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Telèfons d’interès2 3Editorial

Ajuntament
Ajuntament (oficines)
93 844 22 53
Ajuntament (fax)
93 844 21 85
Policia local (urgències 24 hores)
606 98 11 11

Assistencials
CAP Aiguafreda
93 844 10 26
Serveis socials
93 812 54 45
Farmàcia
93 844 25 14
Per concertar hora al metge
(Sanitat Respon)
902 111 444
Residència geriàtrica “Can Caló”
93 844 18 00
Residència geriàtrica “La Font”
93 844 10 61
Centre d’atenció a la Dona
93 879 49 10

Escolars
CEIP “La Muntanya”
93 844 01 79
Aula de música “La Clau de Sol”
630 368 975

Subministraments
Aigua: SOREA
Servei municipal d’aigües
93 881 22 53 / 900 304 070
Dilluns de 12 a 14 h hi ha atenció
personal a l’Ajuntament d’Aiguafreda

Gas: Gas Natural (urgències)
900 750 750
Llum: Estabanell Energia
93 860 91 00

Serveis
Mancomunitat “La Plana”
93 812 41 67
Camp d’esports municipal
93 844 07 29
Deixalleria municipal
93 844 05 26
Casal Sant Jordi
93 844 22 26
Oficina de Correus
93 844 04 99
El Punt
93 844 07 86
Parròquia de Santa Maria
d’Aiguafreda
93 844 01 04
Serveis funeraris
93 861 82 30

Centre d’Informació d’Aiguafreda
(Parc Natural del Montseny)
93 844 01 54

Transports i comunicacions
Estació de RENFE
93 844 11 48
Autocars Sagalés
93 870 78 60
Taxi Parramon
617 602 456
Taxi 4x4
635 977 683
Seguretat
Mossos d’Esquadra de Granollers
93 860 85 00
Mossos d’Esquadra de Vic
93 881 57 00
Bombers de la Generalitat
085
Urgències mèdiques
Hospital General de Granollers
93 842 50 00
Hospital General de Vic
93 889 11 11
Emergències de tot tipus
112

Telèfon general d’informació
012
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Segurament aquesta és la darrera editorial que escric, com alcalde, en 
aquesta revista i, per això, aprofito per acomiadar-me. Bona part de la 
meva vida l’he dedicada al servei del nostre poble, doncs fa gairebé vint-
i-vuit anys que estic a l’Ajuntament, dels quals durant 16 he tingut el 
privilegi de ser l’Alcalde d’Aiguafreda. M’agradaria que aquest escrit fos 
de profund agraïment a les persones i entitats que citaré seguidament:

A tots els homes i dones que m’han fet confiança i, amb el seu vot 
o el seu recolzament, em varen convertir en alcalde del meu poble. 
A tots els companys i companyes regidors de l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament amb els que hem treballat junts durant aquests anys; 
sense ells hagués pogut fer ben poca cosa. Als regidors que han estat 
a l’oposició per la seva col· laboració, respecte i bon fer.  Al personal de 
l’Ajuntament que, amb entusiasme, fa que aquesta casa gran –que és 
de totes les aiguafredenques i aiguafredencs– funcioni bé, cada dia, al 
servei de la ciutadania.

Als presidents o presidentes de les associacions del municipi i a totes les 
entitats, empreses, comerços i particulars que han col· laborat procurant 
que Aiguafreda fos un poble millor. A totes i tots els que, sense ser del 
nostre poble, ens han ajudat a Aiguafreda i a mi, particularment, en el 
desenvolupament del meu càrrec.  A les persones que em mostren el 
seu afecte; algunes demanant-me que procuri, encara, continuar més 
anys en el càrrec.  A totes i tots els ciutadans d’Aiguafreda que no m’han 
votat mai però m’han sofert amb molta amabilitat i respecte.

Les persones a les que he pogut complaure han de saber que només he 
fet per a elles el que era la meva obligació i a les que no he pogut o sabut 
satisfer els demano disculpes perquè la meva intenció ha estat, sempre, 
servir al meu poble i a la ciutadania de la millor manera que sé. No ho he 
fet millor perquè, amb els condicionants que hem tingut, no he pogut o 
no n’he sabut més. Tot, en la vida, té un començament i un final i l’estada 
a l’Ajuntament no n’és una excepció. Durant aquest darrer mandat 

he pensat –algunes vegades– que ja m’hauria d’haver retirat al final de 
l’anterior legislatura però els meus companys i companyes, molt més joves 
que jo,  em varen empènyer a no fer-ho, a continuar i a gaudir del plaer de 
compartir un últim mandat amb ells, malgrat la diferència d’edat.

Ara sí que ja no hi valen excuses, és hora de no fer nosa i d’obrir les 
portes de l’Ajuntament perquè hi entri aire fresc amb un nou alcalde o 
alcaldessa més jove i més proper a aquest món canviant, que evoluciona 
cada dia a gran velocitat. Tinc la seguretat de que a Aiguafreda hi ha 
persones que poden ocupar aquest càrrec amb la dedicació, dignitat 
i voluntat de servei que exigeix i estic convençut que tindrem sort en 
aquest aspecte i podrem tenir un gran alcalde o alcaldessa. La persona 
elegida sabrà encarar amb coratge el camí cap el futur i podrà dirigir, amb 
encert, la realització de tots aquells projectes que queden per fer i dels 
que apareixeran, de bell nou, per anar construint un poble millor per a 
tothom; des d’aquí ja li desitjo tota mena d’èxits en la seva tasca.

Arriba per a mi un temps en què, per qüestions d’edat i també de salut, 
convé que moderi l’activitat del dia a dia i enceti una època de major 
relaxació. Tot i amb això, mentre tingui vida, restaré al servei del meu 
país, del meu poble i de tots aquells i aquelles als que, d’alguna manera, 
pugui ajudar.

El proper dia 15 de juny, quan definitivament deixi l’alcaldia, podré dir el 
que des de fa anys  penso; ha estat un honor immens i un gran plaer ser 
l’alcalde d’Aiguafreda, estar al vostre costat, i representar-vos a totes i a 
tots durant aquests setze anys.

Moltes, moltíssimes gràcies. 

Que tingueu molt bon any 2019!

Joan Vila i Matabacas, Alcalde d’Aiguafreda

Joan Vila i Matabacas
Alcalde
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Composició del 
consistori municipal
Joan Vila i Matabacas
Alcalde-president. Alcaldia, Governació, Urbanisme i portaveu del grup 
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Consell Comarcal del Vallès Oriental
- Parc Natural del Montseny
- Comunitat de Municipis Costers del Montseny i Bertí
- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent
- Consorci Teledigital Granollers i el seu ens depenent VOTV
- Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

Miquel Parella i Codina
1r Tinent d’alcalde
Regidor de Cultura, Patrimoni, Turisme, Comunicació i cooperació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Consorci de Promoció Turística
- Mancomunitat La Plana

Frederic Pulido i Polo
2n Tinent d’alcalde
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Governació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Mancomunitat La Plana
- Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent
- Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent

Elena Font i Sala
3a Tinent d’alcalde. Regidora de Serveis Socials, Joventut, Sanitat
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Centre d’atenció d’animals de companyia

Enric Cruells i Carrió
4t Tinent d’alcalde. Regidor de Festes, Manteniment i Serveis Municipals 
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Gemma Brunet i Ferrer
Regidora d’Ensenyament i esports, Indústria, comerç i ocupació
Grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Representació en organismes externs:
- Associació intermunicipal per l’Esport
- Xarxa local de consum
Podeu concertar cita trucant prèviament al telèfon 93 844 22 53

Josep Sellas i Benvingut
Regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM). Portaveu del grup.

David Salvans i Carreras
Regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM)

Israel Calvache i Masuet
Regidor del grup municipal Estimem Aiguafreda (EA)

Anna Asensi Urrea
Regidora del grup municipal Estimem Aiguafreda (EA)

Joan Antoni de Arriba i Cejudo
Regidor del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP). Portaveu del grup.

Horaris de l’ajuntament

AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. de l’Ajuntament, 1
08591 AIGUAFREDA
Tel.: 93 844 22 53 / Fax: 93 844 21 85
Correu-e: aiguafreda@aiguafreda.cat
Web: www.aiguafreda.cat
Horari. De dilluns a divendres: de 9 a 
14 h. Dimarts: de 16.30 a 19.30 h
Horari d’estiu (juliol i agost)
Igual que la resta de l’any excepte els
dimarts a la tarda, en què està tancat

SECRETARIA
Secretària-interventora:
Lourdes Hurtado Torralba
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dimarts: de 16.30 a 19.30 h

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

SERVEIS TÈCNICS
Arquitecte:
Álvaro Gimeno
Arquitecta tècnica:
Marta Solagran Casassas
Enginyer:
Carles Sinningsohn Cienfuegos
(Cal concertar hora prèviament
al telèfon 93 844 22 53)

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Carrer d’Avencó, s/n
Els dilluns, dimarts, dijous
i divendres: d’11 a 13 h i de 16 a 19 h
(els dimecres, tancada)
Els dissabtes: de 9 a 13 h

EL PUNT. SERVEI D’INFORMACIÓ
JUVENIL I ESPAI JOVE
Passatge de Sant Ramon, 2, bxs.
De dimarts a divendres: de 17 a 20 h
(els dilluns, tancat)

>

>

>

>

>

>

Contacte
Es poden concertar visites trucant 
prèviament al 93 844 22 53. També 
es pot contactar directament amb 
els responsables municipals a través 
de la bústia de suggeriments del web 
municipal (www.aiguafreda.cat).

El passat dijous 23 de novembre es va 
celebrar a la sala de plens de l’Ajunta-
ment d’Aiguafreda l’acte de renovació 
del Consell d’Infants, amb la presa de 
possessió per part dels nous consellers 
i la finalització de representació per part 
dels que ja han començat l’ESO.

Han acabat els dos anys com a represen-
tants (estan cursant 1r d’ESO):

• Queralt Galbany Blanch
• Isaac Alexandre Díaz
• Martina López Olivés
• Berta Ramisa Novoa

Consellers que segueixen (fan 6è 
de Primària):

• Elsa Alexandre Rodés
• Nil Salvans Avinent
• Cloe Lozano Aguilella
• Aleix Fulcarà Mañas

Nous consellers (estan cursant 5è de 
Primària):

• Carles López Corral
• Maria Pérez Bosch
• Jonan Masllorens Mas
• Júlia Arias Rodés

L’exposició Fonts  
del Montseny, a Aiguafreda
El projecte “Fonts del Montseny” és un 
treball de recerca de més de dos anys de 
feina, portat a terme pel Dr. arquitecte 
Òscar Farrerons i el fotògraf Adrià Core-
lla, que s’ha concretat en una exposició 
del Museu Etnològic del Montseny la 
Gabella (MEMGA) que ara s’ha exposat 
a Aiguafreda. Es tracta d’un projecte de 
recuperació de la memòria històrica de 
les fonts del Montseny des d’un punt de 
vista teòric i pràctic a la vegada. El pro-
jecte permet consultar les més de 760 
fonts indexades al web “Projecte Fonts 
del Montseny” que aquests dos erudits 
del Montseny han anat desenvolupant en 
els darrers anys.

Les fonts han estat un element del pa-
trimoni 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 prota-
gonistes. En el cas d’Aiguafreda, hi tenen 

registrades 30 fonts, de les quals 21 de 
localitzades i georeferenciades en una fit-
xa particularitzada per a cada surgència. 

Preservar la memòria de les 
fonts, en aquesta societat de les 
presses i de l’aigua embotellada, 
és una comesa que l’Òscar i 
l’Adrià han estat portant a ter-
me durant anys, i que ara hem 

pogut gaudir temporalment a Aiguafreda 
o de manera permanent a través del seu 
projecte a la web.

Renovació al Consell 
d’Infants d’Aiguafreda

Medi ambient

Infància i joventut

“El Consell d’Infants és un òrgan 
de participació ciutadana format 
per nens i nenes amb la  funció 
d’aportar als responsables 
polítics la visió que tenen els 
infants sobre el municipi”

http://www.aiguafreda.cat
http://www.aiguafreda.cat/actualitat/noticies/2018/12/13/analisi-mineralogica-de-les-fonts-d-aiguafreda
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Han acabat les tasques de condiciona-
ment de la vorera est de l’entrada nord 
del poble. El projecte ha comportat l’as-
faltat de tot el tram de vorera comprès 
entre l’entrada a Serrabanda i la Font dels 
Enamorats. L’actuació ha incorporat dife-
rents millores com la necessitat de regular 
les zones d’aparcament en aquest sector 
industrial del municipi, l’enjardinament 
dels vorals, la plantada d’una filera d’ar-
bres amb la voluntat de recuperar l’antiga 
imatge de vial flanquejat d’arbres, la il·lumi-
nació per leds per a la carretera i per als 
vianants i la instal·lació de mobiliari urbà.

Coincidint amb l’arranjament de l’entrada 
nord i aprofitant la presència de maquinària 
per al condicionament viari s’han arranjat 
alguns vials que requerien intervencions de 
millora atenent diferents demandes veïnals.

• Sector Carrer de la Font d’en Pinós-Els 
Traginers: carrer i placeta interior. 

Projecte conjunt amb els veïns del 
sector. Asfaltat i distribució de llocs 
d’aparcament.

• Sector Ronda del Congost: vial que 
també actua com a aparcament 
per la seva proximitat al centre del 
poble. La presència de fang i pols 

en suspensió per l’elevat trànsit 
rodat, aconsellaven el condiciona-
ment també per motius de salut 
atesa la presència d’una residència 
geriàtrica.

• Sector del Puigfred. Asfalt deteriorat de 
l’aparcament i dels accessos al sector.

Asfaltat de diferents vials del municipi

Condicionament de la vorera  
est de l’entrada nord del poble

Via pública

“Aposta prioritària per dotar 
progressivament el conjunt 
del municipi d’una xarxa viària 
amb uns nivells de seguretat 
adequats al trànsit i garantir  
el bon estat de conservació  
dels diferents vials”

S’han instal·lat els tres primers fanals fo-
tovoltaics a diferents indrets d’Aiguafre-
da en col· laboració amb la Diputació de 
Barcelona. Aquests fanals solars són au-
tònoms mercès al seu funcionament amb 
energia solar i són ideals per a il·luminar 
espais on no arriba la xarxa elèctrica. 

Estan dotats amb mòduls led i són fonts 
energètiques sostenibles i no contami-
nants atesa al nul· la emissió de CO2. Els 
mòduls fotovoltaics incorporen sensors 
de lluminositat, controlant els horaris 
d’encesa i apagada.

Un dels fanals s’ha instal· lat al costat de 
l’ermita de Sant Salvador on substitueix 
antigues lluminàries incandescents, un al-
tre a l’àrea d‘aportació situada al Camí de 
l’Aragall, entre 
l’Eixample i el 
veïnat dissemi-
nat de Puigsec, 
i la tercera a la 
Font dels Ena-
morats, millo-
rant la il· lumi-
nació d’espais 
foscos.

Nova il·luminació amb  
fanals solars fotovoltaics
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L’any 1968, comerciants i veïns del Carrer 
Major van tenir la iniciativa de dotar el 
carrer amb il· luminació de Nadal. 

La idea es va materialitzar en forma de 
dues estrelles de David que es van penjar 
a l’entrada del carrer i que s’alimentaven 
de fluid elèctric provinent de domicilis 
particulars. Fou la primera il· luminació na-
dalenca amb què va comptar Aiguafreda.

Recentment, i per iniciativa veïnal, s’han 
recuperat les antigues estrelles i s’han 
sotmès a un procés de restauració per 
part de la brigada municipal, adaptant-les 
a normativa actual. Una manera de reco-
nèixer la tasca que Lluís Puigbarraca de 
Can Xaus, Aureli Casals de Ca l’Aureli i 
Domènec Vila de Can Mingo, junt amb al-
tres veïns, van endegar fa cinquanta anys 
quan van encarregar a Tomàs Prat de Can 
Perera, fuster, que en muntés l’estructura.

Aquestes festes han tornat a presidir el 
Carrer Major junt amb la resta de la il· lu-
minació nadalenca que ha engalanat els 
carrers del nucli antic del poble.

El passat 8 de desembre i dins dels actes 
de la Festa Major, durant la cercavila dels 
Geganters d’Aiguafreda, es va fer una 
breu aturada a la Plaça de l’1 d’Octubre, 
per a descobrir-ne la placa. 

L’acte va comptar amb una nombrosa 
presència de públic que va entonar el 
cant dels Segadors després d’un breu 

parlament de l’alcalde. 
La placa commemora 
la jornada en què va 
tenir lloc el referèn-
dum d’independència 
de Catalunya de l’1 
d’octubre de 2017.

50 anys de la il·luminació  
de Nadal a Aiguafreda

Inaugurada la Plaça de l’1 d’Octubre

Esport

El dissabte 22 de setembre va tenir lloc 
a Aiguafreda el Campionat de Catalunya 
de Curses d’Orientació en la modalitat 
de relleus, amb la presència d’equips 
vinguts de tot Catalunya que sumaven 
al voltant de 250 corredors. Els equips 
estaven formats per 2 o 3 participants 
depenent de la categoria (infantil, sèni-

or, veterans...). L’arribada i la sortida es-
taven instal· lades a Can Bellit. El Grup 
d’Orientació del Berguedà es va impo-
sar en la categoria sènior masculina i els 
Aligots de Girona en la sènior femenina. 
La jornada també va acollir una cursa 
popular d’orientació amb la participació 
d’uns 70 corredors.

El passat dissabte 1 de desembre, la 
secció infantil de la UE Aiguafreda, 
que competeix com a MBP Osona CF 
(Making Better Players Osona CF) va 
presentar els seus equips als seguidors 
en un acte que va tenir lloc a la Sala Poli-

valent de Can Plantada, fent més prope-
ra, i més càlida, la presentació a famílies 
i seguidors. Hi van participar esportistes 
d’altres pobles, com Sant Martí de Cen-
telles o Balenyà que també formen part 
de l’MBP Osona CF. 

La trobada va ser molt nombrosa. Entre 
totes les categories masculines i feme-
nines se superen els 100 
futbolistes. Molts d’èxits 
per a tots durant aques-
ta temporada!

Presentació dels equips  
infantils de la UE Aiguafreda

Èxit del campionat de Catalunya  
de Curses d’Orientació

http://www.orientacio.cat/
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Els veïns d’Aiguafreda van mostrar un 
any més la seva solidaritat aportant do-
nacions a les guardioles repartides pels 
diferents comerços i adquirint entrades 
o butlletes de sortejos de les diferents 
associacions i entitats que participaven 
a La Marató. Vegeu una selecció de fo-
tografies d’alguns dels actes que s’hi 
van adherir.

Amb la Marató de TV3
Solidaritat

Un clàssic aiguafredenc: el Programa de 
la Festa Major. Es té documentació del 
primer programa editat de la Festa Ma-
jor d’Hivern datat del 1948, malgrat que 
en data més antiga s’havien publicat pro-
grames de mà per la Festa Major d’Es-
tiu. El format extern del programa s’ha 
mantingut invariable durant anys tot i 
que, a nivell de contingut, ha anat crei-
xent progressivament incorporant-hi col-
laboracions de tot tipus. Actualment es 
distribueix per web i xarxes en format 

digital encara que el programa de mà, 
en format tradicional imprès, continua 
repartint-se casa per casa per part dels 
quintos i quintes de l’any en curs.

El programa de la Festa Major d’Hivern 
d’Aiguafreda és la publicació més antiga 
que de manera regular s’ha publicat a 
Aiguafreda. Desitgem molts anys més 
de continuïtat al Programa especialment 
d’aquí a cinc anys amb motiu del seu 
75è aniversari.

70 anys del programa  
de la Festa Major d’Hivern

Ocupació

A finals de l’any 2018 (les darreres dades 
disponibles corresponen al mes de no-
vembre), Aiguafreda tenia 105 persones 
a l’atur, que representen un 9,54 % de la 
població activa.

Una part de les persones que durant 
aquest any han trobat ocupació ha es-
tat a través del SOA (Servei d’Ocupació 
d’Aiguafreda) on s’han facilitat contactes 
i vincles entre les persones que cerquen 

feina i les empreses. Un total de 33 per-
sones són les que s’hi han inscrit, I8 de les 
quals han pogut trobar feina.

L’atur a Aiguafreda el 2018

El dimarts 18 de desembre va tenir lloc 
la reunió de la Comissió per a la consulta 
sobre l’adscripció comarcal d’Aiguafreda, 
comissió formada per representants de 
tots els grups municipals amb representa-
ció al consistori d’Aiguafreda. A la reunió 
es van debatre les opcions per a la seva 
realització després que la Direcció Ge-
neral d’Administració Local hagi validat el 
procediment i la viabilitat de la consulta.

Després de valorar possibles escenaris de 
futur i de considerar el temps preceptiu 
entre la convocatòria formal i la realització 
de la consulta, es va constatar que la coin-
cidència amb el calendari electoral previst 
per a l’any 2019 (eleccions municipals i eu-
ropees) aconsellava traslladar la consulta a 
la propera legislatura, fet en el qual es van 
comprometre tots els grups municipals.

Territori i relacions amb l’entorn

La consulta sobre l’adscripció 
comarcal d’Aiguafreda

https://www.ccma.cat/tv3/marato/
http://www.aiguafreda.cat/actualitat/noticies/2019/01/09/resum-anual-del-servei-d-ocupacio-d-aiguafreda-dades-d-ocupacio-2018
http://www.aiguafreda.cat/actualitat/noticies/2019/01/09/resum-anual-del-servei-d-ocupacio-d-aiguafreda-dades-d-ocupacio-2018
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/butlleti/2018/butlleti_atur_novembre_2018.pdf
http://www.aiguafreda.cat/actualitat/noticies/2018/12/20/recull-fotografic-dels-actes-de-la-marato-a-aiguafreda-i-st-marti-de-centelles
http://www.aiguafreda.cat/fitxer/25570/llibre%20quintos.pdf
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La Festa Major d’Hivern 2018 va comptar 
amb un pregoner especial, el Dr. Matí Bo-
ada i Juncà, naturalista i gran coneixedor 
del Montseny, que va centrar la seva inter-
venció en posar de manifest les relacions 
entre l’home, la natura i el coneixement. 
Va destacar i valorar la riquesa etnogràfica 
i natural de tota comunitat en una mirada 
tant local com global. Al final de l’acte va 
rebre uns records de la seva presència a 
Aiguafreda i, junt amb els Quintos’18, va 
donar el tret de sortida a la festa.

Durant el mes de novembre va trobar-se 
exposada a la sala de plens de l’Ajunta-
ment l’exposició commemorativa del 
35è aniversari dels Gegants d’Aiguafreda. 
La mostra presentava fotografies i car-
tells d’aquests 35 anys d’història.

Els Geganters d’Aiguafreda han volgut 
celebrar l’aniversari amb una nova imatge 
dels gegants: renovació completa del ves-
tuari i restauració integral de l’estructura 
de les figures. 

També es van presentar a l’exposició dos 
dels cap-grossos històrics de la colla, res-
taurats completament atès que es troba-

ven en un estat que 
quedaven impossibilitats 
per sortir de cercavila 
aquests darrers anys.

L’exposició feia un re-
corregut pel fenomen 
històric a Catalunya 
de les figures dels gegants, seguia amb 
una descripció particularitzada del ge-
gant (Guifré el Pelós) i de la geganta (la 
Baronessa de Cruïlles) i també de les 
noves figures que ara els acompanyen 
(el Tritó i el Cavaller Martí). Seguida-
ment feia un repàs a la trajectòria de la 
colla, des dels seus inicis fins a la com-

posició actual i acabava amb una selec-
ció d’imatges del procés de restauració 
que s’ha aplicat a gegants i altres figu-
res. Enguany, la trobada gegantera d’Ai-
guafreda va comptar amb la presència 
de 20 colles geganteres, convidades es-
pecialment per celebrar l’aniversari.

El Grup de Teatre Ramon Sans d’Aiguafre-
da i Sant Martí, amb la col· laboració de 
l’associació Kihaviadesser va presentar 
l’obra “Pel davant i pel darrera”, comèdia 
original de Michael Freyn. Un gran muntat-
ge per a una ocasió especial com va ser la 
Festa Major. L’obra ha estat representada 
arreu del món amb gran èxit de crítica i 
públic. També ho ha estat a les principals 
sales de Barcelona durant moltes tempo-
rades (i ho continua estant actualment).

L’obra es va poder gaudir per la Festa Ma-
jor gràcies a l’esforç de moltes persones. 
Una gran posada en escena i una gran 
interpretació que van arribar als espec-
tadors que van omplir l’envelat, enguany 
amb un horari de tarda.

Martí Boada, 
pregoner 
de la Festa 
Major

“Pel davant i pel darrera”, 
estrenada a Aiguafreda 
per la Festa Major

Exposició commemorativa 
dels 35 anys dels Gegants 
d’Aiguafreda

Cultura

El diumenge 9 de desembre es va dur a 
terme el concert solidari en benefici del 
Banc dels Aliments, organitzat per Càri-
tas parroquial i que enguany arribava a 
la seva vuitena edició. Hi van participar 
el Cor La Xicra de Vic i la Coral La Vi-
oleta de Centelles. Els assistents hi van 
aportar productes de primera necessitat 
que van permetre omplir fins a 7 caixes 
d’aliments que ajudaran les persones més 
necessitades en la darrera campanya de 
Nadal. També hi ha col· laborat empreses 
i comerços del poble que han aportat 
els premis que van ser sortejats al final 

de l’acte. L’Ajuntament d’Aiguafreda 
ha col· laborat amb el Banc dels Ali-
ments amb lots familiars que ja han 
estat distribuïts.

Concert solidari  
per la Festa Major



Els horaris de les activitats i el seu emplaçament es troben subjectes  
a modificació en funció de les necessitats de l’organització o d’altres imprevistos.

Tota la informació al web municipal www.aiguafreda.cat
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Ajuntament 
d’Aiguafreda
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El diumenge 23 de desembre prop de 100 persones van par-
ticipar en l’organització i posada en escena dels diferents qua-
dres que el conformaven oferint un recorregut pels carrers més 
antics del poble que va aplegar més de 500 visitants. Figurants i 
col· laboradors van fer possible aquesta transformació del poble 
d’Aiguafreda en un poblet rústic amb ambient de pessebre.

Un pessebre  
vivent recuperat

Gener · Febrer · Març · Abril

Febrer

Divendres 01 
de les 18.30 a les 20.00 h
Tertúlia literària Es comenta 
el llibre La pell freda d’Albert 
Sánchez Piñol. A la Biblioteca 
Lluís Millet i Pagès.

Març
Dissabte 16
Carnaval

Abril
Divendres 05 
de les 18.30 a les 20.00 h
Tertúlia literària Es comenta 
el llibre Como agua para 
chocolate de Laura Esquivel. A la 
Biblioteca Lluís Millet i Pagès.

Diumenge 28 
Caminada d’Aiguafreda 
Organitza Els Gafarrons.

Aquest 2018 es commemoren els 150 
anys del naixement de Pompeu Fabra 
i els 100 de la publicació de la gramàtica 
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. La 
biblioteca Lluís Millet i Pagès s’hi va voler 
sumar programant el passat divendres 26 
d’octubre una xerrada sobre Fabra, “el seny 
ordenador de la llengua catalana”, a càrrec 
de Carola Duran i Tort, que va fer un re-
corregut per la vida i l’obra del mestre.  A la 
conferència s’hi va exposar una mostra dels 
principals treballs de Fabra. Aiguafreda és 
un dels 260 municipis catalans que tenen 
un carrer en memòria de Pompeu Fabra.

Commemorant  
l’any Fabra

http://www.aiguafreda.cat
http://www.aiguafreda.cat/actualitat/agenda
http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/inici/



