posar-vos un exemple, gràcies
a aquestes noves voluntàries, hem aconseguit fer
una “macro captura” a la colònia del Carrer de la
Móra i ara ja estan tots els gats i gates d’aquella
colònia esterilitzats, per tant, podem considerar
que aquella colònia està estabilitzada.
També tenim un munt d’idees per fer diverses
activitats de cara a l’any que ve, estigueu molt atents
a les nostres xarxes socials, us anirem informant.
Per últim heu de saber que ens podeu ajudar fentvos socis o per només 1€ al mes fent-vos teamers…
Finalment recordeu: Els animals de carrer estan
protegits per la llei i són considerats animals
domèstics (Llei de Protecció dels Animals, DOGC
5113 17/04/2008, codi penal, article 337). Si
el nostre projecte et sembla interessant i vols
col·laborar amb nosaltres, posa’t en contacte a
través de:
correu electrònic: info@vadegats.eu
web: www.vadegats.eu
Molt Bona Festa Major a Tothom!!!
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Esplai Pica Pins
Un any més tenim aquí la Festa Major d’Aiguafreda i des de
l’Esplai volem desitjar a els Quint@s que gaudeixin d’aquesta
experiència que viuran, ja que és única. Aquest és un bon
instant per enllaçar de nou amistats de quan érem petits i
reviure moments de la infància.
Abans de començar a parlar d’aquest nou curs dins l’Esplai, volem agrair
a tothom l’èxit del Casal d’Estiu Municipal d’Aiguafreda 2018. Va ser tal la
participació que hi va haver setmanes que no vam tenir places suficients per
donar cabuda a tothom. Els infants van poder sentir les emocions a partir
del concurs Emociona’t. Un concurs amb l’objectiu d’experimentar cada
setmana una emoció diferent i superar-la amb una sèrie de proves. Tot i tenir
una planificació establerta, vam voler treballar les emocions a partir dels
conflictes o situacions que s’anaven donant durant el Casal i així expressar
i/o verbalitzar allò que estaven sentint, s’obrien nous debats i noves portes
anteriorment tancades.
Aquest curs 2018-2019 serà un any diferent per l’Esplai Pica Pins. Anteriorment
funcionàvem cada dissabte a la tarda, ara només serà un cop cada quinze
dies. Alguns dissabtes seran al matí per tal d’aprofitar més el dia i que hi hagi
més participació. La idea és fer activitats més familiars i més potents de les
que estem acostumats, i així poder sortir del poble i conèixer l’entorn que

Casal d’Estiu Municipal d’Aiguafreda EMOCIONA’T – juliol 2018
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Casal de Setembre Municipal d’Aiguafreda – setembre 2018

ens envolta. Com per exemple anar al cinema, marxar de ruta per Santa Fe
del Montseny, fer unes colònies familiars... sense oblidar les activitats amb
més èxit de l’Esplai com els nostres jocs de pistes, el taller de cuina, tallers
creatius... El punt de partida el vam donar dissabte 6 d’octubre amb el karaoke
Infantil. Volem donar les gràcies a tots els participants per venir-hi i recordar
a tothom que les inscripcions segueixen obertes al llarg de tot l’any.
A l’octubre, l’Esplai Pica Pins va posar el seu granet de sorra al 2n Memorial
Jaume Bou Garcia. Durant molts anys la família Bou Garcia ha estat molt
vinculada a l’Esplai i és per això que nosaltres volíem agrair tota aquesta
dedicació participant en aquest acte com a una activitat més de l’esplai.
Vam estar pintant les cares de la gent simbolitzant els guerrers i al final de
la caminada vam fer jocs. Alhora, també col·laborem per la investigació al
càncer infantil un dels eixos principals d’aquest acte.
Una de les activitats més reclamades ha estat les colònies familiars al Pantà de
Sau els dies 2, 3 i 4 de novembre. Les famílies van poder viure unes colònies tal
com les viuen els seus fills quan venen amb nosaltres amb jocs de pistes, jocs
de nit, excursions de descoberta de l’entorn entre altres. Veient el triomf que
han tingut serà una proposta que els monitors es replantejaran pels pròxims
anys. Si us fa una mica d’enveja, teniu una nova oportunitat per inscriure als
infants a les pròximes colònies que seran pels voltants de setmana santa.
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Per acabar, ens agradaria
fer una crida a nous
monitors que estiguin
interessats en les nostres
activitats, a coneixe’ns
més i a participar amb
nosaltres. Som un Esplai
sense ànim de lucre,
on realitzem aquestes
activitats de manera
voluntària i perquè ens
agrada veure feliços
als infants. Oferim un
Caminada dels Guerrers, 2n Memorial Jaume Bou Garcia – octubre 2018
espai infantil i juvenil
alternatiu al que hi ha hagut fins ara. Per poder-ho fer, cal remarcar la implicació
i la dedicació dels monitors en allò que fem, ja que si no no seria possible.

Festa Inici de curs “Karaoke infantil” – octubre 2018

Si tens ganes de participar en aquesta família que estem creant des de fa uns
anys, ens pots trobar a les nostres xarxes socials o al nostre correu electrònic.
/esplai.picapins

@esplaipicapins

esplaipicapins@gmail.com

Voldríem acabar aquest escrit amb el lema que ens ha acompanyat tot l’estiu al
Casal: Emociona’t i revoluciona’t!! Que la sort estigui sempre de la vostra part!!!
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!
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Les Farigoles
Ja tornem a estar de Festa Major. I com anem fent des de fa uns quants anys
parlarem de dues plantes que també posem a la ratafia.
Molt bona Festa Major 2018 a tothom!
MARIALLUÏSA (Lippia triphilla), en castellà HIERBALUISA

També anomenada: Herba de la princesa, herba Lluïsa, reina Lluïsa, berbena
de nucs florits.
És un arbust llenyós de la mateixa família de la berbena, originari d’Amèrica del
Sud i que pot fer més de 2 metres d’alçada. Les seves fulles són molt aromàtiques.
Aquí a casa nostra és una planta de cultiu, que a l’hivern cal abrigar o també
es pot tallar deixant tot just una mica de tronc que surti de terra i a la primavera torna a brotar.
Es poden anar tallant rames senceres, que penjarem a la ombra fins que
estiguin ben seques, durant tot l’estiu i part de la tardor.
Després trèiem les fulles i les podem guardar en pots hermètics, per fer infusions.
PROPIETATS:
Facilita la digestió i dóna bon gust a les infusions. Relaxant, carminatiu (elimina gasos), sedant suau, sobretot en problemes intestinals. I és molt bon
remei pels mareigs.
També es fa servir per preparar licors.
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I la MENTA: (per fer la Ratafia no hi pot faltar)
Hi ha diferents tipus de MENTA, a la Ratafia ni podem posar una mica de
cada, de les que tinguem.
La MENTA és una planta aromàtica amb forces propietats medicinals.
Preparació: Infusió, i decocció o tisana.
Virtuts: ajuda a la digestió, per flatulències i espasmes, alleuja les nàusees
i mareigs en viatges. És analgèsica, antiespasmòdica i alleuja les cefalees
tensionals. Descongestiva prenent infusió calenta, alleuja els refredats.
Augmenta l’energia.
La MENTA és una planta que fan servir per a donar gust a molts productes, (no
sé si realment ni posaran gaire) però quasi tots coneixem el gust de la menta:
pels caramels, xiclets, etc. Encara que no s’assembla gaire al seu sabor natural.
La seva olor és espectacular, segur que aquí al poble tots la coneixem. També
es fa licor de menta, i les fulles de menta es posen en una gran varietat de
receptes de cuina i de còctels.

Fina i Alexandrina
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Els Gafarrons
Al final de la tardor i tot just abans d’arribar l’hivern a
Aiguafreda celebrem la nostra Festa Major d’Hivern (dita
també dels “quintos”). Abans s’esperava la Festa Major
per fer uns dies (pocs) de festa, ja que la majoria de gent
es dedicava a la pagesia i a la ramaderia i aquestes feines no tenien descans,
molt diferent d’ara en què la gent (els que tenen feina) té els seus dies de
lleure tan setmanals com de vacances.
Nosaltres com cada any hem ofert un parell de dies per a la “desconnexió”
amb les dues caminades habituals. La primera, la de Sant Martí caminant pels
cingles de Bertí amb l’esmorzar al Clascar i en la qual van participar quasi un
miler de persones. La segona va ser a mitjans d’abril i amb una bona passejada
pel Parc del Montseny, aquesta vegada amb menys participació a causa d’un
cúmul de circumstàncies (una d’elles la pluja intensa dels dies anteriors a la
caminada), però finalment amb un diumenge esplèndid en tots els sentits.
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Com cada any no hem faltat a col·laborar en les caminades solidàries del Lupus
i dels Malalts Mentals d’Osona així com amb altres entitats. Tant d’Aiguafreda
com de Sant Martí que han demanat la nostra ajuda.
Tot això ho podem fer gràcies als més de 50 voluntaris que sempre estan
disposats a ajudar-nos. A tots ells, des d’aquestes pàgines els hi donem les
gràcies així com a totes aquelles empreses que any rere any ens donen suport,
tant material com econòmic. Novament a tots plegats MOLTES GRÀCIES.
Els Gafarrons
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Grup D’Atletes LA VALL
del Congost

Benvolguts, el Grup d’Atletes del Congost, vol aprofitar l’oportunitat que li brinda
el programa de la Festa Major d’hivern (quintos – 18) per fer arribar als veïns
les impressions i inquietuds del Grup d’Atletes durant els 22 anys d’activitat.
Des d’aquest escrit us volem comunicar que ja estem preparant la 23a edició
de la cursa. Aquest any, i a petició dels atletes durant aquests darrers anys,
us volem dir que continuem fent dues curses: una mitja marató de 23 km i
un marató de 43,6 km. La cursa té la sortida i l’arribada al Passeig d’Aiguafreda, passant igualment per tots els altres municipis de la Vall: Sant Martí de
Centelles, Tagamanent i Figaró.
La mitja marató té un desnivell positiu de 1500 m aprox. i la marató uns 3000
m. La cursa, com cada any, dóna la volta a tota la Vall del Congost. Aquest any
vinent, la cursa se celebrarà
durant el mes de març
de 2019, i tal com hem
esmentat anteriorment
la sortida estarà situada
al Passeig d’Aiguafreda i
l’arribada serà al mateix
lloc. Començarem marxant
pel C/del Pont, per
continuar pel C/Avencó
fins al primer pont, km. 2,3.
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Aquí, agafarem el corriol a
l’esquerre i pujar pel camí de
la cova, que amb una forta
pujada ens porta fins a Can
Serra de l’Arca. En aquest punt,
agafem un corriol molt maco
que ens portarà fins al camí de
les alzines sureres, el qual no
deixarem fins a arribar a la Casa
Nova de Sant Miquel, km. 5,5
aprox. i primer avituallament.
Continuem uns centenars de
metres fins a creuar la riera d’Avencó per a la casa de Picamena i ja enfilarnos per un corriol molt fort, que en 2 km ens puja fins al coll Samorera.
Allà agafarem la pista de l’esquerra i la seguirem fins al collet de Puig
pedregós. Aquí agafem un corriol a l’esquerre que ens portarà fins al Pla de
la rompuda on ens trobem amb el 2n avituallament i amb el km. 10. Arribats
aquí agafem la pista a mà dreta que ens portarà fins a la caseta del Clot, i
tot seguint un corriol ens acostem fins a l’ermita de la Mora. Continuarem
el corriol per passar pel darrere del corral del Clot i continuarem el
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corriol que ens portarà fins a la
font de la Figuera, aquí ja per
pista forestal anirem seguint
fins al Mas de la Codina, km.
13 i després agafarem un
corriol a mà dreta que ens
portarà fins a les vinyes, on
ens trobem al km. 15,5 i el 3r
avituallament i on agafem un
corriol que ens portarà fins al
collet del Gall. A partir d’aquí
ens anirem enfilant per la riera
de la Figuera i el “Paraiso”, la
que anirem creuant diverses
vegades fins a pujar al coll de
Siols. Aquí continuarem per
la carena de Fondrats fins a
arribar al Pla dels Llobins, km.
19,5 i 4t avituallament. Aquest
any, tots els participants,
tant els de la mitja com els
de la marató, pujaran per
Serra Madrona (la muerte).
Després de la mítica pujada,
els de la marató agafaran un
corriol a l’esquerre que ens
portarà fins a la roca de la Pe
per endinsar-nos al camí del
Sot del Purgatori, camí que
continuarem fins a arribar
al Passarell i continuarem
pujant fins a la creu de l’Agustí
i la Masia de l’Agustí. Seguirem fins a la masia de Can Bellver, km. 26 i 5è
avituallament. Aquí continuarem per un corriol que ens portarà al collet de
Sant Agustí on fem una forta pujada que ens portarà directament al Turó
de Tagamanent, punt més emblemàtic de la cursa. Ens dirigim via Sud fins a
arribar al collet de la creu de Can Coll on agafem un corriol a mà dreta que
ens porta fins als Rovirals i el continuarem baixant fins arribar al Pla de les
Coromines i el Grau del Folló, on agafarem un altre camí a l’esquerra que ens
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portarà fins a la font de Sant Joan. Fem
una baixada molt forta i seguim uns 500
m de pista per enllaçar amb un corriol que
ens portarà directament a les casetes del
Folló, km. 30 i 6è avituallament. Agafem
un corriol amb una forta baixada que ens
porta a sobre Cal Músic, i el continuem
fins a trobar les escales que ens portaran
a la C-17. Resseguirem la C-17 uns 200 m
i passarem per sota de la carretera per un
túnel, creuant Santa Eugènia del Congost
fins a travessar pel riu Congost i enfilarnos ja en direcció al Sot del Bac, lloc
molt freqüentat per escaladors d’arreu
de Catalunya. Passada la cascada del Sot
del Bac, arribem al km. 32 i on trobem
el 7è avituallament. Continuarem pujant
fins a arribar a la Trona (situada a 760 m
d’alçada als Cingles de Bertí), km. 34 i el
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8è avituallament. Continuarem
el camí que segueix la cinglera
fins a arribar a Can Tres Quarts,
km. 39 on ens trobem amb
el 9è avituallament. A partir
d’aquest punt agafarem un
corriol que baixa en picat a
la Font de Can 3/4 i el continuarem fins a les terrisses
vermelles. Aquí seguirem el
camí marcat de la Matagalls
Montserrat fins a arribar a
Sant Martí de Centelles, on ja
anirem a buscar l’arribada. Ens
dirigirem pel C/de l’Estació fins
al pont de l’Abella, rotonda del
Corte Inglés i ja ens enfilem
cap al Passeig Catalunya, recta
final de la cursa de la Vall del
Congost.

Esperem que tots els
corredors vinguts d’arreu valorin el recorregut
i la feina feta pel Grup
d’Atletes del Congost i el
que representa organitzar una cursa d’aquestes
característiques.
També ens agradaria
molt comptar amb el
suport de tots els habitants d’Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i dels altres municipis de la Vall,
ja no només anant a veure la sortida i l’arribada, sinó també que estiguessin
al llarg del recorregut.
Ja estem treballant per la propera edició, que serà durant el mes de març de
2019. Us esperem a tots, corredors i públic.
Ens podeu seguir a través de la nostra web: www.cursavalldelcongost.com i
el nostre Facebook i Instagram: @valldelcongost.
Salut i muntanya!
Us desitgem una bona Festa de Quintos!
Antonio de Arriba Cejudo
Grup d’Atletes del Congost
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Club d’Escacs 					
caVall del Congost
Pim, Pam! Escac i mat! Un any més participem en les activitats
de la Festa Major d’Hivern d’Aiguafreda. Volem agrair a totes
les entitats, l’ajuntament i per suposat els Quint@S, el gran esforç que han
fet per aconseguir una gran festa major.
Des del club d’escacs organitzem el torneig que tindrà lloc el diumenge dia
9 de desembre, entre les 10h i les 13h. Un torneig que realitzem amb molta
il·lusió, ja que, obrim les portes a tothom. Jugadors federats, aficionats i
famílies senceres compartirem un matí i gaudirem del rei dels jocs.
Des d’aquí fem una crida a tots els interessats en els escacs, a col·laborar
i participar en les activitats que es realitzaran durant l’any 2019. Hem
d’aconseguir tenir un gran club, esdevenir competitius. Hem d’oferir la
possibilitat a tots els infants de que coneguin al rei dels jocs i aprofitin
totes els avantatges. Hem de fer poble i unir les famílies en activitats
intergeneracionals. I hem d’ajudar als més grans a enfortir la ment perquè
puguin gaudir de la família molts anys més.
Per acabar, unes paraules del Marc Pozanco, fundador i president del club.
“Els escacs sempre han format part de la meva vida i han influït de gran
manera en el meu creixement personal. Començant l’etapa adulta m’he
adonat d’aquesta influència, he entès perquè es diu que els escacs és el rei
dels jocs, i sento la necessitat de transmetre tot el que he après a les futures
generacions. Des de ben petit sempre he hagut de fer quilòmetres per a poder
jugar als escacs i vull que ara i en el futur, els infants de la Vall del Congost,
puguin jugar al seu poble”.
Bona Festa Major a tothom!
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U.E. Aiguafreda
Ja hi tornem a ser, com cada any arriba la Festa Major, que
els quint@s d’enguany viuran amb entusiasme i donant el
millor de cada un per organitzar els actes de manera que la
Festa sigui la més lluïda possible.
I com cada any, ens demanen que en forma d’escrit hi col·laborem.
Aquest any no teníem massa clar què explicar-vos, a banda de confirmar-vos
que el futbol base té una bona salut, que els nostres nens estan en bones
mans, amb tècnics qualificats que els hi inculcaran uns fonaments esportius
i uns valors per ser uns bons esportistes i els ensenyaran a competir amb
esportivitat. En aquest sentit anem creixent sempre amb la inestimable
aportació i ajuda de pares i mares que se sacrifiquen, moltes vegades fent
els àpats a deshores perquè els seus fills puguin jugar futbol, perquè ells
son peça clau a l’etapa de formació, doncs la part esportiva i d’organització
creiem que la tenim en les millors mans possibles.
Fent referència al primer equip, hem de dir-vos que aquest any hem tingut la
mala sort que ens enviessin a jugar al Grup 2 (Zona Bages) i que els equips que
hi competeixen són molt més potents que no pas els que teníem per costum
anar competint, a banda que els desplaçaments són més llargs (Santpedor,
Monistrol, Manresa...) tot i això acceptem el repte i estem convençuts que
al final de temporada estarem a la part alta de la classificació i lluitant per
posicions d’ascens. Aquest és el compromís de l’equip, i també el de la
directiva, que aprofita per demanar una vegada mes la col·laboració de tots,
en forma d’assistència als partits (Dissabtes 16 hores).
Aquí el repte és poder encetar i acabar la temporada sense patiments
econòmics i en aquest sentit hem d’agrair als Ajuntaments i empreses
col·laboradores la seva inestimable ajuda, ja que ens permet que com cada
any acabem la temporada com a mínim “empatant” el partit, pagant totes
les depeses que comporta tenir un equip en competició. A tots ells, GRÀCIES.
Res més, animar-vos a fer-vos socis els que no ho sou, a recuperar el carnet
els que ho éreu i renovar-lo els que ja ho sou.
Salut i Futbol
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Club Futbol Sala
Aiguafreda
Comencem la temporada 2018-2019 amb un nou projecte
engrescador, des del primer equip fins a l’escoleta, passant
pels infantils.
El primer equip el tenim ara a la 2ª divisió catalana, amb nous jugadors
i cos tècnic, amb la intenció de fer una gran temporada i poder competir i
gaudir del futbol sala.
Com sempre ens podeu venir a veure cada quinze dies al pavelló municipal,
els dissabtes a les 17:30h, per animar els nostres jugadors i ajudar-los a
aconseguir moltes victòries.
L’equip dels infantils el tenim a la 3ª divisió i comptem amb un bon conjunt
de nens que ja saben jugar força a futbol sala, per això si us animeu també
podreu gaudir de l’espectacle cada quinze dies, dissabtes a les 16h, i veure
de primera mà la seva evolució.

Els nens de l’escoleta del Futbol Sala Aiguafreda – Temporada 2018-2019

Per altra banda, continuem amb el projecte de l’escoleta de futbol sala,
amb 17 nens de 5, 6 i 7 anys, amb la intenció que comencin les seves primeres
experiències esportives amb nosaltres i s’ho passin d’allò més bé. Si tot va
bé, el proper any tastaran la competició amb altres escoles de la comarca.
Acabem aquestes breus paraules desitjant als quintos i a tot el poble
d’Aiguafreda i Sant Martí, que gaudeixin de la Festa Major 2018.
Que passeu una bona Festa Major!
La Junta
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Club Tennis Aiguafreda
El 2018 ha sigut un altre any excel·lent pel Club i la seva Escola.
El Club ha competit amb dos equips sèniors als campionats
comarcals d’Osona i aquest any l’equip A s’ha proclamat campió de la divisió
Argent, pujant de nou a la categoria més alta.
El Club segueix organitzant amb molta empenta les classes regulars al llarg de
l’any per a més de setanta persones que formen l’Escola, sota la coordinació
esportiva d’en Ramon Figueras. La gran majoria de l’alumnat són menors d’edat.
Amb aquesta afició per l’esport del tennis entre els nois i les noies del poble
podem esperar molts anys d’èxits, de salut i de diversió.
També, com en altres anys, vàrem organitzar activitats d’entrenament a l’estiu
i vàrem portar diversos nens i nenes a participar en el Circuit Júnior Federat de
Catalunya. Es van apuntar notables èxits la Núria Figueras -acabant entre les
sis millor classificades de la seva categoria i així entrant en el torneig Màster
de tot Catalunya-, Eric Price i Héctor Boix, que es veuen a la foto.
El Club Tennis Aiguafreda procura fer accessible la pràctica
del tennis a tothom que vulgui
apropar-s’hi. Donem les gràcies
a l’Ajuntament d’Aiguafreda i
a altres serveis locals pel seu
suport en fer-ho possible.
Esperem que molt aviat l’equip
de govern entrant de l’Ajuntament d’Aiguafreda trobi la manera de desencallar les inversions necessàries per adequar
l’il·luminat amb LED i renovar
les pistes, que actualment es
troben amb desperfectes considerables. Així podrem mirar
cap al futur amb la seguretat de
disposar dels espais adequats
per encabir aquesta gran afició
tennística que hi ha al poble.
Bona festa major!
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CLUB Patinatge Artístic Aiguafreda
Fa 34 anys un grup de
persones, amb molta il·
lusió, van fundar el Club
de Patinatge Artístic d’Aiguafreda, des de llavors
amb constància i esforç de
patinadors, entrenadors
i famílies s’ha mantingut
aquest estimat petit gran
club. Us convidem a participar-hi!!!
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Societat de Caçadors
Congost
Un altre any des de la Societat de Caçadors Congost aprofitem
la Festa Major d’hivern per saludar a tots vosaltres. Ja fa més de
55 anys un grup de veïns d’Aiguafreda van fundar aquesta societat. Durant
aquests anys ens ha passat de tot, coses bones i coses no tan bones però
estem orgullosos de poder continuar amb la feina iniciada pels nostres
companys.
La gestió del món rural en general no s’entén: no s’entén per què es talla arbres, per què es caça animals. Costa atreure caçadors joves, per la
imatge negativa que té la caça a la societat, principalment a la societat
urbana. Cal evitar afegir burocràcia a una activitat ja molt regulada, o que
en tot cas no sigui una barrera d’entrada per als nous caçadors. No només
l’administració responsable de la gestió cinegètica ha d’implicar-s’hi, sinó
també altres departaments de la Generalitat: Ensenyament, Salut, Medi
ambient, Cultura, etc.
Considerant la feina d’extrema utilitat que fa el col·lectiu per a la societat, és
molt desconcertant que el 95% dels directors d’escoles neguin la possibilitat
d’anar-hi a explicar la gestió cinegètica. Hi ha un treball conjunt del sector a
fer en aquest sentit, de llarg recorregut. És molt important fer un projecte
pedagògic informant de la importància i dels beneficis de la cacera. En els
països del centre i nord d’Europa, la tasca social feta pels caçadors és ben
entesa per la societat, cal treballar per assolir-ho. Existeix un absolut desconeixement per part dels mitjans de comunicació, cap als quals també el
sector hauria d’incidir més. Trobar l’equilibri només es pot fer donant cultura
i fent pedagogia.
Als caçadors se’ls demana actuar i se’ls demana caçar més. La feina és voluntària, però cal reconèixer que el cost econòmic és elevat, especialment quan
se’ls demana més d’una sortida per setmana. És un servei molt important
que es fa per a la societat i, com a tal, s’haurien de contemplar certes ajudes
econòmiques, regular-les i aplicar-les en els moments corresponents.
L’investigador de la Universitat de Lleida, Julian Caldú, ha presentat el seu
treball que estima que el sector de la caça a Catalunya genera al voltant de
230 milions d’euros anualment: 78 milions en llicències i impostos, 45 milions
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en allotjament, 40 milions en combustible, 40 milions en manteniment de
vehicles, 30 milions en armes i municions, 6 milions en veterinaris, 4 milions
en comercialització de carn salvatge i 1 milió en revistes i formació.
La caça és indispensable per fer front a la superpoblació de senglars al país
(com a dada a Girona la temporada passada es van abatre 15.000 senglars),
però també hi ha altres estratègies que s’haurien de fomentar com evitar
donar-los menjar a prop de zones urbanes o incentivar el consum de la seva
carn. Es pateix un augment de les poblacions a totes les comarques de Catalunya, i entre les problemàtiques que genera l’animal, a més dels danys
importants a l’agricultura, en destaca que entre els accidents amb animals a
Catalunya, el 80% és causat pel senglar. Pel que fa als accidents amb víctimes
mortals, el 30% és provocat per aquest animal.
Pel que fa al nostre coto, la caça major ha obtingut els resultats semblants als
dels últims anys, per desgràcia la caça menor no dóna els resultats esperats.
Els conills i les perdius continuen sense adaptar-se als nostres boscos i les
becades, per sort, de moment continuen visitant el nostre coto durant els
mesos d’hivern. Sé que hi haurà gent que pensarà que les coses es poden
fer millor, des de la Societat estem oberts a escoltar noves iniciatives per
potenciar la caça menor.
A la colla del senglar els felicitem per la feina feta respecte a la conservació
de camins, de la mateixa manera agraïm als propietaris que ens cedeixen les
seves terres de manera desinteressada.
Ens agradaria convidar-vos a tots a participar en el dinar de germanor que
cada any organitzem un cop finalitzada la temporada.
Us desitgem a tots una bona festa major 2018 i un bon any 2019!!!!

La Junta
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Parròquia D’AIGUAFREDA
Presentació de Mn. Agustín Arrubla
Vaig néixer en un poblet de l’Àrea Metropolitana de Medellín, Colòmbia,
Sud-amèrica. Vaig ser ordenat sacerdot a l’Arxidiòcesi de Medellín, dins de
l’Associació Missionera Sant Josep; associació que neix de la necessitat de
l’Església d’anunciar l’Evangeli amb el llenguatge de la caritat més enllà de
les fronteres locals.
L’Associació Missionera Sant Josep es nodreix de l’Espiritualitat de la Venerable
Mare Caterina Coromina i Agustí, fundadora de l’Institut de les Germanes
Josefines de la Caritat, de Vic. Amb la iniciativa i la inquietud d’uns joves que
demanaven ser part de la congregació, es va emprendre l’inici d’aquesta
associació. L’estreta relació amb les Germanes Josefines fa possible la nostra
presència a la Diòcesi de Vic.
Déu m’ha donat la gràcia de servir-lo en diferents llocs del món, anunciant
el seu Evangeli amb l’alegria i el convenciment que és una Bona Notícia per
a tothom. He estat a Kenya (Àfrica), on vaig experimentar en la riquesa de
les cultures, l’amor de Déu que mai abandona. Després, el pas per l’illa de
Sant Andreu del Carib, em va permetre tenir una experiència forta de fe i de
trobada permanent amb la Paraula de Déu. També vaig tenir l’oportunitat
d’estudiar a la Universitat Gregoriana de Roma (Itàlia) que em va donar les
eines per a exercir més tard de Formador del Seminari a Medellín. Durant els
meus últims set anys he viscut al Perú on he conegut i gaudit amb el poble
peruà d’una experiència inoblidable de trobada permanent i del pas de Déu
en cada esdeveniment de la vida.
Recentment, el Senyor bisbe de la Diòcesi de Vic, Monsenyor Romà Casanova
i Casanova, ha tingut la generositat de confiar-me les Parròquies d’Aiguafreda, Valldeneu i Figaró on espero servir amb generositat i dedicació als qui
caminen amb esperança i esforç en el camí de la fe.
La Festa Major d’Hivern és un motiu de celebració i també de reflexió. Aquesta
festa del nostre poble d’Aiguafreda ens aplega a tots per viure l’experiència
d’estar junts i sentir-nos com el que som: una família.
Em plau compartir per primera vegada aquest esdeveniment tan important
perquè no només recull una tradició, sinó que fa història, l’escriu, i impulsa
el devenir d’un poble obert al futur.
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Els esdeveniments que ens envolten en
els àmbits social, econòmic i religiós
ens afecten, ja que compartim una
mateixa “Casa Comuna”, com molt bé
l’anomena el Papa Francesc, perquè
prenguem consciència de la nostra responsabilitat i de l’exigència del nostre
compromís amb el món.
Avui més que mai, i conscient de les
limitacions que té, l’Església està oberta
a l’escolta respectuosa i al diàleg amb
tothom; vol escoltar i també fer-se
escoltar perquè hi ha veritats que no
es poden negar i fonaments que no es
poden treure.
El nostre temps ens convida, ens impulsa i ens obliga a mirar Déu no com
una idea o una veritat continguda en
llibres o tancada en les Esglésies, sinó
com una veritat que dóna esperança,
ens encoratja i posa la mirada en el
transcendent i en l’infinit. Ell és qui ens
dóna a tots la vida i l’alè, i disposa totes
les coses perquè el busquem, i d’alguna
manera, a les palpentes, el trobem, ja
que no està lluny de cap de nosaltres;
en Ell vivim, ens movem i som.
Resto a la seva disposició i els desitjo que gaudeixin viva i alegrement
d’aquests dies que ens permeten desbordar de goig per oblidar les tristeses
i ens motiven a consolidar els vincles
d’amistat i de fraternitat.
Bona Festa Major a tothom!
Mn. Agustín Arrubla García
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EL CONVENT DE NATZARET D’AIGUAFREDA
AIGUAFREDA I EL CONVENT, 125 ANYS JUNTS
Hi ha presències als pobles que d’alguna manera els configuren. Aiguafreda,
un bell poble vora el Montseny i al peu del Congost, té entre els seus edificis
un que és emblemàtic, perquè parla de la presència gairebé ininterrompuda
des del 1894 de la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família
de Natzaret.
Els edificis els fan qui els habiten i podem dir que part de la configuració
d’Aiguafreda ve de tenir en el seu espai un noviciat i una escola. Fundat el 2
de març del 1894, començà com a noviciat per a la formació de religioses i al
mateix temps com a escola per a les filles del poble. Sant Josep Manyanet i
la Mare Encarnació Colomina, fundador i cofundadora respectivament de la
Congregació, obriren aquesta obra a redós del bisbe de Vic, Josep Morgades
i Gili, que la va acollir a la seva diòcesi.

Sempre són petites les llavors, però els fruits que se’n treuen són molt grans.
Amb totes les dificultats que sempre tenen tots els començaments, l’obra va
anar creixent. Són molts els i les alumnes que s’hi educaren i que avui són
bons professionals. Escola primària, preparació per a examinar-se de secundària, menjador escolar, col·laboració amb la parròquia, catequesi, una llar
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d’infants innovadora, familiar, especial, que hagué de tancar per manca de
nens, són alguns dels serveis que la Congregació de les Missioneres de Natzaret ha ofert al poble d’Aiguafreda, on avui hi continua present una comunitat
que col·labora amb tot el que pot, tant amb la parròquia com amb el poble.
En celebrar els 125 anys de la seva fundació, la Congregació agraeix ben
de cor la bona acollida que sempre ha tingut i confirma la seva voluntat de
continuar amb la pregària i la col·laboració amb tot el que calgui a favor del
desenvolupament humà i cristià del poble, d’acord amb el carisma que el
Pare Manyanet va deixar. Un Natzaret a cada llar i a l’educació del cor i la
intel·ligència dels nens i joves.
Isabel Suárez

Us convidem a participar en la celebració de la missa d’acció de gràcies pels
125 anys de la fundació del Convent de Natzaret d’Aiguafreda el dia 1 de gener
de 2019, a les 12 h, a l’església de Santa Maria d’Aiguafreda.
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Aiguafreda és el país
de l’aigua i de la frescor,
i és el poble un paradís
que té fonts en abundor
El Montseny
El massís del Montseny és un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus
característic per la seva biodiversitat. Les diferències d’humitat i temperatura expliquen la variada vegetació que es desenvolupa al Montseny, amb formacions vegetals
típiques mediterrànies com alzinars, suredes i pinedes a les cotes més baixes, fins a
la muntanya mitjana plujosa d’alzinar muntanyenc i rouredes a les cotes altes. Prop
dels cims trobem entorns subalpins amb matollars i prats culminals. La fauna montsenyenca es caracteritza per l’existència d’espècies típiques centreeuropees a les zones
altes i per la fauna pròpia d’ambients mediterranis a les parts baixes, amb al voltant
de 270 espècies de vertebrats i uns 10.000 invertebrats. Un dels elements indissociables del Montseny és l’aigua en general i les seves nombroses fonts en particular.
Projecte Fonts del Montseny
El projecte “Fonts del Montseny” és un treball de recerca de més de dos anys de
feina, portat a terme pels autors signants d’aquest escrit, i que a més de varis articles,
conferències i ponències en congressos 1, s’ha concretat en una exposició itinerant que
ja ha visitat Arbúcies, Sant Celoni, Breda, Viladrau, Riells i Viabrea, i que al desembre
2018 podeu visitar a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Després l’exposició
es desplaçarà a Sant Pere de Vilamajor, Granollers, Barcelona, Taradell, Vic, Girona....
Es tracta d’un projecte de recuperació de la memòria de les fonts del Montseny
que consisteix en la documentació dels brolladors i, simultàniament, en un treball
de camp amb la ubicació georeferenciada, fotografies i la descripció acurada de la
font i de l’entorn. A hores d’ara ja hi ha indexades més de 760 fonts en el total de la
Reserva de la Biosfera del Montseny, que es poden consultar al web “Projecte Fonts
del Montseny” 2 i al googlemaps homònim 3 , així com a xarxes socials vàries. És un
treball de naturalesa teòrica, en el qual s’han consultat més de dos centenars de
referències bibliogràfiques vàries, i a la vegada de caràcter empíric, doncs hem visitat
in situ les fonts, a vegades gràcies a les indicacions de les referències, i moltes d’altres
http://futur.upc.edu/OscarFarreronsVidal
https://fontsdelmontseny.wixsite.com/fontsdelmontseny
3
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1NR7adiDk2597xsoOa7sFAvUucBE&
ll=41.77379618536315%2C2.421964986732519&z=12
1
2
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gràcies a tota la gent del país, tots aquells homes i dones que coneixen el seu territori
més proper com una extensió de casa seva. Gràcies a ells, i gràcies a tots els autors
que van escriure sobre el Montseny abans que nosaltres, avui podem presentar
aquest treball de recerca de les “Fonts del Montseny”, un treball inacabat (doncs
amb prou feina hem estat a la meitat de les fonts indexades en el moment d’escriure
aquest article), però que esperem anar completant i millorant amb l’ajuda de tots. 4
Les fonts d’Aiguafreda
Aiguafreda és un dels divuit municipis que formen part del Parc Natural del
Montseny i de la Reserva de la Biosfera del Montseny 5. És un terme de transició
entre les comarques del Vallès Oriental i d’Osona. Té una població censada de
quasi 2.500 habitants (2016) en sols 8 km2 de superfície, el que fa que sigui un dels
municipis montsenyencs de més densitat poblacional (313 h/km2). La població es
concentra al voltant del Congost i la carretera. L’actual nucli creix al voltant d’una
ferreria que ja existia al 1553, i que cent anys més tard ja agrupa una vintena de
famílies. Al 1675 s’hi edificà una esglesiola que al 1877 esdevé parròquia que
prengué el nom de l’antiga Sant Martí de Congost o Aiguafreda de Dalt.
La primera referència del topònim Aiguafreda apareix en llatí “Aqua Frigida”
l’any 898 en l’acta de consagració de l’església de Sant Martí del Congost per
part de l’Abadessa Emma, en que ja es cita la font Fresca, de manera que podem
afirmar que la relació d’Aiguafreda amb les fonts bé de molt lluny. Per altra banda
destacar que a hores d’ara tenim identificades una trentena de fonts d’Aiguafreda,
el que suposa aproximadament el 4% de tots els brolladors de la Reserva de la
Biosfera, quan Aiguafreda suposa sols el 1.5% de la seva superfície.
Però potser el veritable encant de les fonts d’Aiguafreda no és tant el seu nombre
elevat, sinó lo variades que són. Hi ha fonts situades a les cotes més elevades del
terme, com la font de la Gallina o la font del Saní. N’hi ha d’urbanes com la font
de Cal Baldomero o la font del Casal Sant Jordi. D’agradoses com la font del Pati.
Existeixen les fonts humitoses com la de la Granota. Les generoses, com la font
de l’Abadessa. Les romàntiques com la del Lleó. Les fonts perdudes com la de la
Llobeta o la del Saüc, o mig amagades com la font de les Acàcies i la Fontica. Les
històriques com la font Fresca i la font de la Plaça. Algunes es troben annexes
als masos, com la font de la Casanova de Sant Miquel. Altres són captivadores
com la font dels Balços, jogasseres com la font dels Enamorats, misterioses com
la font Amiga, o portentoses com la font del Pontasco. Inclús hi ha fonts a l’exili
municipal, com la font del Pinós.
Podeu enviar-nos les vostres aportacions i opinions a @fontsdelmontseny
El Parc Natural suma un total de 310 Km2 (31.000ha), la Reserva de la Biosfera 551 km2,
quasi el doble que el Parc.
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Aiguafreda és terra de fonts, tal i com explica el poema de l’avi Serna ja en la
seva primera estrofa, i que ens ha permès d’intitular aquest article:
Ayguafreda és el país
de l’aigua i de la frescor
i és el poble un paradís
que té fonts en abundor
En aquesta poesia l’autor ens narra en divuit estrofes les característiques de vint-i-set
fonts de Rodalias d’Ayguafreda (sic). En ella es veu reflectida l’estima dels aiguafredencs
per les seves fonts, i malgrat lo exigu del seu terme municipal, com aquesta estima
sobrepassa els estrictes termes municipals per gaudir de les fonts de la vall de l’Avenco
del costat de Tagamanent, i de les fonts properes de Centelles i Sant Martí de Centelles.
L’altiva font de la Gallina (GPS: 41.792053, 2.276256) és situada a l’extrem nord
del terme municipal, poc per sota de Can Brull. La font pràcticament és l’origen
del torrent del Til·ler, que desguassa a la Riera de l’Afrau a l’alçada de la Bauma de
Gusuac. Podeu accedir a la font pujant per la pista que des d’Aiguafreda de Dalt ens
porta fins al Bruguer i al GR2 ja al Brull. Després de passar per la font Amiga i la Fontica, 300 metres més tard, arribarem a una paella molt tancada, des d’on s’origina
un viarany clos amb una carena metàl·lica que ens porta de seguida a la font de la
Gallina. Es tracta d’una bella font, constituïda per un mur de pedra seca adossat al
marge, construït a dos nivells formant un banc a banda i banda, sempre recobert
de molsa. La part central és més voluminosa, amb una pedra en baix relleu decorat
amb la imatge d’una formosa gallina. L’animal sembla fet amb un motlle sobre una
base de morter, amb la part inferior amb el nom de la font gravat. El brollador és un
petit tub, del qual no és té noticia que ragi, sota el qual hi ha una pica quadrada de
pedra per on hi arriba aigua de la muntanya enllà. En un costat de la font, sobre una
cota superior, hi ha un dipòsit tancat, des d’on surt una canalització que va fins al
costat de la font. Per salvar el camí que passa per sobre, hi ha un petit pont de pedra.
La font del Saní (GPS: 41.780361,
2.272161) és emplaçada sota els
Cingles del Saní, a la soleia propera
a les runes del mas homònim. Podeu
accedir-hi des d’una pista forestal
que puja en molta pendent des de la
Casanova de Sant Miquel, al camí de
la Riera del Pujol. Aquesta pista en
ziga-zagues porta fins a Can Serra de
l’Arca, ja al GR2. Quan pugeu, a 1400
metres aproximadament trobareu
una desviació del camí en direcció
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nord-est que us portarà a les runes del mas Saní i passat aquest un centenar de metres més pel corriol trobareu la font. Des de la font les vistes
de l’obaga de la Serra de Picamena és especial, coronada al capdamunt
per Sant Cebrià de la Móra. La font és un senzill broc d’acer encastat a la
paret del rocam, de poca alçada, i al terra un ben format bassal de pedra
rectangular. El lloc és humitós a pesar de l’alçada i d’estar a la soleia, i
quan hi hem estat nosaltres (inclús al mes d’agost) rajava un filet d’aigua
constant, tot i que petit.
La urbana font de Cal Baldomero (GPS: 41.7657, 2.2538) la trobem a l’inici
del carrer Avencó, just quan el vial comença a remuntar la riera homònima, és
per això que també rep el nom poc original de font del carrer Avencó. No hi ha
un nom oficial de la font, de manera que els més vells en diuen font del carrer
Brucà, que era el nom del carrer abans que li posessin l’actual. Altres també en
diuen font de Cala Curta que és la casa que hi ha al davant de la font. En una
enquesta portada a terme entre gent d’Aiguafreda 6, també van aparèixer els
noms de font de la plaça de la Modista, i de font del Passeig, però majoritàriament era coneguda com a font de Cal Baldomero, referint-se al pati de la casa
on es troba la font. L’obra de la font consisteix en una gran columna prismàtica
de totxana, amb un rematat ressaltat amb rajoles de color blau, una mica recordant les cases d’estiueig modernistes. Al centre de l’obra una capelleta amb arc
de mig punt tota perimetrejada de totxana de cantell conté el polsador per on
avui surt l’aigua de xarxa a bona pressió. Una pica circular ran de terra permet
el desguàs ordenat de l’aigua.
La font del Casal Sant Jordi (GPS: 41.767188, 2.252249) es troba en un
costat del pati de migdia d’aquesta antiga casa d’estiueig ara reconvertida en
casal. Està construïda en un mur de formigó, on s’ha fixat un emmarcament
de pedra i un brollador central de forma sinuosa. L’aigua cau en una pica de
pedra quadrangular. Sobre el brollador hi ha un plafó de la Mare de Déu de
Montserrat. Al voltant hi ha un banc corregut i una taula feta amb una pedra de
mola. El casal Sant Jordi és una torre noucentista construïda durant la primera
meitat del segle XX amb el nom de Can Galí. A principi de la dècada de 1980 va
ser adquirida per l’Ajuntament d’Aiguafreda, que va habilitar-ne una part com
a Centre d’Assistència Primària i l’altra com a Casal d’Avis. Es tracta d’un edifici
aïllat de planta rectangular que s’estructura en tres crugies. A la façana de la
carretera de Ribes hi ha un plafó ceràmic amb la imatge de Sant Jordi. Davant
de les façanes de migdia i tramuntana hi ha el seu magnífic jardí, amb la font,
parterres i bancs per seure. A la part nord del jardí hi ha un parell d’alzines de
gran port bellament formades.
Tardor 2018 al Facebook Gent d’Aiguafreda
(https://www.facebook.com/groups/1454382881471014/ )

6

73

L’agradosa font del Pati (GPS:
41.7888, 2.2575) la trobarem a
Aiguafreda de Dalt, en el pla nord
de l’església de Sant Martí, dins un
recinte tancat que acull una petita
zona d’esbarjo amb taules i bancs de
fusta. L’aigua que brolla de la font es
proveeix d’una antiga mina situada
uns 60 metres al sud-est, raja per un
broc d’acer inoxidable encastat a un muret de pedra i cau a una pica de pedra
picada allargada i molt antiga. En el poema de l’avi Serna hi ha una estrofa que
parla de la font:
La sogra que es desbarati
si amb el gendre mal esta
l’envia la font del PATI
si es creu que allà patirà
La humitosa font de la Granota (GPS: 41.775640, 2.253120), és difícil de trobar tot i ser relativament propera al cementiri. La millor manera d’arribar-hi és
precisament des del cementiri, agafar el carrer de les Alzines i internar-se al bosc
tant aviat la tanca metàl·lica del costat nord desapareix, cal descendir pel bosc
en direcció al torrent dels Balços. Està situada sobre el mateix torrent, més aviat
al costat nord. És una construcció recolzada en un marge, en forma de templet
acabada amb arc de mig punt amb cinc gruixos de totxanes, que descansa sobre
pilastres ceràmiques. La part interior superior està decorada amb trencadís de
rajola vidriada, on hi ha destaca l’any 1913 si ens hi fixem bé, amb color blanc,
blau, marró i una mica verd. Potser tot l’interior estava amb aquesta decoració
en trencadís però ara sols en resta la part superior. A la part central del mur hi ha
un forat quadrangular que permet veure l’interior de la mina natural, amb una
petita bassa on es filtra l’aigua, que surt a l’exterior per un canaló entre pedra
calcària. L’aigua cau en una pica semicircular i s’entolla davant de la font, on els
senglars hi fan festa grossa a jutjar per com està de picat tot l’entorn.
La generosa font de l’Abadessa (GPS: 41.7885, 2.2576) és annexada a la paret dreta del pati d’entrada a l’església de Sant Martí, i l’aigua es proveeix d’una
antiga mina situada uns 40 metres més amunt. L’accés a Aiguafreda de Dalt és
senzill des de la font dels Enamorats. Des d’aquí podem fer-ho a peu remuntant
la riera de Martinet per un paisatge molt agradable, o bé per la carretera que hi
puja. Ambdós estan perfectament assenyalats. La font està en el mur de pedra de
juntes obertes i ple d’herbam que tanca el recinte. A mitja alçada, l’aigua raja per
un broc fet amb dues petites teules i cau a una pedra plena de molsa i regalima
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fins a un bassal semicircular a mig pam del terra sobre un replà empedrat. Al
capdamunt del frontal hi tenim la imatge en relleu ceràmic de l’abadessa Emma
de Sant Joan, filla del comte Guifré el Pelós, que dóna nom a la font, majòlica
signada E. Sther (sic). Al seu costat una placa de ceràmica commemora els 1.100
anys del naixement d’Aiguafreda de Dalt, quan l’abadessa Emma feu construir
l’església. La placa és subscrita pels ajuntaments d’Aiguafreda, Centelles, Sant
Martí de Centelles, Seva i Tagamanent, en agraïment a l’abadessa, que en l’acte
de consagració de l’església va inscriure per primera vegada a la història els noms
d’aquests pobles. A l’entorn podem gaudir de les vistes i del “comunidor”, una
glorieta formada per quatre columnes que servia d’aixopluc als qui prenien part
de la cerimònia religiosa per defensar els conreus de les pedregades.
La romàntica font del Lleó (GPS: 41.7766, 2.2495) és emplaçada al nord del
nucli edificat d’Aiguafreda. Si sortiu per l’antiga carretera N-152 cap a Vic, a la
dreta trobareu el carrer de la Llobeta. És un carrer amb poques cases que, un
cop creuat el carrer de la Ginesta, fa un gir de 180 graus per separar-se del torrent que dóna nom al carrer. Si entreu per aquest sot trobareu la font, ja que és
situada al costat dret del torrent de la Llobeta. La font del Lleó va ser arranjada
pel sr. Pi a principis del segle XX. Aleshores l’aigua rajava d’un gros cap de lleó,
que avui encara endevinem malgrat haver estat trencada la ceràmica. També
era anomenada la font del Xato, sembla ser perquè l’animal representat tenia el
morro pla. Va ser tant popular, que a les primeres dècades del segle XX la imatge
de la font fins i tot decorà el paper moneda d’Aiguafreda. Altres noms que també
ha rebut al llarg del segle XX és font de la Llobeta i font del Torrent. Hi ha una
postal dels anys 20 del segle passat de L. Roisin (nº18 Ayguafreda) on es pot
apreciar la majestuositat de la font en aquells temps, amb dos noies estiuejants
amb vestits blancs abillades de forma impol·luta, al costat del cap del lleó, i una
tercera noia del poble asseguda a un mur avui desaparegut que hi havia davant
de la font. L’obra de la font és un gran mur còncau de pedra contenint l’estatge
muntà per poder disposar d’un pla al costat del torrent. El mur ha perdut en
pràcticament la seva totalitat l’estucat blanc original de fa cent anys i també les
peces de remat i ornament. Al peu del mur un banc corregut, amb peces ceràmiques vidrades a la part baixa del respatller, acompanya ambdós costats de la
deu d’aigua. Un renglera de rajoles verdes, amb rajoletes petites de color blau
intercalades, posades en posició de rombe sobre la línia ceràmica guarneixen el
banc. El broc actual és un tub d’acer encastat a una vella roca tota recoberta de
molsa que aboca la seva aigua a una pica semicircular de trencadís ceràmic, tot i
que ara també és recoberta de verdet. El lloc és molt humit, i si no si fan tasques
de manteniment sovint, l’esbarzeram ho tapa tot.
Hi ha fonts que amb el temps s’han perdut. La font del Saüc estava propera al
mas homònim ara en ruïnes. L’antiga font de la Llobeta tal i com es pot veure en
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la postal de 1917 de Missé Hermanos ja no existeix. La font de la Llobeta (GPS:
41.777397, 2.250165) que va substituir l’original està situada al costat nord del
carrer de la Llobeta, a l’altre costat de la masia d’origen medieval que va ser
ampliada i reformada durant el segle XIX, i que ha donat lloc a aquest veïnat tan
particular. La boca de la mina d’on prové l’aigua està situada davant la capella
del Sagrat Cor, des d’on està canalitzada fins a la font. El brollador metàl·lic de la
font està fixat en el mur de contenció d’una casa (avui en dia malauradament
entubat). L’aigua antigament queia en una bassa ovalada, acabada amb un mur de
perfil sinuós en un extrem. Una part de l’aigua de la mina estava canalitzada fins
a un rec on hi havia el safareig, actualment tot tapat de vegetació i molt perdut.
L’amagada font de les Acàcies (GPS: 41.777163, 2.248280) és situada al camp
erm del marge oest de carrer Abadessa Emma, darrera de les naus Automàtic
F. Company. Des del carrer cal creuar el camp en direcció un canyissar i trobem
la font sota d’unes acàcies ben formades, que donen nom a la font. La font
està constituïda per una estructura rectangular semisoterrada, feta de pedra
ben lligada amb ciment. En una de les cares interiors hi havia fixat un brollador
metàl·lic, actualment trencat o tallat ran del mur, d’on no surt aigua, tot i que
pel desguàs de la font se sent passar aigua relativament abundant, de manera
que tot fa pensar que seria una font fàcil d’arreglar. La font i el seu entorn, que
havia estat habilitat amb taules i bancs, estan totalment coberts de vegetació,
en un estat trist i abandonat.
La Fontica (GPS: 41.793624, 2.271933) és una font natural que en alguns llocs
apareix amb aquest nom i en d’altres amb la denominació de font Tica. Situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, en la pista que ens porta
d’Aiguafreda de Dalt a la font de la Gallina, alimenta el torrent del Til·ler. Pujant
per la pista sempre tenim el torrent a la nostra esquerra, fins que en un moment
creuem el torrent i a partir d’aleshores es trobarà a la nostra dreta. En aquest
precís indret, just abans de creuar el torrent, a la vostra dreta podeu observar
un aiguaneix sempre ple d’aigua i vegetació. Si mireu amb atenció veureu arran
de l’aigua enclotada un petit broc metàl·lic i a la mateix pedra gravada “La Font”,
els traços següent han estat malmesos, i això ens impedeix discernir sobre el
nom original de la font. Si no veieu el gravat, netegeu amb aigua la pedra més
vertical (com hem fet nosaltres quan hi hem estat) per poder descobrir les lletres,
que molt sovint són tapades pel verdet de la molsa que creix arreu. La font no
és gens esplendorosa arquitectònicament, però diuen que quan alliberes una
font de la presó de l’oblit alliberes també l’energia del que ens ha estat regalat.
Si passeu per la Fontica, allibereu-la de l’oblit!
La històrica font Fresca (GPS: 41.7874, 2.2576) té l’honor de ser la font documentada més antiga del Montseny (tal i com hem vist, des de l’any 898 junt
amb la consagració de l’església del Sant Martí del Congost). És emplaçada a
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escassos 125 metres al sud d’Aiguafreda de Dalt. Des de l’església cal prendre
un camí ascendent que arrenca al sud i marxa inicialment en sentit sud-est, seguint les marques del sender PR-C 200. La font queda dins el bosc, en un extrem
d’una terrassa enlairada per sobre del camí, en un bellíssim racó molt ombrívol,
amb altes acàcies i alzines. Al mig de la terrassa disposem d’una taula rodona
de pedra circumval·lada per un cèrcol de ferro, sostinguda per una creu de totxanes en forma de ziggurat invertit. La taula és envoltada d’un banc concèntric
de pedra per seure, i a la part baixa que toca el camí també hi ha d’altres taules
i bancs per fer-hi una estada. El conjunt de la font està format per un sinuós
mur de pedra adossat a la muntanya que conté el talús, més alt del mig que
dels costats, amb un pedrís corregut de pedra tant llarg com el mur que li fa de
respatller. Del mig del mur i a mitja alçada brolla l’aigua per un broc de pedra,
cau a una primera pica i després passa a un bassal semicircular a dos pams del
terra. Coneguda amb aquesta denominació per la frescor de la seva aigua que
diuen que antigament havia estat abundosa, malgrat que avui dia el seu preuat
líquid és escàs per poder beure.
La font de la Plaça (GPS: 41.7681, 2.2504) és una font pública situada a la
cara nord de la plaça Major, d’on antigament es treia l’aigua amb un volant i
més endavant amb un motor. Al costat del camí Ral es va configurar la plaça
Major, fins que al 1675 es va alçar en un dels angles de l’actual plaça una petita
església que va significar el primer pas per a l’emancipació del nucli que s’anava
formant al fons de la vall respecte la parròquia originària. Aquest petit edifici
religiós va esdevenir parròquia el 1877 en erigir-se l’església dedicada a Santa
Maria d’Aiguafreda, precedent de la moderna construcció dels anys 60. La font
de la Plaça és adossada en un extrem de l’edifici de l’hostal de l’antic poble de
les Ferreries. Es tracta d’una estructura de pedra treballada amb la data de 1871
cisellada sobre d’un medalló central en relleu, i a cada costat té un broc, a la
dreta un polsador, i a l’esquerra una canella colzada de la que no en surt res. La
pica rectangular de pedra recull les aigües sobrants.
La font de la Casanova de Sant Miquel (GPS: 41.785408, 2.286625) dóna vida al
mas arranjat per la Diputació com a refugi, que es troba al camí que voreja la riera
del Pujol. Es tracta d’una font que dóna aigua als estadants del refugi i al jardí, aigua
que prové d’una captació feta propera a la mina de la font del Saní. La font té una
aixeta moderna i aboca la seva aigua a un safareig tradicional. Des de la Casanova de
Sant Miquel hi ha un vertiginós corriol que us aproparà a la ermita de Sant Miquel
de Canyelles, que podreu visitar, ja que la trobareu amb la porta tancada però sense
clau. Compte a l’entrar, ja que la volta de l’ermita és plena de ratpenats.
La captivadora font dels Balços (GPS: 41.7772, 2.2563) és localitzada al costat
del torrent que li dóna el nom, al sud de la pedrera de Cruïlles, al caire de l’espadat deixat per l’activitat extractiva. Des de la font, un balcó natural ens obra una
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basta panoràmica cap al nord, amb Centelles al peu dels cingles. Podem accedir-hi
des del cementiri, per una pista que s’enfila a nord, però la deixem de seguida
tot girant a la dreta pel camí de l’Aregall. Al cap de només d’una cinquantena
de metres d’haver-lo encetat, trenquem a l’esquerra per un corriol costerut que
s’enfila bosc amunt. El sender està ben definit i uns 225 metres més amunt som
davant la font. Dues gran alzines ens senyalen el seu emplaçament. La font està
constituïda per unes quantes pedres lligades en forma de petit mur irregular
des d’on l’aigua raja per un broc de ferro i cau a una basseta quadrada de pedra,
que per un petit orifici lateral alimenta a una bassa més gran, també de pedra,
situada a la dreta que servia per abeurar-hi el bestiar de Cruïlles. L’aigua raja
amb un abundant doll, molt fresca a l’estiu i diuen que calenta a l’hivern, tot i
que nosaltres no hem sabut trobar aquesta diferència tèrmica. En èpoques de
sequera continuada brolla amb la mateixa intensitat.
La jogassera font dels Enamorats
(GPS: 41.7817, 2.2473) és situada a
la sortida nord del poble, al costat
de la riera de Martinet i en el punt
on comença la carretera que va cap a
Aiguafreda de Dalt, al final del carrer
dels Enamorats. La font, que és molt
coneguda i apreciada al poble, queda
dins una petita àrea d’esbarjo enlairada respecte de la carretera i protegida
per unes baranes de fusta. Al seu interior disposa de dues taules rodones de
pedra ben ombrejades. És annexada a un mur de pedra lligada que suporta el
pla de la muntanya. D’aquest mur en sorgeix una pedra d’aire antic i desgastat
d’on surt un broc de ferro colzat per on brolla l’aigua que cau al bassal quadrat de
pedra. El broc té un forat al capdamunt, que podem fer brollar amunt amb tapant
amb la ma el cabal inferior. A banda i banda de la font, amb un terra empedrat
i esglaonat, hi ha dos bancs de pedra adossats al mur principal que li fan de
respatller. A l’esquerra del mur hi trobem el nom de la font i l’escut d’Aiguafreda
en relleu ceràmic. A la dreta una majòlica vermellosa i amb lletres daurades, tot
i que en un estat de mala conservació, permet llegir la bonica estrofa de l’avi
Serna dedicada a la font.
La misteriosa font Amiga (GPS: 41.792418, 2.264340), és situada a l’extrem
nord del terme municipal, en la pista que ens porta d’Aiguafreda de Dalt a la
font de la Gallina. Sortint de l’ermita consagrada per l’abadessa Emma, en 700
metres d’ascensió per la pista en direcció nord arribarem a creuar el Sot de la
Berlana, que alimenta la Riera del Martinet a l’alçada de l’Afrau. Just en aquest
punt veureu al desmunt de la muntanya l’afloració natural de la font Amiga, on
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sempre hi ha aigua en moviment. La font és natural, sense broc, però per facilitar la seva localització una bona ànima ha col·locat un rètol metàl·lic a la pedra
per poder identificar-la amb facilitat. En aquest punt podeu gaudir de les vistes
del cingles de l’Afrau i més lluny a sud dels de Bertí, mentre la música de l’aigua
encanonada a la riera del Martinet sembla una melodia que ens indica el camí.
La portentosa font del Pontasco
(GPS: 41.7707, 2.2479) s’ubica on
antigament s’acabaven les cases del
carrer Major, el punt septentrional on
es trobaven l’antic camí Ral i la carretera
originària del segle XIX. La font està situada a la vorera de llevant de la carretera
de Ribes. Elegantment retirada del pas,
en una placeta pavimentada ombrejada
per quatre plataners, el conjunt es troba
protegit per tanques de fusta. Un muram de pedres de junta oberta conté la muntanya, a l’esquerre amb una escala que puja bosc amunt, i a la dreta amb un mur
més baix amb un seient de pedra corregut que al final gira en angle recte per tancar
l’espai. El respatller del banc és de toves ceràmiques. Al bell mig de la placeta dos
grans taules circulars que semblen rodes de molí, i bancs concèntrics d’obra al seu
voltant, permeten una estada molt agradable i lleugerament bucòlica. El polsador
per on raja la font és situat a un nínxol excavat dins la pedra emmarcat per obra de
totxana a banda i banda amb acabat piramidal. Un gran rètol ceràmic pres al mur ens
indica el nom de la font. Al peu de les escales que pugen muntanya amunt podem
trobar una pica de pedra. El nom de la font prové d’un antic edifici que hi era proper
amb el nom de “Pontasco” o “Portazgo”. Antigament era molt estret el pas del
camí Ral en aquest lloc, i l’edifici en qüestió podria ser que indiqués el pagament
d’un peatge per poder passar. És possible que fossin els barons de Cruïlles, que
eren gent molt bel·licosa, qui gaudissin del dret de cobrar per les mercaderies que
transitaven pels seus dominis (aquesta és una hipòtesi de l’estudiosa Carola Duran).
La font d’en Pinós (GPS: 41.771403, 2.245967) malgrat pertànyer formalment
a Centelles, és pràcticament annexa al nucli urbà d’Aiguafreda. S’hi accedeix des
d’aquest poble per una bonica passera de fusta que creua el riu, un cop baixat als
marges des del carrer que precisament porta el nom de Font de Pinós, que creua
a la carretera de Ribes prop del tradicional restaurant Els Traginers. Emplaçada
a tocar el riu Congost, la font estava en molt mal estat des que una riuada es va
emportar l’antiga palanca al 1995, i s’havia anat perdent, fins que al 2012, un
grup d’amics 7 van decidir posar-hi mans a l’obra per recuperar-la juntament amb
7
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el grup de defensa fluvial Associació Martinet. Actualment aquest grup d’Amics
de la font d’en Pinós continua mantenint el lloc i cada any organitza agradables
diades poètiques i d’altres esdeveniments interessants. La fusta per a la passera
fou donada de manera desinteressada per “Fustes Soldevila” d’Aiguafreda. La
font està enclavada a un mur de pedra ben treballada de 3 metres d’alçada.
Dins el mur, un arc rebaixat dóna lloc a un pla enfonsat d’uns 30 centímetres
amb el mateix tipus de pedra que l’exterior. Dins, un artístic cartell de barres de
ferro corbades retolen el nom de la font. Sota una aixeta simbòlica hi ha els tres
brocs per on raja l’aigua, encastats en roques més antigues que la resta del pany
de mur. Els brocs són diferents, dos de pedra i el de la dreta d’acer. A banda i
banda de l’arc rebaixat s’obre un banc corregut amb toves ceràmiques de seient
i respatller. L’entorn és molt agradable gràcies a l’ombra dels grans plataners a
l’estiu, i al solell de l’hivern a tocar el Congost. D’un d’aquests plataners fa pocs
anys en penjava un casolà gronxador de fusta. Una mica riu avall, els voluntaris
que van recuperar la font van arranjar també els antics safareigs que malgrat que
ara ningú els usa podrien recuperar la seva antiga funció amb molta dignitat. A
tot l’entorn encara es poden contemplar de forma clara els bancals de pedra que
permetien aprofitar agrícolament tot l’estatge. De l’aixeta de la font d’en Pinós
hem vist que hi ha retolat MMXII.
Conclusions
Les fonts han estat un element del patrimoni cultural i natural destacat a tot
el Montseny, i encara en més mesura a Aiguafreda. Cal rememorar la “cultura
de la font”: tradicions, costums i hàbits que es duen a terme amb les fonts com
a protagonistes. Mantenir les nostres fonts en bon estat, lliures de bardisses o
brutícia, per tal de conservar-les com una de les riqueses més grans del Montseny
i d’Aiguafreda, és una feina necessària, així com desenvolupar el raonament teòric
i qualsevol evidència pràctica d’elles. Preservar les fonts, en aquesta societat de
les presses i de l’aigua embotellada, és una comesa heroica i necessària, una
tasca de tots: administracions i societat civil. Recuperem el gaudi de les fonts!
Recuperem la cultura de la font!
Oscar Farrerons
Dr. arquitecte, estudiós del Montseny.
Universitat Politècnica de Catalunya.
Adrià Corella
Estudiant de Sistemes Microinformàtics.
ACM Fotografia.
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UN CONTE IMAGINARI, O NO…
És un poble petit, envoltat de boscos verds. La gent és tranquil·la, treballadora,
pacífica. Molts han marxat a ciutat, però allà queden els que no han volgut
abandonar el poble. En Pau és el professor de la petita escola. No li agrada
el poble, ni la gent, i ho demostra cada dia.
Aquest matí ha arribat de mal humor, com sempre. Els nens seien a les seves cadires,
esperant començar la classe. Venint ha vist que el vidre d’una finestra estava trencat.
Ahir algú va trencar aquest vidre. Qui va ser? Els nens es miren els uns als
altres sense dir res.
Bé, com que veig que no ho
voleu dir, avui estareu tot el
dia tancats a classe, sense pati.
Els nens no diuen res. No entenen aquest càstig. Només
s’imaginen tot el dia tancats
fent classe, sense sortir al carrer, sense respirar aire fresc.
Es comença a fer fosc. Van arribant els pares per recollir els
nens. La porta no s’obre. Els nens dins senten les converses de la gent i segueixen
asseguts a les seves cadires. Va passant el temps i una mare truca a la porta. El professor obre. Els diu que estan castigats i que els tindrà a classe fins a les 9 de la nit.
Els pares es rebel·len. No ho troben just. Fa moltes hores que els nens són a
classe i no han sortit en tot el dia. La tensió va pujant. No accepten l’actitud
del professor. Els nens, des de dins, estan observant l’espectacle que s´ha
muntat a fora. Els seus pares els estan defensant!
De sobte, algú obre la porta, s’encara al professor i li diu que s’emporta els
nens. Els altres pares van entrant, agafen de la mà els seus fills i van sortint
de l’escola. En Pau es queda sol a dins.
Tots fora, rient, abraçats, feliços, van marxant cap a casa. L’Oriol, en Quim, en
Jordi 1, en Jordi 2, en Jordi 3, en Josep, en Raül, la Dolors i la Carme, demà
no aniran a classe. Aniran tots, amb els seus pares, a passejar pel bosc, a
respirar aire fresc i a ser immensament feliços.
Conxi Nesplé
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EL CONTE D’EN PERE COIX
A les acaballes del segle XIV, nasqué en Pere Coix (de nom Pere Salaric) en el
si d’una humil família de sis germans que vivien en un mas rònec a prop de
l’ermita de l’Erola, a la parròquia de Sant Martí de Viladrau.
En aquesta ermita, situada gairebé al peu del rocam de Sant Segimon, s’hi
venera la Mare de Déu de l’Erola, a la que tota la família d’en Pere hi tenia
gran devoció, en especial ell, que era el més petit dels germans.
En aquell temps, tret dels nobles, per a la resta dels mortals, tot eren penúries i misèria i la família d’en Pere no fou una excepció. És per això que quan
tenia tan sols dotze anys, en Pere va haver de començar a treballar i ho va
fer com a llenyataire i carboner pels boscos del Montseny.
A en Pere, que caminava
un xic coix per la trepitjada
d’una vaca i per distingir-lo
d’altres Peres de la colla de
llenyataires, els companys
li començaren a dir en Pere
Coix. “Pere Coix, porta la
bóta!”, “Pere Coix, porta la
destral grossa!”, “Pere Coix,
L’Erola Viladrau
afegeix llenya a la pila!” i així
li quedà el mot. Cal dir que en Pere anava una mica coix en aquell temps i
era baixet per l’edat, però molt eixerit i amb un gran cor.
Al pobre Pere li costà moltes angoixes i llàgrimes aprendre l’ofici lluny de
casa, ja que era una feina molt dura per a un nen. Perquè calia tallar alzines
(fusta molt dura) amb les destrals, trossejar i arrossegar la llenya fins al lloc
de cremar-la, fer les piles col·locant molt bé la llenya per tal que cremés a poc
a poc, cobrir-la de terra deixant-hi una xemeneia central... Tota una tècnica
que volia molt d’ofici, i compte!, un cop encès el foc de la pila, calia vetllar-lo
i alimentar-lo dia i nit per tal d’obtenir un bon carbó. Un cop cremada la pila,
calia treure el carbó, col·locar-lo en sàrries i els traginers amb llurs cavalleries
el portaven als pobles i d’allà a la capital.
En Pere Coix, igual que els altres llenyataires, vivien quasi sempre al bosc on
feien cabanes a prop del tros i allí vivien ja fes fred i neu o sol i calor. Només
els diumenges, els que tenien família, anaven a casa a veure els seus. El fet
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que quasi sempre feinegessin i fessin carbó pels voltants del Pla de la Calma,
el Brull i les Pinedes, va comportar que en Pere Coix preparés una mena
d’estada o habitatge en una balma situada en un lateral de la Calma mirant
a migjorn amb vistes al Turó de Tagamanent, un lloc a recés i amb molt bona
vista. Encara avui aquesta balma es coneix com la “Balma d’en Pere Coix”.
En Pere Coix, quan ja era un xicot de vint anys i ben plantat, es passava moltes
nits barrinant quin podia ser el seu futur, ja que molt li agradava la muntanya i la
seva feina, però havia de pensar a formar una família i tenir una casa. Per a una
casa, gairebé no tenia diners ni per començar-la i per trobar muller, encara ho
tenia més difícil, ja que les poques noies que coneixia d’aquelles contrades, no
li feien el pes o ja estaven promeses. Per això, una mica angoixat el xicot, cada
nit resava a la Mare de Déu de l’Erola perquè l’ajudes en tan difícil empresa.
En aquell temps, al Castell de Cruïlles hi vivien en Bernat-Joan i la Violant,
Barons de Cruïlles i Senyors d’Aiguafreda i de Rajadell. Els seus béns s’estenien, a més del terme parroquial de Sant Martí d’Aiguafreda, als llocs veïns
de l’Abella, Valldaneu, Bertí, el Brull, la Móra i Tagamanent. Els esmentats
barons tenien dos fills, en Francesc de vint-i-dos anys i l’Elionor de divuit.
Estava clar que en Francesc seria l’hereu de la baronia. Quant a l’Elionor, els
seus pares li tenien projectat matrimoni amb un ric senyor, Tomàs de Vilaró del comtat de Cardona, home ja gran i sorrut que a la noia no agradava
gens ni mica, cosa que expressava clarament als seus pares. Una nit després
de sopar, en una reunió de família, els pares molt seriosament li van dir a
l’Elionor: “filla estimada, si en el temps de dos anys no has maridat amb el
senyor Tomàs de Vilaró o amb pubill de noble família, hauràs d’ingressar en
el convent de Sant Joan de les Abadesses, per tal de ser educada en vida
religiosa com correspon a una noia de casa noble.”
Elionor, amb grans plors i molta
angoixa es retirà a la seva cambra. Allí hi passà moltes nits en
blanc pensant en la seva dissort
i en com podia trobar un marit
que l’estimés i que fos acceptat
pels seus pares. Per aquelles
contrades no existia tal fadrí, o
almenys ella no el coneixia ni
sabia on cercar-lo.

La Perera
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Un matí d’assolellat diumenge, l’Elionor agafà el
seu cavall i sortí a passejar pel bosc de les Pinedes. En arribar a prop de
Vilargent, va veure una
petita columna de fum,
s’hi apropà i veié una pila
de les de fer carbó, una
petita cabana i un xicot
guapo, encara que una
mica emmascarat, no
massa ben vestit i mig enBalma d’en Pere Coix
dormiscat. Ella el saludà i
quasi l’espantà, baixà del cavall i li demanà que feia en aquell lloc. En Pere Coix,
li tornà la salutació i li explicà que estava fent carbó i com l’obtenien. En Pere es
torbà i envermellí ses galtes en veure que una noia noble i tan bonica li donava
conversa a ell, un pobre llenyataire. Després d’una llarga conversa en què tots
dos expressaren ses aficions i respecte per la natura i pels animalons del bosc,
quedaren per tornar-se a veure algun capvespre al peu de la font que es troba
a prop del Castell de Cruïlles on ella anava a buscar aigua fresca pel sopar.
Les trobades a la font sovintejaren i allí fou on l’Elionor explicà a en Pere la
seva dissort respecte el casament i ell li explicà les seves cabòries tot dient-li
que si fos ric i ella volgués, la prendria per muller Ella li respongué que la
seva resposta seria que sí, i que l’estimaria tota la vida encara que no fos
ric. Perquè a ella els diners no ho eren tot, però de segur que si no hi havia
diners, els seus pares no l’acceptarien.
Passaren els dies i les nits i arribà el final d’un calorós estiu. Una tarda descarregà una forta tempesta amb molts de llamps i trons. Un dels llamps
esberlà un gros castanyer, segurament centenari, situat a prop de les restes
del que algun dia havia estat una masia. En Pere Coix que feinejava per allí a
prop i que s’havia posat a aixopluc d’una grossa alzina, s’hi acostà encuriosit
per veure l’estrall que havia fet el llamp al pobre arbre. Va ser aleshores que
s’adonà que en una cavitat interior de l’arbre hi havia un pilot de florins d’or i
d’altres monedes que durant molts anys havien estat tapades pel propi arbre.
De segur que algú havia amagat aquell tresor en una fugida o en un moment
de tràngol i que, segurament, la persona hauria mort i allí es quedà el tresor
fins que el propi arbre amb el pas del temps va tancar la cavitat.
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Aquella nit en Pere Coix no va poder dormir i a trenc d’alba quan ja clarejava,
va portar tota aquella fortuna a un bon amagatall a prop de la seva balma. En
Pere comptava amb neguit els dies i les hores que mancaven per trobar-se
al peu de la font amb la seva estimada. Amb gran alegria i quasi tremolant
en Pere explicà la troballa i li digué que allò era la fi de les seves dissorts i
angoixes i que havia de ser el començament d’una vida d’amor i d’estimació.
El cap d’uns dies, en Pere Coix ben abillat, com tot un galant fadrí, es presentà
davant dels Barons de Cruïlles Senyors d’Aiguafreda i de Rajadell, per tal de
demanar la mà de la seva estimada filla n’Elionor i també per demanar permís
per poder construir en un lloc del Pla de la Calma, una nova masia i terrenys
per a poder conrear, per a la nova família que volien formar. Els barons, ja
assabentats per la seva filla, accediren a ambdues peticions, molt cofois per
poder ben casar la seva estimada filla.
El lloc escollit per construir la nova casa
(la seva llar), va ser un pla molt assolellat
situat al costat d’on en Pere Coix tenia
la seva balma. Feia temps que en aquell
indret en Pere hi havia plantat una perera
motiu pel qual, a la nova masia li posaren el nom de la Perera. Al darrera de la
casa hi feren un pou per tal que no els
manqués l’aigua, pou que fou revestit de
pedra picada i que en el seu exterior té forma d’un tron, on en Pere els capvespres
d’estiu s’hi asseia amb la seva princesa.
En Pere Coix i n’Elionor foren molt feliços
i tingueren descendència que alegrà
tots els seus dies i quan alguna cosa els
amoïnava massa, baixaven a la balma a
recordar temps ja passats i pregaven donant gràcies a la Mare de Déu de l’Erola.
Encara avui a prop del mas de la Figuera, es pot veure la casa de la Perera,
casa senzilla però noble, el seu bellíssim pou i molt a prop a tan sols unes
cent passes, la Balma d’en Pere Coix.
Joan Parareda
Aiguafreda, 23 d’abril de 2013
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PROJECTE UNIRAID 2019
Què és la UNIRAID?
La Uniraid és un raid i projecte solidari de
9 dies pel desert del Sahara en cotxes de més
de 20 anys, en el qual els equips han de travessar Marroc de nord a sud en un recorregut
de 7 etapes utilitzant brúixola i un roadbook.
Objectiu; la solidaritat!
Al contrari del què pot semblar pel nom, la Uniraid no té una classificació de resultats
sinó que es tracta d’una aventura solidària per tal de poder ajudar als pobles del desert.
Els equips hem de portar un mínim de 30 kg de material solidari per repartir
durant els 7 dies i crear un projecte per tal de poder ajudar als poblats de la zona.
Creiem que portar una mica d’esperança i afavorir les condicions de vida dels més necessitats, especialment si es tracta de nens, és una obligació moral de tots els ciutadans.
Fins el dia d’avui ja s’ha treballat en millores de pous, cuines solars, sistemes de
regadiu i projectes fotovoltaics. Aquest any s’ha de portar material el qual anirà
destinat a 4 escoles de la zona, amb un total de 1120 alumnes d’entre 4 i 13 anys...
Exemples de material que hem d’aportar:
Motxilles
Sabates
Ordinadors
Fotocopiadores
Joguines
Bicicletes
Equip esportiu
Pilotes
Productes farmacèutics
ENS VOLEU AJUDAR?
Perquè aquest projecte sigui una realitat i no una il·lusió, busquem patrocinis i
col·laboracions en material i monetàries, sigui de part d’empreses o bé particulars,
per tal de poder aconseguir el màxim de material solidari possible i també poder fer
la preparació del vehicle per a resistir les dures condicions del raid.
Durant la festa major d’Aiguafreda, i el dia del mercat artesà, muntarem una parada
on podreu comprar objectes fets per nosaltres i on podeu portar material vell que
ja no utilitzeu i que estigui en bon estat. El fet de poder aconseguir aquests objectes
podria ajudar molt en l’educació i condicions de vida dels nens i nenes de la zona.
Més sobre l’equip i nosaltres:
El nostre equip serà Wild Wheels, i està format per
l’Oriol Soldevila Sayós i Marc Maier Massó.
Som dos joves d’Aiguafreda que ens coneixem des de la infància, i des que tenim
sentit de la raó sempre he manat junts a rallis, carreres de F1, moto GP…
Tenim 20 anys i ens ha sortit la possibilitat d’anar a fer una travessa per aquest
meravellós desert i al mateix temps solidaritzar-nos amb la gent d’allà, no podíem
deixar escapar l’oportunitat!
GRÀCIES
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EL TEMPS A L’ALT CONGOST
Com aficionat de la meteorologia des de fa molts anys, ja
fa temps que cada dia escric
en el meu mur de Facebook el
pronòstic del temps a la nostra
vall. Des del primer dia vaig
quedar sorprès de la multitud
de gent que també li agrada
saber coses de meteorologia.
Aquest any podem dir que
els aficionats d’aquesta matèria a la nostra vall, estem
d’enhorabona, doncs ja tenim
la primera estació oficial de
meteorologia a casa nostra.
No només serveix per mirar
les temperatures, la direcció
del vent, els litres que han
caigut, les hores solars, etc. També hem instal·lat aparells per saber com tenim
la contaminació en el nostre entorn.
Un conjunt d’aparells que posaran el nostre municipi al cap d’amunt del nostre
país. Tot això col·locat en un lloc fantàstic com és Can Bellit.
Jo ja feia temps que anava al darrere d’un projecte així pel nostre poble.
Finalment gràcies a l’Ajuntament d’Aiguafreda, especialment a l’Alcalde d’Aiguafreda, a la brigada per aquesta magnífica feina que heu fet i també agrair a
Meteoguilleries, especialment en Lluís i en Joan per aquesta gran obra que heu fet.
D’aquí poc ja tindreu les dades en
directe!!
Desitjar-vos a totes i a tots molt
bona Festa Major.
Quint@s que tingueu una gran festa
i que en pugueu gaudir el màxim!!
Manel Prats
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Programa d’Actes
Dijous, 6 de desembre
12.00 Pregó de Festa Major a càrrec de Martí Boada. A la finalització
		 de l’acte es donarà el tret de sortida de la Festa Major i s’oferirà
		 un refrigeri als assistents (a l’Ajuntament).
16.00 Campionat de cartes (Joc de la botifarra, a Can Bellit).
18.00 Teatre: “Pel davant i pel darrera”, obra original de Michael
		 Frayn, a càrrec del Grup de Teatre Ramon Sans
		 (Associació Cultural Kihaviadeser).
00.00 Nit de versions. Versions ballables d’ahir i d’avui amb La
		 Montecarlo (el ball acabarà a les 02.30 h).

Divendres, 7 de desembre
12.00	Espectacle infantil amb Jaume Barri.
16.00	Campionat de dòmino (a Can Bellit).
16.00	Tarda de futbol: Campionat Quintos 2018 - Velles Glòries (al camp).
19.00	Inauguració de l’exposició “Fonts del Montseny” (a l’Ajuntament).
23.00	Nit de Festa Jove amb Fem Festa

90

Dissabte, 8 de desembre
08.30	Despertada General. Xaranga matinal amb Zebrass.
		 Pels carrers del poble.
11.00	Cercavila amb els gegants i capgrossos d’Aiguafreda amb
		 sortida des de la Plaça de Sant Ramon.
		A mig recorregut, inauguració de la Plaça de l’1 d’Octubre.
11.45 Repic de campanes de Festa Major.
12.45 Sardanes amb l’Orquestra Costa Brava (a la Plaça Major).
16.00	Campionat de pòker (a Can Bellit).
18.00	Concert de Festa Major amb l’Orquestra Costa Brava.
23.00 Gran ball de gala amb l’Orquestra Costa Brava i el conjunt Què Tal?.

Diumenge, 9 de desembre
10.00 4t. Open d’Escacs d’Aiguafreda. Al Camp d’Esports.
		 Org.: Cavall del Congost.
11.30	Cercavila infantil pels carrers del poble amb La Salcavila.
14.00	Arrossada popular a càrrec de Planes Bones. Inscripcions a
		 l’Ajuntament. Es realitzarà el sorteig del tradicional cove.
18.00 Sessió de cinema amb crispetes amb la projecció de la
		 pel·lícula Coco.

Els actes i concerts es duen a terme a la carpa-envelat annexa a la sala polivalent,
excepte els que especifiquen un altre lloc. Hi haurà servei de bar als actes que es fan
a l’envelat i a Can Bellit. Es podrà canviar o modificar algun dels actes del programa
per necessitats organitzatives.
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zebrass

Jaume Barri
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Ajuntament
Ajuntament
d’Aiguafreda

d’Aiguafreda
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4t

9 de Desembre de 2018
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Cloenda
Volem agrair a tots els anunciants i col·laboradors la seva participació en
aquest programa com també tots els que fan possible aquesta Festa Major.
Han estat mesos de preparació, per això esperem que tots assistiu a les
activitats, i sobretot, les gaudiu molt!
Us hi esperem a tots i a totes!
Visca els quintos i quintes del 2018
Bona Festa Major!!!
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L’Ajuntament d’Aiguafreda us desitja
una molt bona Festa Major!
Col·laboracions publicitàries
Agraïm a tots els anunciants la seva col·laboració
en el Programa de Festa Major d’Hivern
Moltes Gràcies !
Quint@s’00
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Composición

REPARATUR
Instal·lació d’Antenes - Sistemes de detecció d’intrusió
Música ambiental - Megafonia industrial - Vídeo porters
i telèfons - Via ràdio - Circuit tancat de televisió

C. del Pont, 15 B
08591 Aiguafreda (Barcelona)

REPARACIÓ I VENDA D’APARELLS ELECTRONICS
Taller: Tel/Fax 93 844 04 09
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S.L.U.

C/ Major, 1
08592 Sant Martí de Centelles

V

Tecnologia al servei d’empreses

NOVTEC
S.L.
Projectes a mida
Control del consum energètic
Automatització de la producció

Manteniment xarxa i parc informàtic
Serveis web
Aplicacions per mòbils

Carretera de Ribes, 3 - Baixos 08591 Aiguafreda (Bcn)
Telf. 93 844 24 26

info@novtec.es - http://www.novtec.es
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Indústria, 5-9
08592 Sant Martí de Centelles
Tel. 938 440 125
Fax 938 441 011
prensoland@prensoland.com
www.prensoland.com
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Ctra. de Ribes 131 - 08591 Aiguafreda
Tel: 93 844 25 45 - Fax: 93 844 25 73
M: 630 96 86 35 - 630 96 86 39 - 678 789 757
e-mail: amcalorferro@hotmail.com
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COMET
MARTÍNEZ - BOIX, S.L.

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ DE
CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT,
ENERGIA SOLAR, GEOTÈRMICA i
BIOMASSA
SERRALLERIA
INOXIDABLES
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

Indústria, 13
Tel. 93 844 25 30
08592 SANT MARTI DE CENTELLES
E-mail: comet@comet.cat
www.comet.cat
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www.pascualblanch.com
Ctra de Ribes, 108 · 08591 AIGUAFREDA
Tel. 93 844 20 79 · Fax 93 844 22 27

Ctra. de Ribes, Km. 49,97
Tel. 93 844 09 25
08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
planxapinturavila@gmail.com

Passeig de Catalunya, 28
08591 Aiguafreda (Bcn)
T. 636 87 43 95
davidrodmat@hotmail.com
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VENDA O SUBMINISTRAMENT GRATUÏT DE MÀQUINES
AUTOMÀTIQUES DE CAFÈ PER A INDÚSTRIES

Carretera de Ribes, 158 | 08591 Aiguafreda [BCN]
Tel. 93 844 25 25 | Fax 93 844 25 71
ac@automaticcompany.com
www.automaticcompany.com
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Ctra. Hostalets, 2
08540 Centelles
Tel. 93 198 83 83

DESCOMPTE
PER A PARTICULARS I EMPRESES

GAS-OIL A DOMICILI

BALENCtra.YÀVic

Pol. Bòvila, parc. 1
08550 Balenyà
Tel. 93 882 07 40

Higiene i estètica, pinsos catalans, accessoris,
complements artesanals, opció de recollida a domicili
(consultar), banys terapèutics amb productes Nogga.
Ronda Congost, 2, 1r 3r - 08591 Aiguafreda
Tel. 93 844 05 70 - 616 019 664
Horari: Dilluns tancat - De dimarts a divendres de 10 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h.
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TENKABEST, S.L.
Ctra de Ribes, 143-149 - 08591 Aiguafreda - Barcelona
Tel. 93 879 65 04 - Fax 93 860 03 66
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ÀRIDS

C/ Nadal, s/n
Tel. 93 844 02 23
TAGAMANENT

CAN
JAN PAU

p

i

n

t

o

r

ESTANC D’AIGUAFREDA
xavier raulet coll
carrer nou, 26
08592 sant martí de centelles
tel. 93 844 25 35
mòbil 630 32 53 73
xavierraulet@hotmail.com

Carrer Major, 17
Tel. 93 844 00 79
AIGUAFREDA
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tractaments específics
depilacions
solàrium
cutis neteja
depilació làser diodo
ayurveda

Bona
jor!
Festa Ma

c/ major, 47 - 08591 aiguafreda
Tel. 93 844 07 74 (barcelona)

OBRES
I
SERVEIS

Corredor d’assegurances - Col. 45.311
Assessoria laboral, fiscal i
comptable - Col. 2.866

AIGUAFREDA, S.L.

Assessoria jurídica i fiscal

Francesc Berruezo - Rosa Tenas
C. Calàbria, 17 - baixos
T. 93 860 50 43 - F. 93 871 79 76
bt@berruezotenas.cat
08530 LA GARRIGA

C/ Sant Salvador, 17
Tel. 93 844 26 14
08591 AIGUAFREDA
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Indústria, 19
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES
Tel. 93 844 17 21
mein.tecnica@mein.cat
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fiscal - laboral - comptable - assegurances

LÍNIA ASSESSORA
Jordi Bonell i Bea Martínez

Plaça Major, 15 - 08591 AIGUAFREDA - Tel. 938 442 579
Major, 41 - 08551 TONA - Tel. 938 871 654
info@linia.cat
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AV. ILDEFONS CERDÀ, 41 - 08540 CENTELLES (Barcelona)

TEL: 931758758 - MÒBIL: 640 667 464
Dimarts selecció de pizzes a 6 € - DILLUNS FESTA SETMANAL
De dimarts a diumenge de 20 a 23 h.

pizzerialabarretina@gmail.com
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TAXI PARRAMÓN

Especialitats: canelons, calamars
farcits, fricandó, peix amb suc,
cargols amb conill, pollastre amb
llagostins, etc.
Per encàrrec cuino a grups,
esdeveniments, festes o
reunions.

Cristina
617 602 456

OBERT CAP DE SETMANA
Ctra. de Ribes, 15 A bis
08591 AIGUAFREDA
fogons@fogons.net
www.fogons.net

cristinaparramon@hotmail.com

Tel/Whats 653 674 592

Restaurant Els Traginers
Aiguafreda

Al seu servei des de 1972
de dilluns a dissabte: servei de menú i carta
diumenges i festius, obert per a celebracions
grups de 25 fins a 80 comensals
TV amb canal +
Horari: de dilluns a divendres de 8:45 a 17 hores,
dissabtes de 8:45 a 23 hores.

Carrer Major, 10
Tel. 93 844 23 81
08591 AIGUAFREDA

Ctra de Ribes, 91 - Tel. 93 844 09 29
08591 AIGUAFREDA

restaurantelstraginers.cat / elstraginers@hotmail.com
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Treballs de paleta i reformes
Dani Berruezo
JOIERIA

RELLOTGERIA
anna mas

Tel. 659 175 515
daniberruezo8@hotmail.com
AIGUAFREDA

C/ Major, 9 - Tel. 93 844 24 92
08591 AIGUAFREDA
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Plaça Major, 12
08591 AIGUAFREDA
Tel. 93 844 08 58

Horari d’hivern
Dimarts, dimecres i dijous
de 09:00h. a 12:00h. i de 15:00h. a 19:00h.
Divendres de 09:00h. a 19:00h.
Dissabtes de 8:30h. a 18:00h.
Horari d’estiu - juliol i agost
Dimarts, dimecres i dijous
de 09:00h. a 12:00h. i de 16:00h. a 19:30h.
Divendres de 09:00h. a 19:00h.
Dissabtes de 8:30h. a 18:00h.
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AIGUAFREDA
Ctra. de Ribes, 22
Tel. 93 844 07 04
FIGARÓ
Ctra. de Ribes, 68
Tel. 93 842 91 19
CENTELLES
C/ Antoni Gaudí, 2
Tel. 93 881 29 17
R.S.I.P.A.C. 20-05053/CAT // R.G.S. 20-01934/B
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TERRASSA INTERIOR
DIMARTS TANCAT
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES

C. del Pont, 44
08591 AIGUAFREDA
Tel. 93 844 23 05

Ctra. Ribes, Km 49,97
Tel. i Fax 93 844 23 21

CONSTRUCCIONS

SOLÀ s.c.p.
Vermuts, copes, bocates,
tapes, gins premiun i coktails.
Pantalla gegant i bona música.

Tel. 637 705 434
Verdaguer, 2 - AIGUAFREDA

Carrer de l’Avencó, 12
Tels. 93 844 00 69 - 93 844 25 49
08591 AIGUAFREDA
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Tramuntana, 8
Tel. 93 844 01 26
08591 AIGUAFREDA

Administració de Loteria Nº 1

“El Pi de Centelles”
Receptor 13.430

RESTAURANT
AUSTRALO/CATALÀ
c/ d’Avencó, 81 - Aiguafreda
Tel. 93 844 21 08
Pere Pascua Bote

OBERT TOT EL DESEMBRE

c/ de Jesús, 17
08540 Centelles (Bcna.)
Tfn.: 93 8812424 // 661 545794
elpi.centelles@gmail.com

US DESITGEM UNA BONA
FESTA MAJOR
Vine a consultar el nostre menú
de Cap d’Any
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Sant Salvador, 32
AIGUAFREDA

Tel. 687 401 138
679 649 227

TALLERS AUXILIARS DEL METALL S.C.C.L
C/ Indústria, 2
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES (Barcelona)
Tel. 93 844 23 03 - Fax 93 844 20 68
www.tamsccl.com
info@tamsccl.com
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DISTRIBUCIÓ DE TÈXTILS PER A LA LLAR

C. Nou, 60-62
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES

Tel. 93 844 08 33
Fax 93 844 20 89
decorinter@decorinter.es

Paco i Ros SL
Paco i Ros instal·lacions S.L.
C/ La Rasa, s/n - 08591 Aiguafreda
Tel. 93 844 09 08
info@pacoiros.com
www.pacoiros.com
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TALLERS F. MORERA AIGUAFREDA, S.L.
SERVEI OFICIAL

Ctra. de Ribes, 129
08591 Aiguafreda (BCN)
Tel. 93 844 03 02

Serveis:

- Urbans i interurbans
- Aeroport
- Excursions 4x4
- Esports d’hivern
- Taxi equipat per a transport BTT
- Assistència a rutes de trekking i BTT
- Vehicle de 9 places
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JUAN CANET SA
RAMADERS

Jacint Verdaguer, 2, 2n 1a
08591 Aiguafreda - Barcelona
Tel. 93 844 22 52

Ctra. de Ribes, 157
08591 AIGUAFREDA
Tel./Fax 93 844 07 12
M. 609 52 71 91
info@marbresriera.com
www.marbresriera.com
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Ctra. de Vic a Olot, 12
Tel.: 93 852 50 03
08569 CANTONIGRÒS
(Barcelona)
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JOAN MORAGAS. SL
FABRICACIÓ DE MOTLLES I PECES DE POLIÈSTER
FABRICACIÓ DE PECES DE R.T.M.
Ctra. de Ribes, 155 · Tel. 93 844 25 10 - 08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
joanmoragassl@gmail.com - www.moragasgroup.com

PROJECTES I REALITZACIÓ DE JARDINS

C/ Barcelona, 6
AIGUAFREDA
Tel. 93 844 00 20

BAR MONTSENY
Ctra. de Ribes, Km. 153 - Tel. 93 844 07 66 - 08591 AIGUAFREDA
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BAR
LA PLAÇA

PASSION FOR LIFE

GERMANS VILARÓ
CENTELLES, S.L.
C. Tarragona, 22
08540 CENTELLES (Barcelona)
Tel./Fax 93 881 02 76
germansvilaro@gmail.com

Plaça Major, 7 - 08591 Aiguafreda
Tel. 93 844 03 26

marta puig
teresa colomer
bernat vidal

arquitectes

Projectes, informes, valoracions,
assessoraments, Pau's,
certificacions energètiques, ite's, cèdules

Colomer-Puig-Vidal, arquitectes
Rbla. Davallades, 13 1-4
08500 VIC
Tel. 93 883 22 19

C/ Comtes de Centelles, 26
08540 CENTELLES (Bcn)
Tel. i Fax 93 881 29 55
Mòbil 649 48 81 12
biciequip@gmail.com

C/ del Pont, 34
08591 AIGUAFREDA
Tel. 610 289 009
cpv@coac.net
www.cpvarquitectes.com
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604 11 46 40
PINTURES

P. MOLERA
C/ Abadessa Emma, 27 - 08591 AIGUAFREDA
Mòbil 657 89 43 89 - Tel. 93 844 10 28

LOLA
ACUYO
Modista

Ctra. de Ribes, 1
08591 AIGUAFREDA
Mòbil: 647 126 817
E-mail: cuquetta@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/cuquetta

Carretera de Ribes, 15A
davant el Parc
08591 Aiguafreda (Barcelona)
938 442 450
Carrer Balsareny, 3 baixos 1
08022 Barcelona
655 94 11 04

www.rjpimmo.com
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CAN GALLIFA
C. del Pont, 6 - Tel. 938 440 127 - 08591 AIGUAFREDA
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Carrer del Pont, 1
Tel. 660 983 113
08591 AIGUAFREDA
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SERVEI A DOMICILI
Aiguafreda
Plaça Major, 6
Tel. 931 282 806
625 576 185

REFORMES I OBRA NOVA
Francesc Trias Jimenez
C/ Aiguafreda de Dalt, 28
Aiguafreda (Bcn) 08591
Tel. 678 656 078 - 93 844 09 62

Carrer de l’estació, 9 baixos - 08592 Sant Martí de Centelles
Tel. 938 440 624 - Mòbil 661 304 645
davidaiguafreda@gmail.com
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ACTIVITATS CORPORATIVES
concept-t.com
info@concept-t.com
M. 615.566.593
T. 931.317.174
Indústria, 30 bis
08551 Tona (Barcelona)

Dissenyem, realitzem i produïm activitats per a empreses
(team-building, incentius i RSC-team buiding) creant
experiències úniques als esdeveniments corporatius, i
adaptant-les als requeriments de cada empresa.
Incorporem propostes amb capacitat d’impulsar la cultura
organitzativa i els processos de creixement de l’equip.
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PA i
PASTISSERIA

FORN
NOU
Tel. 93 889 82 57
C. Major, 50
HOSTALETS DE BALENYÀ
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Pistes indoor i exteriors amb llum led
Classes particulars i per grups, iniciació-perfeccionament i competició
Tornejos de cap de setmana
Escola de pàdel per nens i per adults
Et busquem companys del teu nivell per jugar a través del sistema play

931988305 - 618989813 - info@padelforumcentelles.com
www.padelforumcentelles.com
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Dimarts cuina tancada
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Detergents
industrials
i productes
de neteja

Sonorització • Audio • Video
Lloguers equips de so
C. Curtidors, 15 • Centelles • T. 670 352 748
www.femfesta.com
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