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Salutació delS  quint@S
I som aquí! 

Som la generació del 2001 i ens posem a la vostra disposició per a fer d’aquesta 
festa major d’hivern d’Aiguafreda 2019 una font de vivències i experiències 
inoblidables�

A la vostra disposició posem el nostre temps i les nostres idees, que, tot i que 
conviuen amb les nostres realitats ocupades per estudis, feines i en general 
les nostres vides, esperem que compleixin les expectatives que heu posat 
en nosaltres! 

Esperem que gaudiu molt d’aquesta festa que ens fa tanta il·lusió dur a terme, 
tot començant per agrair a les entitats que han participat en aquest llibret 
que teniu entre mans, per la seva col·laboració i el seu recolzament�

Gaudiu d’aquesta Festa Major amb nosaltres i fem-la entre tots i totes tan 
especial com es mereix�

Quint@s 01
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Salutació de l’alcalde
Bona Festa major !

En aquest primer escrit en un programa de la Festa Major 
com a alcalde m’és grat de saludar els quintos i les quintes 
i totes les persones que han participat en l’organització de la festa. També a 
tots vosaltres, gent d’Aiguafreda i els que ens veniu a veure dels pobles del 
voltant�

He tingut la sort d’haver pogut col·laborar en programes de la Festa Major des 
de fa anys des d’altres enfocaments i interessos més particulars. Tanmateix, 
enguany, l’emoció és especial per poder-ho fer des d’aquest lloc� El Programa 
de la Festa Major és la nostra publicació regular més antiga i a la que vull 
desitjar continuïtat i molts anys per endavant.

Aquests darrers anys també, com a regidor, he pogut tractar amb els 
joves que participen en la Festa Major� Ha estat una sort i m’ha agradat 
sempre, en la primera trobada amb tots els nois i noies que voluntàriament 
participen en la festa, posar en valor la tradició de quintos i quintes, tan 
genuïna i tan nostra.

Molts d’ells en desconeixien l’origen, vinculat a lleves militars feliçment 
superades avui, però sí que sabien, per transmissió dels que han passat 
abans o pel que han sentit de germans o pares que, a Aiguafreda, conservem 
aquesta tradició i que ser quinto o quinta, et fa entrar en la majoria d’edat 
per la porta gran� Ser quinto o quinta només passa un cop a la vida� Abans, 
s’espera amb una barreja d’enveja i admiració pels que ja ho són, després és 
un record que perdura sempre�

La tradició no era exclusivament nostra� En molts pobles i ciutats que 
havien tingut els quintos i quintes com a joves organitzadors de la seva 
festa major, aquesta tradició ha desaparegut� Els temps han canviat, 
els costums socials també, els interessos i compromisos dels joves, 
probablement encara més� A Aiguafreda, però, la mantenim viva mercès 
a una tasca i compromís de tots� 
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En els orígens de la festa, la diversió festiva, per causes històriques, 
econòmiques i socials, es concentrava uns dies l’any� Avui l’oferta lúdica va 
molt més enllà. Per aquest i altres motius, la participació dels joves a la Festa 
Major ha hagut d’evolucionar i adaptar-se a les noves realitats per no perdre 
aquest vincle amb la tradició. En qualsevol cas, participar-hi per a posar-se 
al servei del poble i fer-ho voluntàriament l’any que s’assoleix la majoria 
d’edat, continua tenint un component emocional que crea grup i cohesiona 
la generació d’aquell any� Els protagonistes són els joves que amb la seva 
participació fan també protagonista el poble.

I quan el poble és una comunió de tots aquests  interessos en surt beneficiat. 
La Festa Major, per alguns una celebració familiar en un àpat festiu, per altres 
un dia de ball fins ben tard, per altres esbarjo pels petits de casa... La festa 
dóna per molt�

La Festa Major és també un punt de trobada de moltes persones d’Aiguafreda 
que, vivint en altres indrets, reserven algun dia d’aquestes festes per retornar 
al seu poble tot compartint taula o algun dels actes de la festa. Benvinguts i 
ben trobats a tots ells�

Vull acabar desitjant que la festa més gran que tenim, la nostra Festa Major, 
pugui ser viscuda i celebrada a bé de tothom, amb diversió, amb seguretat i 
respecte, i ben amarada de bones vibracions�

També un agraïment per als regidors que hi ha treballat de valent, el 
personal de l’ajuntament que hi ha abocat igualment les seves hores i en 
darrer terme els nois i noies, els quintos i quintes que han assumit el repte 
de seguir la tradició�

Bona Festa Major !

Miquel Parella
Alcalde
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Relació quint@S
ARIAS BARRIOCANAL, DAVID

CABALLERO MONTALBÁN, GABRIEL

CAÑIZARES ROCA, FRANCESC-XAVIER

CASADELLÀ MARTÍNEZ, AURORA

EJJABERI BADR

FONT UREÑA, MONTSERRAT

GARCIA QUERALTÓ, MIQUEL

GUEYE, ALIOUNE 

HERMS ROJANO, ANNA

IZQUIERDO BOIX, FERRAN 

LOZANO EVANGELISTA, JORDI

MATAS JARDÍ, DAVID

MORERA CARRERA, FERRAN

MUÑOZ FORES ALBA

ORTEGA MORERA, GEORGINA

PARÉS SERRAT, MARTÍ

PASCUAL SANGLAS, HELENA

PINÓS ALMENDROS, POL

PUIG SALVANS, MIREIA

RANEA VILA, MARTÍ 

ROMA PERRAMON, MARTÍ 

SABALA JARQUE, MATEU

SANJUAN BONILLA ANDREA

TRENCHS NOVELLAS, NEUS

TRENCHS RAMOS, QUER

VICENTE ALDÓN, MARTA

VILALTA GRAU, BERNAT 

ZAMBRANA GARCIA, JUDIT 
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Escrivim aquestes ratlles quan falta més d’un mes per a la Festa Major i, per 
tant, unes quantes setmanes abans que arribi a les vostres mans el Llibre de 
Quintos. Per això, aquest any se’ns fa especialment difícil parlar del futur, de 
què passarà en els propers mesos, sense el risc d’equivocar-nos� No tenim 
una bola de vidre que ens avanci esdeveniments, tot i que ens agradaria!

El que sí que podem fer és repassar algunes de les situacions que, 
malauradament ens han tocat viure aquest any�

L’impacte social de les condemnes imposades pel Tribunal Suprem als polítics 
independentistes ha estat brutal. Vist com es va desenvolupar el judici, i 
malgrat que tot feia preveure que serien condemnats, els 99 anys de càstig 
imposats per Madrid han caigut com una llosa sobre Catalunya� Lluny de 
resignar-nos, hem fet sentir el nostre rebuig sortint una vegada més al carrer. 
El crit “els carrers seran sempre nostres” ha agafat més sentit que mai.

La repressió, però, ha estat ferotge� Les càrregues policials brutals i les 
detencions arbitràries dels joves han passat a formar part de l’ordre del dia, 
amb una voluntat clara de crear un relat de violència que a casa nostra no 
existeix� Comparar les protestes catalanes amb el terrorisme dels anys més 
durs d’ETA és fals i mesquí�

aSSemBlea NacioNal 
catalaNa
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El moviment independentista català es basa en la no-violència i, com sempre, 
continuarem reivindicant i mostrant el nostre desacord des d’aquest vessant. 
Perquè la protesta i la desobediència civil no són violència� 

En aquest escrit no volem oblidar als exiliats ni als altres presos polítics: els 
membres dels CDR detinguts i acusats de terrorisme, sense haver comès cap 
atemptat ni estar en possessió d’explosius� 

Darrera de totes les detencions s’hi amaga una voluntat de fer-nos agafar 
por i de fer-nos desistir en l’objectiu de defensar els nostres drets com a 
poble� Però no ho aconseguiran, perquè la determinació i la constància són 
les nostres armes� 

Els pròxims temps seran durs, no en tingueu 
dubte� A les detencions s’hi poden sumar 
extradicions, accions de descrèdit internacional i 
tota mena de males arts, però, estem segurs que 
els farem front i ens aixecarem més forts encara�

El carrer demana des de fa massa temps deixar de banda els interessos 
partidistes. Ja no creu només en les paraules i exigeix per enèsima vegada 
als partits polítics unitat i el compliment del mandat democràtic de les urnes 
d’implementar la República�



12

L’acció repressiva de l’Estat ha portat mol-
ta gent davant dels tribunals� No només 
polítics. I no els podem deixar sols. Les 
caixes de solidaritat permeten fer front 
a les despeses jurídiques o a les respon-
sabilitats econòmiques a conseqüència 
d’actuacions emmarcades en el procés 
cap a la independència per participar d’ac-
cions cíviques, pacífiques, no violentes i 
democràtiques. Si hi voleu fer la vostra 
aportació, ho podeu fer a aquest compte 
bancari: ES31 3025 0001 1814 3361 5996.

Mentrestant, us encoratgem a fer visible el vostre posicionament davant la 
injustícia tenyint de groc balcons i finestres. Poseu en evidència davant del 
món que l’Estat espanyol és l’únic estat europeu amb presos polítics.

Salut, República… i bona Festa Major!

ANC
Aiguafreda i Sant Martí de Centelles per la Independència
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Un any més, és per nosaltres un orgull poder participar 
en el programa de La Festa Major d’hivern, la festa 
dels Quintos que enguany  han complert els 18 anys, 
del que ben segur tant nois com pares n’esteu molt orgullosos�

Doncs bé, avui volem explicar-
vos que uns altres nens i nenes, 
tenen por del dia que arribin als 
18 anys, i molt probablement 
no celebrin mai aquesta data�  
Aquests nens i nenes són els 
que tenim acollits al nostre 
centre i que formen part del 
nostre projecte “amB tu Per 
SemPre”�

Nens i nenes cecs, orfes, i que la majoria pateixen també altres patologies i 
que a l’arribar als 18 anys hauran d’abandonar el nostre centre, sense tenir 
gairebé cap altre opció que anar a un asil�

Però mentre, lluitem per ells i intentem formar-los perquè quan arribi el 
moment siguin el màxim d’autònoms en el seu dia a dia, i per això us volem 
explicar com és el seu dia a dia dins el nostre centre�

Un dia qualsevol: 
Els nens arriben de 
l’orfenat ben aviat, a 
les 8 del matí.

P r i m e r  d e  to t  i 
abans de començar 
les activitats, les 
nostres cuidadores 
e ls  banyen i  e l s 
pentinen i ensenyen 
als més grans a fer-
ho tot sols�

aSSociació FamÍlieS
adoPtaNtS a XiNa
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Les activitats comencen a les 9 amb la lectura 
per part de les respectives educadores de 
contes o de petites històries� Acabada 
aquesta activitat, fan un petit descans 
per continuar amb les classes d’habilitats 
(autoajuda individualitzades per les seves 
patologies) amb la intenció que vagin sent 
cada cop més autònoms�

A l’acabar aquesta sessió fan un altre descans 
i fan un petit esmorzar a base de fruita,  per 
continuar després amb les diferents classes 
fins a l’hora de dinar, després una migdiada 
per agafar forces per les classes de la tarda 
i berenen novament fruita�

A la tarda tan sols fan una classe i després 
juguen a la sala, o si el temps ho permet, 
baixen al jardí exterior fins a les 16:30, hora 
en la qual retornen a l’orfenat�

Un dia a la setmana, surten del centre amb 
les cuidadores i educadores,  a fer una 
excursió, de la qual tornen sempre molt 
contents

I això és tot!“BONA FESTA MAJOR A TOTS”�

Eduardo Galeano
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C/ del Pont, 1  08591 Aiguafreda   93 4591347        www.afac.info correo@afac.info 
 
 

MOLTA GENT PETITA, EN LLOCS PETITS, 
FENT COSES PETITES, POT CANVIAR EL 

MÓN. 

                                
Les aportacions efectuades a AFAC Desgraven fins un 75% a la Declaració 
de la Renda. Pagant una quota de 25 euros* al Trimestre (el que et 
representa un cost real de 2 euros al mes) ens ajudaràs a poder continuar 
ajudant a donar una oportunitat a molts petits que ho necessiten i a més 
obtindràs un 5% de descompte en la compra de llibres durant tot l´any 

 

Nom:                                     Cognoms: 

N.I.F. 

e-mail: 

Telèfon: 

Dades de domiciliació bancària: 

Signatura: 

 

 

Desitjo fer una aportació Trimestral de 30 Euros 

O Una aportació de:           €     Mensaul     Trimestral     Anual 

Pots veure els nostres projectes a www.afac.info 
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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 
v a  p r e n d r e  q u a n  v a 
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, dormir, 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.

amPa la muNtaNya
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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 a  
gairebé tothom li preocupa 
l’educació dels seus infants, 
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 
c o m p o r t a m e n t  a  u n a 
d’aquestes 2 respostes: 
“Ajudaré 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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Un dels esdeveniments que les veïnes d’Aiguafreda i Sant Martí, sobretot les 
més joves, esperen amb més ganes i emoció, és la Festa Major d’Aiguafreda� 
Ja la tenim aquí!

Gràcies, Quintos i Quintes 2019 per permetre’ns participar en aquest llibret, reflex 
de totes les entitats i persones que fan que aquest poble visqui lliure i participatiu.

El nostre grup intenta treballar com tots vosaltres, dia a dia, perquè l’esperit 
que ha fet d’aquest poble un referent no decaigui amb el pas dels anys�

Molta gent de fora es pregunta perquè els d’Aiguafreda sentim aquesta Festa 
Major de forma especial, i és una pregunta ben fàcil de respondre: ser Quinto 
o Quinta, treballar per la festa, viure moments intensos (bons i dolents), 
establir llaços amb els teus, dormir poc o gens, beure poc o molt. Sentiments 
a flor de pell que queden gravats per a tota la vida. Quintos i Quintes, gaudiu 
d’aquests moments i els viureu sempre més! 

Volem precisament que aquest sentiment prevalgui, que la implicació dels 
nostres joves sigui important, com també la de la resta del poble� 

És per això que defensem i lluitem per una Festa Major més participativa i 
oberta, on la gent pugui aportar idees, debatre; on els quintos i quintes tornin 
a tenir el paper rellevant que tenien anys enrere�

La cultura popular és una de les millors eines que el país nou que volem 
construir té a la seva mà� En aquests temps convulsos de lluita, però també 
d’esperança, que ens han tocat viure és el ritme que ens acompanyarà durant 
el camí fins la llibertat.

Salut, independència i República!

Visca la Festa Major!
Visca la Terra Lliure!

Albert Parareda i Sala
Cristina Martín i Sanglas
Marc Pedrosa i Revilla
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aSSociació martiNet 
GruP de deFeNSa Fluvial
Martinet Grup de Defensa Fluvial, us desitja una gran i sonada 
Festa Major�

Tots els éssers vius neixen iguals davant la vida�

I tenen el mateix dret a l’existència�

L’ésser humà no té dret d’exterminar o explotar altres animals i plantes�

L’ésser humà té l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels 
animals i plantes�

Tots els animals i plantes tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció 
per part de l’ésser humà�

Cap animal i planta serà sotmès a mals tractaments ni a actes cruels�

Si volem preservar el medi natural, cal que respectem aquests drets�

La nostra associació vetlla per la bona conservació de la riera de Martinet i 
el seu entorn�

Per això, les accions mediambientals sostenibles i el voluntariat, són 
imprescindibles�

Bona Festa Major� 
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aSSociació cultural 
KihaviadeSer
En aquesta última recta de l’any i, amb l’horitzó de Nadal, tenim l’esperada 
Festa Major d’hivern d’Aiguafreda, l’esperada i tradicional festa dels Quintos�

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.

La nostra associació té una participació activa en els actes de la Festa Major 
amb la preparació i posada en escena de l’esperada obre de teatre� Estem 
molt contents del gran èxit de l’obra que us vam presentar l’any passat, “Pel 
davant i pel darrere”, divertidíssima i molt coneguda obra de Michael Frayn 
que va tenir una grandíssima acollida per part vostra� Aquesta obra la vam 
representar també, tot i la dificultat tècnica del muntatge, a Centelles on 
també vam tenir una gran acollida�

Aquest any, i amb el repte de mantenir el nivell de l’any passat, us presentarem 
l’obra Remordiments de l’autor i actor català Jordi Sánchez, divertida i 
trepidant obra de quatre personatges que, de ben segur, us farà gaudir molt�

En aquest punt volem agrair des de l’associació la implicació de tots els 
components del grup de teatre Ramon Sans tant en l’esforç dels que apareixen 
davant vostre com a actors, com de tots aquells que, lluny dels focus de 
l’escenari, fan possible que tota la màgia del teatre sigui possible�

D’altres activitats que per part de l’associació hem portat a terme ha estat 
el tradicional i lluït pessebre vivent i les catifes de corpus. Ambdues festes 
són esperades i seguides des de ja fa uns quants anys i són activitats que no 
serien possibles sense la participació de tots vosaltres. La implicació dels 
veïns i veïnes d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles és fonamental perquè 
aquestes activitats es puguin portar a terme any rere any i, entre tots, hem 
d’aconseguir que es mantinguin i es renovin. En aquesta línia volem posar 
en marxa una via de col·laboració amb les associacions del poble i amb les 
escoles per aconseguir la seva implicació en la preparació i participació en 
aquestes festes. Una manera activa de mantenir festes tradicionals del nostre 
país que tanta falta fa en aquests temps convulsos�
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Aquest any serà el diumenge 22 de Desembre la data escollida per fer el 
pessebre vivent, esdeveniment que ja està agafant bon nom i seguiment per 
la comarca i pobles del voltant� Sou vosaltres qui ho heu fet i ho feu possible, 
seguim doncs mantenint la tradició i gaudint d’aquesta gran representació 
tradicional per tots els carrers d’Aiguafreda�

Les portes de la nostra associació són 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�

Direcció: Pep Company.

Actors: Mònica Moreno és Mònica

 Eli Fernandez és Eli

 Joan Julià és Joan

 Toni Blanch és Toni

Atrezzo, vestuari escenografia, maquillatge: grup de teatre Ramon Sans.

Bona Festa Major a tots�

Desembre 2019
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caSal eSPlai SaNt Jordi
Benvolguts socis i veïns en general. Us volem desitjar una 
bona Festa Major d’Hivern 2019�

Us volem recordar que al Casal segur que hi podreu trobar 
el vostre lloc. Penseu que hi fem moltes activitats, cursets, 
conferències, tallers de psicomotricitat, memòria, labors de fil i agulla, 
ganxet, dibuix i pintura, cinema fòrum, anades al teatre, intercanvi de Casals 
i excursions� A la tardor fem la tradicional castanyada� A l’hivern el nostre 
tradicional pessebre i una calçotada� A la primavera el berenar del dijous gras 
i la nostra gran festa de Sant Jordi, amb un dinar de germanor, etc� 

Si teniu un moment entreu a la nostra pàgina web www�ccgentgranosona�
cat/casals i hi 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, rummikub, i, quan puguem i tinguem espai, posarem una taula de 
billar americà� Amigues i amics del que es tracta és de fer-nos companyia, 
parlar i passar una bona estona�

Tota la gent gran tenim un plus de saviesa, hem acumulat experiència al 
llarg de tota la vida, sabem bé que la pau és el bé més preuat, doncs és 
imprescindible per progressar i consolidar les llibertats i la convivència� Res 
ens sembla més noble i just que la democràcia, aquest és el llegat que volen 
deixar als nostres joves perquè hi conreïn el futur.    

Ballada de sardanes amb la Cobla Canigó, al Casal el dia 26 d’octubre de 2019, tot 
celebrant la Castanyada.
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Anada al teatre a la sala Villarroel, el dia 26 de maig del 2019, a veure LES NOIES 
DE MOSSBANK ROAD.

Grup del taller “Fil i Agulla” davant del pessebre. Nadal 2018.

Berenar de fi de curs del taller de dibuix i pintura. Juny 2019.
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Celebrant la calçotada. 16 de març del 2019.

Preparant la calçotada. 16 de març del 2019.

Presentació de la panera que vam rifar pel Nadal del 2018.
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Volem, des d’aquest 
programa, agrair a les 
autoritats municipals, 
d’Aiguafreda i Sant Martí 
de Centelles, així com a 
la Mancomunitat La Pla-
na, i, també a la Fundació 
Obra Social La Caixa, la 
seva generosa col·labo-
ració, i, molt oportuna i 
especialment a tots els 
quintos i quintes que 
aquest any han organit-
zat i col·laborat amb la 
Festa Major�

BONA FESTA MAJOR 
2019�

Junta del Casal “Esplai 
Sant Jordi” d’Aiguafreda 
i Sant Martí de Centelles

Torrelles de Llobregat. Intercanvi de Casals. 2 de maig del 2019.

Primer premi, tastet professional, en representació del 
restaurant “Els Traginers” en la 17ª fira del tastet.

28 de setembre del 2019.
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BiBlioteca lluÍS millet i PaGèS
La biblioteca Lluís Millet i Pagès, com a equipament cultural destinat 
a promoure i a estendre el coneixement, procura estar atenta a les 
commemoracions que la Generalitat de Catalunya programa cada any 
en record de figures importants de la nostra cultura i, des del seu àmbit 
d’actuació, col·labora a fer-ne difusió�

Així ho va fer en l’any 2016, que va estar dedicat Ramon Llull en el 600 
aniversari de la seva mort i el passat any 2018, a Pompeu Fabra amb motiu 
del 150 aniversari  del seu naixement i del centenari de la publicació de la 
definitiva Gramàtica catalana�

Aquest any s’escau el centenari de 
la mort de Dolors Monserdà, motiu 
pel qual l’any 2019 li ha estat dedicat 
amb la celebració d’exposicions i 
conferències per recordar la seva 
persona i donar a conèixer la seva 
obra. Com que la seva figura no és 
gaire coneguda pel públic en general, 
la biblioteca vol aprofitar l’oportunitat 
del programa de la Festa Major per 
donar alguns detalls sobre la seva 
persona� 

Dolors Monserdà va néixer a Barcelona, l’any 1845 -el mateix any que 
Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà- en una família benestant i cultivada que 
li va proporcionar una educació acurada� De molt joveneta va conrear la 
poesia, fet que li valgué un accèssit als Jocs Florals de 1878� Però aviat les 
inquietuds socials davant els estralls que la industrialització i el nou ordre 
polític produïen en les classes senzilles i, principalment entre les dones, 
la van decantar principalment cap a la novel·la on podia expressar millor 
els seus pensaments� Les novel·les La Montserrat, La família Asparó, La 
Fabricanta, La Quitèria, Maria Glòria són mostres de la seva preocupació per 
fer evidents els problemes de la societat coetània -la burgesia benestant i 
els obrers desheretats que malviuen a les grans ciutats- i descriure’ls sense 
gaires motivacions estètiques, només amb la intenció de posar en relleu les 
contradiccions entre l’interès moral  i el material que regien la societat  i que 
afectaven negativament les dones.
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Aquest interès pels inconvenients derivats del creixement de la indústria, 
que comportava greus problemes a les classes socials més desafavorides, 
la van portar a convertir-se en la primera dona a opinar sobre economia i a 
donar suport a les peticions proteccionistes per a la naixent indústria catalana 
tal com demanava la classe política de casa nostra, enfrontada per aquest 
motiu als governs de l’estat, de pensament lliurecanvista, que proposaven 
un programa econòmic lesiu per als interessos de la naixent indústria 
catalana i compartit tant pels conservadors de Cànoves del Castillo com pels 
progressistes de Mateo Pràxedes Sagasta� 

Tota l’activitat literària de Dolors Monserdà, que, a part de les novel·les, es 
complementava mitjançant nombrosos articles en revistes, estava enfocada 
a millorar les condicions de les dones en el món del treball i per això se la 
considera una de les pioneres del moviment feminista a casa nostra� Reculls 
dels seus articles són: El feminisme a Catalunya, publicat el 1907, Tasques 
socials, que va veure la llum el 1916 i Estudi feminista, que aparegué el 
1909. D’aquest últim llibre en destaca la  definició que la mateixa autora fa 
del feminisme: «És a dir, treballar pel millorament de la dona, per la defensa 
dels seus drets, per protestar de les vexacions i de les injustícies de què se 
la fa objecte; i, en fi, pel perfeccionament de la seva missió a la família I a la 
societat�»
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La seva actuació a favor de les dones no va quedar limitada a l’escriptura de 
narracions i articles, sinó que va fundar i dirigir el Patronat per a les Obreres 
de l’Agulla, entitat  que funcionava en règim cooperatiu i on s’oferia a les 
cosidores -un dels oficis més mal considerats i mal retribuïts- assistència 
mèdica gratuïta, borsa de treball o assessoraments diversos.

Tanmateix no va abandonar del tot el conreu de la poesia i les seves obres 
van ser premiades en diferents convocatòries dels Jocs Florals de Barcelona� 
En reconeixement a tota la seva tasca va ser escollida per presidir-ne el 
certamen l’any 1909, essent la primera dona que rebia aquest honor� Va morir 
a Barcelona l’any 1919, a temps per veure com el seu gendre, l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch, casat amb la seva filla Dolors, esdevenia, el 1917, president 
de la Mancomunitat de Catalunya, com a successor d’Enric Prat de la Riba�

Com ja s’ha dit al començament, aquest any 2019 ha estat declarat Any Dolors 
Monserdà, per commemorar el centenari de la mort de la insigne publicista 
i novel·lista�

Malgrat que la biblioteca Lluís Millet i Pagès no disposa en el seu fons de cap 
obra de l’escriptora, les seves novel·les, que han estat reeditades aquests 
últims anys, són accessibles als lectors aiguafredencs mitjançant el préstec 
interbibliotecari�

Biblioteca Lluís Millet i Pagès
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colla de GeGaNterS i 
GrallerS d’aiGuaFreda
Els geganters d’Aiguafreda, no parem de viatjar pel territori 
català representant el nostre poble i els nostres gegants� En 
Guifré el Pelós, la Baronessa de Cruïlles, el Tritó del Montseny i els gegantons 
Martí i Eloi.

Aquí us deixem les colles que 
vindran aquest any en el nostre 
poble�

Martorell
La Llacuna 
Collbató 
La Garriga 
Sant Joan Despí 
Callús 
Ripollet 
Fraga
Taradell 
Els que més sonen de Balsareny 
Sant Vicenç de Montalt 
Sant Cugat Sesgarrigues 

També, hem anat a Sant Martí 
de Centelles per la seva festa major i a Gurb amb la trobada comarcal 
sardanística d’Osona. I com sempre vàrem tornar a sortir el 15 d’agost pels 
carrers d’Aiguafreda�

Els nostres grallers que cada dia ho fan millor, també han sigut convidats 
a una de les millors trobades de grallers que es fa cada any a Monistrol de 
Montserrat� També com a convidats a Sant Julià de Vilatorta�

Des de la colla gegantera i grallera d’Aiguafreda us volem desitjar molt bona 
festa major a totes i tots, especialment pels quintos i quintes d’enguany�

Ens veurem el dia 8 de desembre pels carrers d’Aiguafreda!!!!
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coNSell d’iNFaNtS 
d’aiGuaFreda
Som els nens i les nenes del Consell d’Infants d’Aiguafreda i 
aquest any volem treballar el canvi climàtic, els efectes que té 
i com prevenir-ho o buscar possibles solucions�

Creiem que és important treballar aquest tema que ara mateix està d’actualitat 
i que afecta a tothom i especialment als nens i a les nenes, al seu futur i a les 
generacions que vindran� 

Tots tenim una responsabilitat i podem actuar per contribuir a millorar 
l’estat del nostre planeta� És molt important que les persones es 
conscienciïn. 
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Entre tots podríem fer el següent per prevenir-ho:

- Reciclant, reduint el consum de plàstics i reduint les deixalles.

- Reduint els trajectes amb vehicles que fan servir carburants fòssils o 
optimitzar els trajectes fent servir transports públics, anant més a peu, amb 
patinet o bicicleta.

- Conservant la vegetació, plantant més arbres, plantes, flors... i conservant 
nets els boscos, el poble i tot l’entorn�

- No embrutar els rius, mars, llacs��� i intentar protegir les espècies animals�

- No consumir de forma desmesurada i, si es consumeix, prioritzant els 
productes proximitat sempre que es pugui�

- Utilitzar energies renovables com l’energia solar, hidràulica, eòlica, 
biomasses���

Sabem que és un problema global i molt gran, que requereix molt d’esforç i de 
la col·laboració de tots plegats però els nens i les nenes volem que els governs 
s’ho prenguin seriosament i comencin a actuar i que totes les persones facin 
tot els que estigui a la seva mà. 

VOLEM UN MÓN MILLOR PEL NOSTRE FUTUR!!!
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daNSeva
ZumdaNSe i cardiotoNo

Benvolguts socis/es i veïns/nes!!!                                                                                    

Aquest any ha estat un any molt dur per la nostra petita família de Dan-
sEva� Ha estat dur per mi quan aquest principi d’any em van diagnosticar 
càncer, i dur per a totes vosaltres, ja que veu haver d’acabar el trimestre 
soles, sense la meva aportació com amiga i  monitora, havent d’improvisar 
les activitats�

Estic molt agraïda i emocionada per tot el vostre suport: missatges, visites, 
trucades, abraçades sinceres, amb paraules agradables i  reconfortants, amb 
el vostre interès i seguiment de com em va el tractament� Totes aquestes 
accions m’omplen d’energia positiva i em reconforten l’ànima. Gràcies de 
tot cor, gràcies per confiar en mi i ajudar-me en un moment tan dur i cru de 
la meva vida�

Aquest any el club ha patit grans canvis, però amb la intenció de potenciar 
encara més les nostres classes; així doncs hem afegit a la nostra família a 
la Bea i a la Míriam; dues magnífiques monitores amb estils completament 
diferents on cada dia s’esforcen per millorar i fer que cada dilluns i dimecres, 
a part de practicar esport, ballem, riem i sobretot fem salut, i a més amb 
alguna disciplina sorpresa!! Tot això amb un entorn agradable i distès i amb 
molta motivació i il·lusió.
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les nostres classes són per fer salut, practicar esport, riure i crear un bon 
ambient.

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 2019 per a tothom!!!!
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eScola de daNSa   
ÀNGelS viveS
comPetir Per No comPetir

Hi ha dues maneres d’entendre la dansa o el ballet� Una és la 
de considerar-la una disciplina de competició més acostada a el que ve a 
ser l’esport� Una altra és la de considerar-la principalment un espectacle 
que pretén proporcionar un cert plaer i joia tant al qui actua com al qui ho 
presència�

Nosaltres des de l’Escola i des del primer dia, competim per no competir. 
Competim per fugir de la “glòria” efímera d’una medalla. Competim per fugir 
dels perills de l’estrès, i la frustració per no “guanyar”� 

Competim perquè qui passa per l’Escola procuri conèixer, comprendre i, i si 
pot ser, arribi a gaudir, de l’harmonia del moviment, la música, la companyonia 
i fins i tot la disciplina que tot grup ha de procurar.

Nosaltres des de l’Escola competim en la cerca de la “glòria” efímera d’un 
breu però intens instant de felicitat. Quan s’apaguen els llums i tots, artistes 
i públic contenen la respiració��� i en segons comença l’espectacle�
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el PuNt
Ja la tornem a tenir aquí! Una Festa Major que, orgullosos de 
ser aiguafradencs/ques, l’agafem amb més ganes que mai, ja 
que a diferència d’altres municipis, la nostra ens fa esperar fins 
a finals d’any.

Un any més, El Punt vol ser-hi present i donar suport a l’organització i en 
especial als Quint@s d’enguany que, com bé sabem i ens ho marca la tradició, 
ajudaran de manera desinteressada en l’organització dels actes i que en 
definitiva en seran els protagonistes.

La joventut es caracteritza per una visió de possibilitat de superar els errors 
passats i vèncer les dificultats que es presenten en el futur. Així doncs, hem 
de poder creure i aprofitar aquest potencial i veure la joventut com el motor 
del canvi social, i impulsar el seu paper de ciutadà dins la societat a través 
de la participació i l’accés a la presa de decisions com ara en l’organització 
de la Festa Major del municipi�

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�
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Aquest any, hem creat una borsa de cangurs i de classes de repàs amb 
l’objectiu que els/les joves interessats/des s’acostin a El Punt a informar-se 
i a formar part d’aquesta�

Una de les activitats on El Punt és el protagonista és la Setmana de la Joventut 
realitzada a l’estiu. Aquesta dotzena edició ha tingut un gran èxit. S’han 
incorporat activitats noves, com el Room Escape, és un joc multi jugador basat 
a resoldre un repte. 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.

Us esperem el 14 i 15 de desembre als actes de La Marató de TV3 d’Aiguafreda 
i St. Martí de Centelles aquest any dedicat a les malalties minoritàries. La 
participació de totes les entitats del poble portant a 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 i visitar les nostres xarxes socials per estar assabentats de tot�

Des de “El Punt” volem desitjar una bona Festa Major a tothom i en especial 
als Quint@s d’aquest any!! 

          @sij�elpunt              /sij�elpunt   @SijElPunt

12a. Setmana de la Joventut – juliol 2019
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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)
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l’orquestra amateur ja és una realitat

Aquest mes d’octubre han començat els assajos tots els dimecres a les 20:30h 
i de moment està formada per 9 músics�

Ja sabeu que està pensada per a tots aquells vilatans que hagin estudiat 
un instrument musical en algun moment de la seva vida i voldrien tornar a 
treure’l de l’estoig, i que no es demana cap mínim de nivell instrumental per 
participar-hi.

Us animem a participar-hi!!

Reflexions sobre la pedagogia de grup en l’aprenentatge de l’instrument

A Catalunya hi ha una llarga tradició d’escoles de música que s’han basat, 
des de fa més de quaranta anys, en potenciar el gaudi per la música amb una 
pedagogia activa i en la recerca educativa com a base de la seva activitat. Com 
a centres que imparteixen ensenyaments no reglats, s’han adaptat a aquesta 
doble finalitat d’ensenyar música a tota la població que ho desitja, descobrint 
i desenvolupant al mateix 
temps les potencialitats 
dels alumnes i apropant 
la formació professional 
artística a un major nom-
bre de ciutadans�

Segons el decret 179/ 
1993, de 27 de juliol, pel 
qual es regulen les esco-
les de música i de dansa, 
un dels objectius de les 
escoles de música és cre-
ar un entorn afavoridor 
del foment de la pràctica 
en grup d’activitats mu-
sicals a nivell d’aficionat.

La pedagogia de grup està 
estretament lligada a la 
idea que la música és i 
ha de ser una pràctica 
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col·lectiva. Per a Joubert  “la pe-
dagogia de grup no és un mitjà de 
fer reajustaments econòmics, sinó 
tota una filosofia de l’ensenya-
ment, una altra manera d’ense-
nyar i d’aprendre”� Com diu Wuy-
tack “la clau per a l’aprenentatge 
de la música és l’activitat i creati-
vitat en comunitat, els alumnes 
s’han d’expressar per compartir 
significats, experimentar, comuni-
car-se i ajudant-se entre ells”� Per 
a Zaragozá “fer música en grup 
és sinònim de gaudir, gratificació, 
extraversió i complicitat”� arlette 
Biget diu que la música en grup 
(des del duet a l’orquestra) con-
sisteix a formar un grup homogeni 
a partir d’individualitats diferents. 
Cal que conjuguin les pròpies sen-
sacions, intuïcions i intencions a 
les dels seus companys�
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eScola la muNtaNya
l’ametller

Són les 9 del matí, s’obre la porta de l’escola i com cada 
dia, els alumnes entren amb les motxilles carregades, la 
cara neta,  amb el somriure als llavis o no, els ulls oberts 
i els cabells…� Bé de cabells n’hi ha de tots, ben clanxinats, que l’aire se’ls 
emporta, curts, mig rapats ��� i tot pujant l’escala parlen amb els companys 
d’allò que ha passat, que està passant o que passarà�

Nosaltres com a mestres anem pujant amb ells� Primer tram, et trobes amb 
les orles dels alumnes que fa anys també pujàveu la mateixa escala� Iniciem 
el segon tram i sempre la vista se’n va a l’orla que et queda més a prop, la 
vostra… dia a dia repassem el que hem viscut amb vosaltres i la realitat que 
teniu ara�

Quina il·lusió, poder tenir records vostres� Les experiències i els aprenentatges 
que vam fer tots junts, de ben segur que us han servit per a la vida que us 
vàreu trobar després de la primària� Recordeu l’ametller que vàreu plantar? 
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Doncs aquest any ja tenia dues ametlles, sí, la collita és minsa, però de mica en 
mica anirà creixent i anirà donant cada vegada més fruits, igual que vosaltres� 
Cadascú de vosaltres sou un ametller que va creixent, de petit li convé un 
tutor perquè pugui créixer dret i fort, això és el que esperem, encara que no 
sempre ens en sortim.

També procurem regar-lo bé, sobretot als inicis, perquè encara no sap 
aprofitar l’aigua que té a prop, un cop s’hagi fet gran, ell mateix s’agafarà 
l’aigua que trobaran les seves arrels i la gestionarà (com vosaltres fareu amb 
els recursos que us hem ensenyat a trobar)�

També haurem d’estar al cas de podar-lo, ja que si li deixem créixer totes les 
branques sense control, donaria fruits, però no serien els millors, per això 
necessitem escollir les branques més útils i fortes perquè pugui donar-nos 
les millors i més grans ametlles (igual que vosaltres)�

Tot i cuidar-lo molt, el deixarem créixer al seu aire, i de vegades donarà alguna 
ametlla amarga, però amb això ja hi comptàvem, i alguna branca creixerà  de 
manera irregular, que bé!! Així la podrem diferenciar de les altres� Us imagineu 
que tots els ametllers fossin idèntics? No els podríem distingir, seria trist oi? 
Igual que vosaltres�
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Per sort, cadascú de vosaltres està triant el seu camí, està controlant les 
seves branques, està portant les seves arrels cap aquella aigua que necessita 
per créixer i s’està trobant amb aquelles ametlles amargues que cal separar 
perquè no facin malbé la resta�

Vosaltres, sou amos del vostre ametller, els que us envoltem veiem com el 
féu créixer i segur que algun dia us tirarem alguna regadora d’aigua i potser 
tallarem alguna branca, encara que no hi estigueu gaire d’acord. Ho fem 
perquè el dia que fem la gran collita d’ametlles i ens asseiem sota la vostra 
ombra, estarem orgullosos de l’ametller, siguin com siguin les seves branques, 
sigui com sigui de gran, sigui com sigui de fort i siguin com siguin les ametlles 
que dóna�

VOSALTRES SOU L’AMETLLER !! CUIDEU-VOS!! NOSALTRES  SEMPRE SEREM 
ALLÀ PEL QUE ENS PUGUEU DEMANAR!!

Ens trobarem a la Festa Major QUINTOS I QUINTES!!!

Escola La Muntanya
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Benvolguts veïns i veïnes,

Cada any per aquestes dates aprofitem aquest espai que ens deixen els 
Quint@s per fer-vos cinc cèntims del que estem fent.

Durant l’any 2019, hem estat més actives que el passat any, i hem realitzat 
un total de 25 esterilitzacions, hem atès multitud d’urgències i hem tret del 
carrer i donat en adopció alguns petitons que ara viuen feliços amb les seves 
famílies�

Però encara ens queda molta feina per fer� Estem intentant que l’Ajuntament 
d’Aiguafreda ens ajudi econòmicament, i de cara a l’any 2020 es pugui fer una 
actuació important en totes les colònies del municipi i així deixar-les d’una 
vegada per totes controlades� D’aquesta manera donarem una millor qualitat 
de vida als gats del carrer i evitarem problemes amb alguns veïns molestos. 
També estem intentant aconseguir la col·locació d’algunes menjadores en 
diferents punts d’alimentació (autoritzats per l’Ajuntament i amb alimentadors 
també autoritzats i identificats). Penseu que si els gats tenen aliment sec 
disponible, estan controlats sanitàriament i estan esterilitzats, l’afectació que 
poden tenir en la nostra vida diària serà mínima (ho diem pels veïns molestos 
amb els gats)� Si tenen menjar disponible evitarem que per exemple puguin 
rebentar bosses d’escombraries�

P e r  s o r t ,  l e s  n o v e s 
generacions (amb algunes 
excepcions) tenen, en 
general,  més respecte 
pel medi ambient i pels 
an imals  i  també més 
sensibilitat pel que fa al 
maltractament animal� 
Però nosaltres no ens 
cansem de demanar-vos 
tolerància envers els gats 
de carrer, penseu que 
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ells no han escollit viure allà, molts són fruit d’abandonaments i 
d’irresponsabilitat per part d’alguns propietaris que no esterilitzen els seus, 
i afavoreixen així que les colònies de carrer creixin descontroladament� 
També us recordem que qualsevol maltractament a aquests animals 
de carrer està penat per llei (Llei Protecció Animal de la Generalitat 
de Catalunya) i que des de l’associació no dubtarem ni un moment en 
denunciar qualsevol  maltracte que es detecti�

Per últim, us demanem col·laboració per poder continuar realitzant la nostra 
tasca� Podeu col·laborar fent-vos socis, fent-vos teamers, donant pinso o 
llaunetes a la caixa solidària instal·lada al supermercat Condis, comprant 
loteria de la Grossa de Cap d’Any, comprant a la nostra paradeta de la Fira 
d’Artesans, ajudant-nos amb les captures i trasllats al veterinari, alimentant 
colònies, etc�

Molt bona Festa Major a tots i totes!!!

http://www.vadegats.eu/

https://www.facebook.com/vadegats/

https://www.instagram.com/vadegats/?hl=es

https://www.teaming.net/vadegats
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Ja han arribat els Quint@s dies de xauxa i disbauxa, una festa 
de retrobada amb antics i nous monitors. Així que aixequem 
les petites copes i com diuen Els Catarres: Brindem pels 
quintos d’avui i de sempre!! 

Per donar-li un toc diferent a l’escrit d’aquest any i seguint amb el nostre 
tarannà dinàmic, qui millor que l’equip de monitors, en primera persona, per 
explicar-vos la vida dins l’Esplai Pica Pins�

Sent de taradell, com has arribat a l’esplai?
- Vaig arribar a través d’un dels monitors fa dos anys, va coincidir el moment 
en què jo necessitava fer pràctiques i va sortir tot rodat. No va faltar el suport 
per part dels monitors, tot i haver iniciat el casal, em van integrar com un 
més. No únicament es treballava en horari de Casal, sinó que fora d’ell també 
es mantenia el bon rotllo i l’amistat, per exemple fem room escapes, sopars, 
festes d’aniversari i celebracions vàries. 

Jo venia de la branca científica i fins al moment no havia tingut relació directa amb 
infants, la veritat em sentia molt realitzat i això mai va suposar un problema. Amb 
els nens i nenes vam connectar de seguida i encara ara el sentiment no ha marxat.  

Enric Aguilar (20 anys), Taradell (Monitor des del 2017)

què és el que et va motivar a formar part de l’esplai?  
- El fet de tractar amb nens sempre havia sigut una cosa present en el meu 
dia a dia. He estat fent molts tipus de voluntariat i el que em va motivar més 
va ser un grup d’oci amb infants que tenen TEA. D’aquesta manera, em vaig 
apropar molt a les dinàmiques grupals, al lleure amb infants, i vaig decidir 
treure’m el títol de monitor de lleure. Així, vaig començar a fer les pràctiques 
aquest any al casal, i com acostuma a passar per la bona acollida per part de 
l’equip de monitors, em vaig acabar quedant. També he vist les oportunitats i 
les formacions paral·leles que et posa a l’abast l’Esplai. Crec que és un entorn 
molt enriquidor en tots els sentits i estic molt contenta. 

Carla Merced (21 anys), Aiguafreda (Nova incorporació)

quin és el teu paper dins l’esplai?
- Vaig començar a venir a l’Esplai de manera esporàdica a causa del meu horari 
i em van facilitar formar-ne part. Tot i que hi ha un equip de monitors fixa, 

eSPlai Pica PiNS
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tota persona que vulgui participar és benvinguda, tenint en compte la seva 
disponibilitat i, també, gràcies a la comunicació interna que hi ha. Fent aquest 
voluntariat em sento molt realitzada, estar amb els infants és molt gratificant i 
em carrega les piles. Encara que vingui de forma puntual no em dóna la sensació 
d’estar desconnectada del grup, tant els nens com les famílies, m’acullen i em 
reconeixen independentment del temps que no hagi vingut i sempre tinc l’oportunitat 
d’afegir-me a les activitats més esperades. Per totes aquelles persones que tinguin 
curiositat en formar-ne part, animo a tothom a informar-se i provar el món del 
lleure amb l’Esplai, encara que no tingui gaire disponibilitat així com ho faig jo.  

Alba Gómez (29 anys), Centelles (Monitora des del 2018)

quina va ser la teva primera tasca a dins l’esplai?

- Per diferents motius he començat formant part de l’equip de monitors al Casal 
d’Estiu 2019. Des de petita sóc una gran fan de tota la saga de Harry Potter, 
tant dels llibres com de les seves adaptacions a la gran pantalla. Quan vaig 
saber que el centre d’interès tractava sobre l’escola de màgia de Hogwarts la 
meva motivació i les ganes de començar van augmentar. Això també s’ha vist 
en l’augment de participació d’infants i la bona valoració per part de famílies, 
infants i monitors. M’he sentit escoltada, ja que les propostes plantejades per 
part meva han sigut valorades i portades a terme en les activitats. He estat en 
altres casals i de totes les activitats que hem fet en aquest  destacaria les arts 
misterioses que teníem cada setmana. Es va convidar a en Mag Pota, va venir 
una remeiera del poble a fer un ungüent, vam fer un room escape... L’equip de 
monitors i la gent que hi ha col·laborat ha fet possible un casal d’estiu inoblidable.  

Eva Company (22 anys), Vic (Nova incorporació) 

què és allò que et fa seguir a l’esplai any rere any?

- La meva major motivació és l’experiència que he anat adquirint a partir 
de la planificació, l’organització i el desenvolupament de les activitats. Amb 
el pas del temps la dinàmica ha anat canviat i jo m’he anat enriquint amb 
aquestes. Aquest any vam iniciar el curs amb el Picaqüestions, una gimcana/
cursa d’orientació on els participants feien un recorregut pels dos municipis on 
trobaven unes qüestions que havien de resoldre en el menor temps possible. 
A més, aquell dia va venir VOTV, on vaig haver de parlar davant de la càmera, 
per segona vegada en representació de l’Esplai. Una de les activitats que més 
m’agrada són les colònies, en concret les familiars. És on realment veus la 
implicació i participació dels pares que després es reflecteix en els seus fills. 
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Repetim les activitats culturals i naturals, dins i fora del poble amb diferents 
destinacions, aquelles que més van motivar als socis i monitors l’any passat. 

Lorena Garcia (24 anys), Sant Martí de Centelles (Monitora des del 2015)

què trobem de nou aquest curs a l’esplai?

- Com diu la cançó popular “els petits es fan grans”. Ens hem trobat que els 
socis veterans s’han fet grans. Llavors hem vist la necessitat de crear dos grups 
per poder adaptar les activitats a les seves edats i interessos. Això no vol dir 
que descuidarem el grup de petits que pugen, perquè cada monitor es farà 
responsable d’un dels grups. També farem activitats conjuntes per mantenir 
la relació entre ells, ja que és un dels valors principals que fomentem a l’Esplai. 
Continuarem fent un dissabte cada 15 dies. L’any passat va funcionar molt bé 
i creiem que hem trobat la fórmula perfecta per tothom. A més tenim noves 
incorporacions. La nostra millor publicitat és el boca orella a partir de les nostres 
accions. Aquest Casal d’Estiu va tenir molt bona rebuda amb el centre d’interès 
de “Harry Potter” i això s’ha notat en els nous socis i en els nous monitors. Crec 
que treballem molt bé la cohesió en l’equip de monitors i això fa que la gent es 
motivi en continuar amb nosaltres. I si els monitors funcionen, les activitats també 
i els nens i nenes s’ho passen bé i es diverteixen, que és un dels nostres objectius. 

Irene Garcia (29 anys), Sant Martí de Centelles
(Monitora des del 2010, directora des del 2014)

Si ens vols fer més preguntes, 
ens pots trobar a les nostres 
xarxes socials o al nostre correu 
electrònic� 

BoNa FeSta maJor
a tothom!

esplaipicapins@gmail�com

3r Memorial Jaume Bou, Caminada dels Guerrers octubre 2019 

       @esplaipicapins

        /esplai�picapins 
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Casal d’Estiu Municipal d’Aiguafreda HOGWARTS -  juliol 2019

Excursió al Casal de Setembre Municipal d’Aiguafreda – setembre 2019

Dormida del Casal d’Estiu HOGWARTS – juliol 2019
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leS FariGoleS
Ja tornem a estar de Festa Major. I una vegada més agraïm als Quintos i a 
l’Ajuntament que ens donin l’oportunitat de parlar una mica de les plantes� 
Aquestes grans amigues i moltes vegades també grans desconegudes�

I continuarem parlant de plantes que s’utilitzen per fer la ratafia.

PoNiol, poliol, herba cuquera (Mentha pulegium)� En castellà POLEO MENTA�

És una planta herbàcia perenne, popular als horts familiars de la conca 
mediterrània i molt apreciada per l’agradable sabor de les seves infusions i 
per les seves virtuts digestives, estomacals i carminatives.

El nom de pulegium deriva de la paraula llatina que significa puça, perquè va 
ser molt utilitzada com a repel·lent d’aquests insectes.

Les seves fulles fresques fregades sobre la pell ens protegeixen dels 
mosquits�

ProPietatS (Son molt similars a les de la menta): 

És un bon tònic digestiu. S’utilitza per alleujar el mal de cap i infeccions 
respiratòries menors,

controlar la febre i curar refredats. També té propietats antiespasmòdiques, 
colagogues (estimula l’evaquació de la bilis), antisèptiques i carminatives 
(per eliminar gasos)�
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cultiu

Es pot sembrar des del mes de febrer o principis de març i la trasplantarem 
al seu lloc definitiu un cop passat el risc de gelades. O també es pot comprar 
la planta en un centre de jardineria�

Necessita humitat regular, això vol dir que, sense arribar a entollar-la, la 
regarem sovint�

Època de recol·lecció de juny a agost�

la caMaMilla / ManZanilla 
(matricaria chamomila)

Planta molt comuna i coneguda��� 
s’utilitza a les nostres cases des 
de fa molt temps, la majoria 
l’hem escoltat a les nostres 
àvies i avis, que en saben molt 
d’herbes�

Es fan infusions amb les flors, que 
haurem collit en plena floració, i 
les haurem deixat assecar bé�

S’utilitzen: per l’aparell digestiu, 
és antiinflamatori i antiespasmò-
dic, febrífuga, també és oftàlmic 
(es poden rentar els ulls, amb la 
infusió de Camamilla ben filtrada 
amb un drap)� També per aplica-
cions externes sobre la pell�

Es pot cultivar fàcilment. També 
es pot trobar a prop de camins�

Està molt bona, la podeu endolcir 
amb una mica de mel o estèvia�

Salut i Molt Bona Festa Major 
2019

Alexandrina i Fina
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Quintos igual a Festa Major, almenys aquesta és la manera 
d’associar dues coses a Aiguafreda�

Fem Festa Major any rere any tot i que, avui dia tenim 
moltes diversions al llarg de l’any, però aquests dies són 
especials per a molta gent (encara que malauradament cada vegada per a 
menys gent) i són especials perquè són uns dies de retrobar-nos amb amics i 
familiars en alguna de les moltes activitats que es fan, teatre, balls, concerts ...

Des de la nostra entitat “Els Gafarrons” volem donar les gràcies als quintos 
per donar-nos l’oportunitat de fer quatre ratlles en aquest programa�

Com en anys anteriors, en arribar a aquestes dates, ja hem fet quasi totes 
les activitats anuals com són les caminades de Sant Martí de Centelles i 
Aiguafreda i també la caminada nocturna del mes de juliol� També  com els 
altres anys hem fet les nostres col·laboracions en la caminada del Lupus, en 
la dels Malalts Mentals d’Osona o el pessebre vivent així com en tots els actes 
que ens han demanat col·laboració els ajuntaments d’Aiguafreda i Sant Martí. 
Ens queda encara la portada del pessebre el dia 15 de desembre a Castellà, 
acte que anirà inclòs dins els actes de la Marató 2019� El diumenge dia 12 
de febrer s’anirà a recollir�

elS GaFarroNS
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Com sempre donem el nostre agraïment més sincer a tots el nostres 
col·laboradors tan institucionals, econòmics o personal de servei. Sense tots 
ells les nostres caminades no serien possibles� 

També us comuniquem que encara queda loteria a la venda�

Pel que fa a l’any vinent, ja tenim les dates que farem les caminades� Aquestes 
són: 1 de març, caminada de Sant Martí de Centelles; 26 d’abril, caminada 
d’Aiguafreda; i 18 de juliol la caminada nocturna� La resta d’actes els anirem 
anunciant oportunament�

Com sempre només ens queda desitjar-vos que passeu una Bona Festa Major�

Els Gafarrons
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Estimats veïns i veïnes,

Un any més tenim l’honor d’escriure unes paraules en aquest llibre� Un 
llibre únic on es reuneixen totes les iniciatives del nostre meravellós poble! 
Com cada any participem en la Festa Major d’Hivern organitzant el Torneig 
d’Escacs Ràpids, que esdevindrà el diumenge 8 de desembre entre les 10h 
i les 13h� Un torneig que no para de créixer des que vàrem començar i que 
organitzem amb molta il·lusió� 

Aviat comencem el 2020, i tenim moltes ganes de fer els escacs més 
espectaculars���

-Jugarem la Lliga Catalana d’Escacs! Cada diumenge al matí ens trobarem 
amb altres clubs de Catalunya i jugarem un matx de 4 vs 4�

cluB d’eScacS      
cavall del coNGoSt
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-Farem trobades, concentracions i jornades interclubs, on els jugadors del 
Cavall del Congost cooperaran amb altres clubs per aprendre escacs, superar 
reptes i preparar competicions. Moltes activitats les farem en espais oberts 
perquè tothom, sigui del club o no, pugui participar i gaudir del món dels 
escacs�

-També estem preparant exhibicions de partides simultànies, partides 
llampec, i partides “a la cega”, és a dir, sense mirar el taulell!

El més destacat serà el Festival d’Escacs que estem preparant. Un festival 
que pretén ajuntar famílies, escoles, clubs, mestres, jugadors, esportistes, 
professionals, aficionats i curiosos... De moment no podem avançar gaire 
més, però estem segurs que serà un esdeveniment molt potent on tothom 
tindrà el seu paper.

Des del Club d’Escacs volem organitzar tot tipus d’activitats, de qualsevol 
nivell, per a qualsevol edat� Així, destaquem una de les millors virtuts dels 
escacs, i és que són intergeneracionals! 

Per acabar, us deixem una reflexió que fan molts escaquistes i estem segurs 
que també la fan persones d’altres sectors que no saben res d’escacs���

“Vivim  una època de canvis constants, l’impacte tecnològic està obrint camins 
que fins ara ni podíem imaginar... Per poder progressar hem d’aprendre a 
adaptar-nos constantment, i hem d’estar preparats per rebre sorpreses� Per 
entendre en quin moment estem, i què vindrà en un futur, hem de llegir la 
història�”

Molt bona festa major a totes i tots! 

Club d’Escacs Cavall del Congost
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Quan em varen demanar de fer l’escrit pel llibre de Quint@s, 
vaig pensar que faríem un resum de l’any i dels projectes del 
proper any i llestos, però ���� 

M’hi he repensat, i si em permeteu, voldria fer unes reflexions sobre el món 
del futbol-base que és el que m’ha mogut des de sempre i que en els darrers 
10/12 anys està canviant a un ritme espectacular i no necessàriament a millor, 
intento explicar-me: 

Abans qualsevol nen@ que volgués jugar a futbol, ho feia sense cap problema 
a l’equip del seu poble i podia fer-ho fins a la categoria de juvenil (19 anys), 
tothom tenia clar que si algun nen@ que jugués molt bé, vindria un equip 
“gran” i que se l’enduria a jugar amb ell, hi havia uns actors molt clars en 
aquest sentit, els nens (jugadors) els pares (transport i algun de més bona fe, 
seria el delegat) i l’entrenador que normalment era un jugador del club de 
categoria superior, tothom amb més voluntat que mitjans o coneixements� 

Avui, el futbol base ha deixat de ser un esport per ser un negoci, i potser hi ha 
massa gent que hi vol viure del futbol, potser algú pensa que estic exagerant 
o que no sé el que em dic, però després de molts anys darrere una pilota, he 
anat veient coses que em porten fins aquesta conclusió.

No fa massa temps, aquest mateix estiu, en un torneig de futbol de la 
comarca, vaig escoltar una conversa que em va posar els pèls de punta, 
entre un “coordinador” i una mare d’un possible “fitxatge”, les paraules del 
professional varen ser: 

“El que és bonic del futbol, és moure els nens de club, crear equips nous, fitxar 
els millors per competir...”

Arribats a aquest punt, em rendeixo!

No puc creure que gent amb títols específics per aquest esport pensin i actuïn 
d’aquesta manera, em supera! Un esport que ja per res és barat, doncs per 
un nen de 10/12 anys que comenci a jugar, en algun club de la comarca, pot 
sortir-li la broma per uns quants euros, a saber, la quota del club, uns 450 €, 
més la quota de la FCF i la mutualitat de futbolistes, uns 90 € a afegir-hi, si ets 
nou al club, mínim 150 € de la roba, amen dels kilòmetres i hores invertides 
a portar el futur crack als entrenaments i als partits. 

u.e. aiguaFReda
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És cert que els entrenadors tenen cada vegada més títols i estan més formats 
per desenvolupar aquesta tasca, és cert que la figura del coordinador és clau 
cada vegada més en tots els clubs, com també és cert que tothom juga on 
vol, només faltaria, però no és menys cert que darrere de tot aquest món, 
hi ha uns interessos clarament econòmics que vestits d’una manera o d’una 
altra, són els que es mouen en el futbol base, no només de la nostra comarca, 
sinó que m’atreveixo a dir que a tot el país, i que molts dels diners que es 
paguen com a quotes de futbol base, van a parar, en el millor dels casos, al 
finançament dels equips sèniors dels clubs “grans” on van a parar molts dels 
nostres nens�

No voldria que interpretéssim una crítica als par@s per portar el seu fill@ a 
jugar qualsevol club de la comarca, res més lluny de la meva intenció, és sols 
una reflexió de com ha evolucionat el futbol en els darrers temps i de com 
ha passat a ser un esport relativament barat a ser un esport car o molt car, 
doncs totes les parts implicades ha de tenir la seva compensació� 

Un boig del futbol de la comarca, en una de les converses habituals que 
tenim, em va fer un vaticini:

En un màxim de 10 anys, el futbol base a la nostra comarca, tal com el 
coneixíem, haurà desaparegut i ja no hi haurà un equip a cada poble, es 
limitarà tot a fer competicions entre els 10/12 clubs que quedaran ... 

QUO VADIS FUTBOL BASE?
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Des del Futbol Sala d’Aiguafreda, recentment hem 
començat la temporada 2019-2020, continuant amb el 
projecte iniciat la darrera temporada, compost per tres equips en competició, 
i afegint nous nens a l’escoleta�

El primer equip actualment està immers en el grup 2 de la 3ª divisió 
catalana, amb una barreja de jugadors del poble i dels pobles del costat, 
gràcies al retorn de jugadors que ja havien estat prèviament al nostre club, 
la incorporació de nous fitxatges i cos tècnic, essent el gran objectiu de la 
temporada l’ascens a la 2ª divisió, i poder recuperar la categoria perduda la 
darrera temporada�

Com sempre ens podeu venir a veure cada quinze dies al pavelló municipal, 
els dissabtes a les 17:30h, per gaudir d’una bona estona de futbol sala, i donar 
suport als nostres jugadors per aconseguir els objectius que tots desitgem.

L’equip dels cadets està competint en el grup 2 de la 3ª divisió, seguint 
amb el projecte del darrer any, millorant partit a partit i jugant cada dia millor 
al futbol sala. Si voleu passar una bona estona, l’horari dels partits és cada 
quinze dies, dissabtes a les 16h, i així podreu veure com es desenvolupen i 
continuen creixent.

cluB FutBol Sala 
aiGuaFreda

SÈNIOR 2019-2020
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Aquesta temporada 
hem començat amb molta 
il·lusió la competició 
amb els més menuts, 
els prebenjamins de 7 
anys, dins el grup 3 de la 
província� L’objectiu és 
continuar ensenyant als 
nens les nocions de futbol 
sala, i que comencin a 
mesurar-se amb altres 
equips, en un projecte de 
formació continuada. Si 
ens voleu acompanyar i 
donar suport a la mainada en els seus inicis competitius, els partits són cada 
quinze dies, dissabtes a les 10h�

I per últim, continuem amb el projecte de l’escoleta de futbol sala, amb la 
incorporació de 4 nens nous de 5 i 6 anys, convidant a totes aquelles famílies 
que vulguin, que portin els seus fills a tastar l’experiència i veure si els hi agrada.

Acabem aquestes breus paraules desitjant als quintos i a tot el poble 
d’Aiguafreda i Sant Martí, que gaudeixin de la Festa Major 2019.

Que passeu una bona Festa Major!

La Junta.

CADET 2019-2020

PREBENJAMÍ i ESCOLETA 2019-2020
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cluB teNNiS aiGuaFreda
Ens complau saludar la bona gent d’Aiguafreda i desitgem 
que tothom tingui una excel·lent Festa Major.

Aquest any el Club Tennis Aiguafreda té motius de celebració. Després 
d’anys d’espera, finalment tenim tres pistes homologables, el mínim per 
poder participar en competicions federatives. Des d’aquest espai fem un 
reconeixement a la bona feina de l’Ajuntament d’Aiguafreda, que amb la nova 
pista polivalent, i altres iniciatives com ara la il·luminació LED i la taula de 
ping-pong, ha assentat les bases per a una gran millora de les instal·lacions 
municipals del Camp d’Esports, en benefici de tot el poble.

Com és el nostre costum, hem organitzat un calendari farcit d’activitats 
tenístiques a gust de tothom, des de la mainada de l’Escola de Tennis fins 
als equips competitius de tots els nivells. Aquesta temporada segueix Ramon 
Figueras com a primer entrenador i donem la benvinguda a Xavi García com 
a segon entrenador� Bona feina, entrenadors!

No podem deixar de mencionar la part social del Club, i els nostres 180 
membres, des de la sortida al Godó del mes d’abril, i la festa de germanor de 
final de temporada del mes de juliol, fins al sorteig de Nadal. Per cert, ja has 
comprat la teva participació? El número guanyador serà (molt probablement) 
el 63799� I per sort és el nostre! No et quedis sense!
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Per seguir les novetats del Club, inscriu-te a:

https://clubtennisaiguafreda.wordpress.com

o segueix-nos a Instagram a:

https://www.instagram.com/aiguafredaclubtennis/

Finalment, aquest any fem un pensament especial per a aquelles persones 
que han jugat amb nosaltres però ara no poden, perquè han marxat del 
poble, perquè s’han lesionat, perquè s’han infirmat, s’han fet grans o ens 
han deixat. Sabeu qui sou. Pensem en vosaltres i agraïm els bons records 
que ens heu deixat!  

I  tu? S i  encara no has 
provat amb la raqueta, a 
què esperes? T’invitem a 
venir i teixir els teus propis 
moments d’insomni amb 
nosaltres�
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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 ta-
lla 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 des-
coneixement 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 volun-
tària, 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, Julián 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 

Societat de caçadorS 
coNGoSt
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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 Ca-
talunya, 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 2019 i un bon any 2020!!!!

La Junta
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cluB PatiNatGe artÍStic aiGuaFreda
Com ja sabeu, ja fa uns 

quants anys que el Club Pa-
tinatge Artístic Aiguafreda 
forma part de la població� 
Aquesta entitat està formada 
per un grup de persones que, 
amb molta il·lusió, constàn-
cia i esforç manté aquest 
estimat petit gran club. Amb 
l’ajut de patinadors/es, en-
trenadors/es i famílies hem 
anat creixent mica en mica� 

Esperem continuar així, posant-hi moltes ganes i, sobretot, molta dedicació.
Us convidem a participar-hi!

Bona Festa de Quintos!
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Joco
Hola a tots els veïns i veïnes d’Aiguafreda, Sant Martí i Tagamanent!

Aquest és el primer llibre de Quint@s en el que els joves de JOCO participem, 
i, perquè enganyar-nos, és un honor per nosaltres poder formar-ne part i 
estar presents entre totes les entitats del nostre poble.

Crear i formar part d’una entitat no és fàcil. Comporta molta feina, gestió i 
organització� Tots els que en formem part d’alguna ho fem per amor als nos-
tres pobles, perquè tothom pugui sentir-se’n part i perquè no sigui necessari 
marxar fora per trobar activitats interessants.

És per tot això que un dia de juny d’aquest any, un grup de més de 20 joves, 
vam decidir agrupar-nos i treballar per aportar el nostre granet de sorra als 
nostres pobles. I amb aquest objectiu treballem setmana rere setmana, amb 
tantes ganes que, persones que teníem poques característiques en comú, 
hem aconseguit formar un grup de persones que s’ajuden, que s’aporten i 
que es valoren. Tots teníem una cosa en comú, som d’aquests petits però 
grans pobles�
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Des de llavors hem portat a terme les primeres activitats de l’entitat. Hem 
fet tot el que hem pogut amb els limitats recursos amb què hem comptat 
aquest primer mig any, així, hem anat adquirint experiència per poder anar 
creixent com a organització�

Vam estrenar l’entitat amb la JoCoreo a la Setmana de Joventut que organitza 
El Punt, com podíem començar millor? Després d’uns jocs d’aigua vam acabar 
la tarda ballant pel poble tots plegats. També hem dut a terme dues activitats 
de jocs esportius i de cooperació. A la festa major d’estiu d’Aiguafreda hi 
vam poder estar presents en el cinema, amb crispetes i refrescos per a tots! 
També vam organitzar conjuntament amb la Sandra Fondós una activitat de 
cycling molt divertida! I per últim, hem recuperat la festa de la castanyada 
amb botifarrada i música per a tots.

Per ser el primer mig any, no està malament, no creieu? Seguirem treballant 
per créixer, aconseguir recursos i poder crear activitats i esdeveniments en 
què tots ens sentim representats!

La gent jove som activa, som valents, no som conformistes i no ens rendim 
amb facilitat� Volem donar les gràcies a totes aquelles persones i empreses 
que ens heu donat confiança i ens heu ajudat a existir. Gràcies a tots aquells 
i aquelles que heu estat presents en el naixement de la nostra entitat, ja 
sigui participant en les activitats, donant-nos consells o ajudant-nos amb 
les gestions.
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La festa dels Quint@s la sentim molt pròxima i molt nostra, ja que tots nosal-
tres hem tingut la sort de ser-ho. Així doncs, brindem perquè es mantingui 
durant molts anys i perquè segueixi sent tan ben parida!

Ens veiem aquests dies per la festa major� A gaudir-la!
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Benvolguts i benvolgudes,

ja fa temps que veiem com els nostres drets civils, polítics i democràtics es 
veuen vulnerats de forma sistemàtica. Així ho reconeixen organismes inter-
nacionals com Amnistia Internacional o la mateixa ONU.

Creiem que des d’Aiguafreda i St. Martí també podem aportar el nostre granet 
de sorra per intentar revertir aquesta situació. Per això hem pensat que seria 
bona idea crear una Taula pels Drets Democràtics, integradora i transversal, 
amb l’objectiu de pensar la millor resposta a la injusta sentència amb què 
han castigat els nostres presos polítics, i lluitar contra la vulneració de drets 
fonamentals en general�

Aquesta Taula, oberta a tothom que cregui en la llibertat i la democràcia, es 
reuneix de manera periòdica per pensar i preparar actes en defensa de la 
llibertat i els drets humans, com ara la Marxa per la Llibertat, o una xerrada 
sobre la no-violència�

En aquesta Festa Major 
que s’acosta, volem de-
sitjar a tota la població 
d’Aiguafreda i en espe-
cial als quintos i quintes, 
un futur ple d’igualtat, 
de justícia i de solidari-
tat� I que no oblidem els 
nostres presos polítics i 
represaliats, més de 40 
en aquest moment, fins 
que no tornin a casa sans 
i estalvis�

MOLT BONA FESTA MAJOR

taula Per la democrÀcia, 
elS dretS i la lliBertat, 
d’aiGuaFreda i
St. MaRtÍ de centelleS
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La Taula la formen: Junts x Aiguafreda, ERC Aiguafreda, CUP Aiguafreda, 
Independents per St Martí, Gent de Sant Martí AM, ANC, ÒMNIUM, i tot un 
seguit de gent anònima: la Mercè, la Rosa, en Jesús, l’Àlex, l’Ignasi, en Xavier...

Ens podeu trobar a taulaaiguafredastmarti@gmail.com
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la cura de la nostra casa comuna
Això torna a créixer .... És clar que si però no és just que no tinguem cura del 

que tenim ��� Jugaven alguns nens d’una manera lliure i feliç; però destrossaven 
el jardí que ens envoltava, davant la mirada insensible i tranquil·la dels seus 
pares� “Nens, no danyin els arbres i les plantes si us plau, són el pulmó del 
nostre planeta” ��� “No pateixis”, em van dir, “això torna i créixer” ��� És clar 
que si, però hem de tenir cura amb més afecte al que tenim amb la seguretat 
que deixarem un millor lloc a les generacions que vénen�

La humanitat té una tasca important: tenir cura del bell planeta en què 
vivim� No obstant això, la nostra actual forma de vida no és sostenible i la 
degradació del medi ambient ens repta a examinar els nostres estils de vida. El 
Papa Francesc ha descrit a la Terra, la nostra llar, com una cosa que “comença 
a assemblar-se a un immens munt d’immundícia”� No obstant això, també 
diu que no tot està perdut; la humanitat és capaç d’elevar-se per sobre de 
grans reptes per triar una altra vegada el que és bo� És el moment d’iniciar 
una nova trajectòria sostenible�

El Papa Francesc ens ha escrit una carta anomenada Laudato Si, en la 
qual ens convida a pensar profundament, viure sàviament i estimar amb 
generositat�  Ens crida a cada un de nosaltres a escoltar el plor de la terra 
i el plor dels pobres que més pateixen de la destrucció del medi ambient�

“També en la família, podem reflexionar sobre els nostres hàbits de 
consum i participar en la cura del medi ambient com la nostra llar comuna” 
(Amoris Laetitia, 277).

‘’Quin tipus de món volem 
deixar als que ens succeeixin, 
als nens que estan creixent?’’� 
Aquesta pregunta és al centre 
de Laudato Si� Aquesta pregunta 
no afecta només a l’ambient 
de manera aïllada, perquè no 
es pot plantejar la qüestió de 
manera fragmentària’’, i ens 
condueix a interrogar-nos sobre 
el sentit de l’existència i el valor 
de la vida social: ‘’per a què 
passem per aquest món? ¿Per 
a què vam venir a aquesta vida? 

Parròquia d’aiGuaFreda
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¿Per a què treballem i lluitem? ¿Per què ens necessita aquesta terra? ‘’: ‘’ Si 
no ens plantegem aquestes preguntes de fons -diu el Pontífex - ‘’ no crec que 
les nostres preocupacions ecològiques puguin obtenir resultats importants ‘’�

L’Encíclica pren el seu nom de la invocació de sant Francesc, ‘’Laudato Si, 
mi  Signore’’, que en el Càntic de les criatures que recorda que la terra, és la 
nostra casa comuna, ‘’ és també com una germana amb la qual compartim 
l’existència, i com una mare bella que ens acull entre els seus braços’’� 
Nosaltres mateixos’’ som terra� El nostre propi cos està format per elements 
del planeta, el seu aire ens dóna l’alè i la seva aigua ens vivifica i restaura ‘’.

Però ara aquesta terra maltractada i saquejada clama i els seus gemecs 
s’uneixen als de tots els abandonats del món� El Papa Francesc ens convida 
a escoltar-los, trucant a tots i cada un -individus, famílies, col·lectius locals, 
nacionals i comunitat internacional- a una ‘’conversió ecològica’’ segons 
expressió de Sant Joan Pau II, és a dir, a ‘’canviar de ruta’’ assumint la urgència 
i la bellesa del desafiament que se’ns presenta davant la ‘’cura de la casa 
comuna’’�   

Alhora, el papa Francesc reconeix que ‘’s’adverteix una creixent sensibilitat 
pel que fa a l’ambient i a la cura de la natura, i creix una sincera i dolorosa 
preocupació pel que està passant amb el nostre planeta’’, permetent una 
mirada d’esperança que travessa tota l’Encíclica i envia a tots un missatge clar 
i esperançat: ‘’la humanitat té encara la capacitat de col·laborar per construir 
la nostra casa comuna’’�

La proposta de l’Encíclica és la d’una ‘’ecologia integral, que incorpori 
clarament les dimensions humanes i socials’’, inseparablement vinculades 
amb la situació ambiental�  El Papa Francesc proposa emprendre un diàleg 
honest a tots els nivells de la vida social, que faciliti processos de decisió 
transparents. I recorda que cap projecte pot ser eficaç si no està animat per 
una consciència formada i responsable, suggerint principis per créixer en 
aquesta direcció a nivell educatiu, espiritual, eclesial, polític i teològic. 

El text està travessat per alguns eixos temàtics, vistos des de variades 
perspectives, que li donen una forta coherència interna: ‘’l’íntima relació 
entre els pobres i la fragilitat del planeta, la convicció que en el món tot està 
connectat, la crítica al nou paradigma i a les formes de poder que deriven 
de la tecnologia, la invitació a buscar altres maneres d’entendre l’economia 
i el progrés, el valor propi de cada criatura, el sentit humà de l’ecologia, la 
necessitat de debats sincers i honestos, la greu responsabilitat de la política 
internacional i local, la cultura del descart i la proposta d’un nou estil de vida.’’

L’escalfament és un problema global amb greus dimensions ambientals, 
socials, econòmiques, distributives i polítiques, i planteja un dels principals 
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reptes actuals per a 
la humanitat� El clima 
és un bé comú, de 
tots i per a tots, l’im-
pacte més greu de la 
seva alteració recau 
en els més pobres, 
però molts dels que 
tenen més recursos 
i poder econòmic o 
polític semblen con-
centrar-se sobretot 
en emmascarar els 
problemes o en ocul-
tar els símptomes, 
tractant només de 
reduir alguns impac-
tes negatius de l’es-
calfament:  la manca 
de reaccions davant 
d’aquests drames hu-
mans és un signe de 
la pèrdua d’aquell sentit de responsabilitat pels nostres semblants sobre el 
qual es funda tota societat civil� 

Cada any desapareixen milers d’espècies vegetals i animals que ja no 
podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, pèrdues per 
sempre. Són admirables els esforços de científics i tècnics que tracten 
d’aportar solucions als problemes creats per l’ésser humà, però aquesta 
intervenció humana, quan es posa al servei de les finances i el consumisme, 
fa que la terra en què vivim es torni menys rica i bella, cada vegada més 
limitada i gris�

Aiguafreda és un municipi privilegiat per l’entorn en què es troba i 
encara que se’ns torni costum sentir-nos acompanyats per tanta vegetació i 
l’abundància dels recursos naturals, tenim l’obligació de cuidar i protegir el 
patrimoni rebut� Hem d’adoptar millors costums que ens ajudin a valorar i fer 
valorar el que tenim� Es tracta de responsabilitzar més del que és mínim, de 
la cura dels jardins, del maneig de les escombraries i de saber reciclar amb 
cura el rebuig� Així deixarem un món menys contaminat en el que ens sigui 
possible com la millor herència per a les futures generacions�
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La nit és freda
el terra nevat
el nen a l’estable
la mare al costat�

Josep amb la palla
prepara el llitet
i posa una manta
que no tingui fred.

Un estel brilla,
l’àngel al costat
ens porta la nova
que Jesús és nat�

Els reis s’hi apropen,
porten un regal,
els pastorets canten
a dins del portal�

Aquesta nit santa;
la nit de Nadal,
que Déu ens ajudi
i regni la pau!

  
      Dominga Cruells

     

Nadal
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la viNya, la viticultura    
al NoStra PoBle
Entre els anys quaranta i cinquanta del segle XX, el conreu de la vinya 
encara formava part de l’agricultura tradicional del nostre poble situat 
a la Vall de l’Alt Congost� Les vinyes, situades a l’entorn del poble, eren 
feixes de secà enfilades cap a muntanya i normalment ubicades en llocs 
ben assolellats�

Tinc un record ben viu d’algunes de les vinyes d’aquell temps, quan jo encara 
era ben jovenet: A la vessant de llevant hi havia les vinyes de Serrabanda; 
les del voltant de can Bellit; les que hi havia a prop d’on tenim actualment 
el camp de futbol, les de sota el mas Aregall; i Coll del Pla� Cap a mig jorn, 
les vinyes de sota Moncau fins a tocar el pont de la Xuriguera. A la part de 
ponent, algunes vinyes a la part baixa dels pins d’en Calixte fins a tocar l’ex 
camp de tir (vinyes de can Sastre i d’en Joan de can Jaume), i també algunes 
vinyes situades sota el masos  de Ventallola, la Saleta, i l’ermita de Sant Pau 
fins a peu de la via del tren. 

Les vinyes esmentades (excepte algunes)  no solien ser massa grans ja que 
d’elles se’n treia tan sols el raïm necessari per produir el vi per autoconsum al 
llarg de l’any. El vi en aquell temps era la beguda quotidiana, sobretot per la 
gent que treballava a bosc (llenyataires, carboners i traginers), que treballava 
al camp, transportistes de carros o paletes. Era molt normal veure els homes 
que anaven al tros amb la botella de cuir penjada a l’esquena� Mai solia faltar 
el porró a la taula a l’hora dels àpats  i, tanmateix en dies freds, de bon matí i 
abans de sortir de casa, alguns tenien costum de prendre  un xic de vi calent 
escalfat en un  tupí� 

El vi que s’obtenia en aquell temps era elaborat artesanalment, no tenia la 
qualitat dels vins actuals i solia ser de baixa graduació� 

Al segle XIX sembla ser que les vinyes al nostre poble eren molt més 
nombroses i cobrien pràcticament l’entorn de tota la vall fins gairebé sota 
les cingleres� Al  llibre “Aiguafreda Els noms tradicionals” d’Enric Garcia-
Pey fa esment a cinquanta-una vinyes situades en terme d’Aiguafreda, 
documentades a l’Arxiu Municipal, llibre de recanació any 1850-1851 i 
en documents d’amillarament i de cadastre� En l’esmentat segle el vi era 
una font d’ingressos tan pels petits com grans propietaris, i fins i tot pels 
rabassaires�
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Les vinyes de les que jo tinc record i que esmento, eren vinyes amb ceps 
replantats no feia massa anys. La plaga de la fil·loxera, que aparegué a finals 
de segle XIX, arrasà totes les vinyes, malmetent seriosament l’economia dels 
seus propietaris i produint, fins i tot, importants canvis socials.

Què és la Fil·loxera i què va representar:

Fil·loxera (Pylloxera vastatrice) És un insecte homòpter de l’ordre dels 
emípters� És un paràsit dels ceps� La Fil·loxera s’alimenta dels sucs que 
normalment haurien d’arribar als òrgans aeris i provoca per tant, una condició 
de sequera interna de la planta (li falta aigua per transpirar) i d’escassesa de 
substàncies nodridores que, juntament amb l’entrada posterior de fongs i de 
bacteris paràsits, determinen la mort de la planta�

El primer país europeu on aparegué aquesta pesta fou a Anglaterra, l’any 
1863. En poc temps s’estengué per tot el continent, primer a França, després a 
Portugal (1868), Alemanya 1876, posteriorment a Itàlia i finalment a Espanya 
el 1878, començant per Màlaga�

A la Catalunya agrària del segle XIX, el conreu de la vinya era el que ocupava 
una extensió més gran i el que produïa més beneficis. Aquesta situació 
millorà encara més en produir-se la invasió  de la Fil·loxera a França, principal 
competidora dels vins catalans al mercat internacional.

La destrucció de la vinya francesa entre 1865 i 1879 per la Fil·loxera gairebé 
va doblar els beneficis dels viticultors catalans fins els primers anys de la 
dècada dels vuitanta�

A Catalunya la plaga de la fil·loxera va arribar a partir del 1879 a l’Empordà 
i s’estengué en pocs anys per tot el país� Arrasà les vinyes, perjudicà 
especialment els petits propietaris i els rabassaires.

El balanç fou veritablement catastròfic: segons dades oficials, entre 1880 
i el 1900 quedaren destruïdes unes 116.000 ha de vinya a la província de 
Barcelona, 111�000 ha a la de Tarragona, 119�000 ha a la de Lleida i 39�000 ha 
a la de Girona� Les zones més perjudicades, les de marina amb llurs vessants 
muntanyencs, quedaren ermes i abandonades, i és produí una forta emigració 
en comarques abans tan riques com el Penedès, la Conca de Barberà o el 
Priorat, on la població disminuí en un 25% entre 1890 i el 1900� 

Els primers intents per frenar l’expansió de la malura fracassaren malgrat 
els esforços de les autoritats representatives de Catalunya i per l’egoïsme 
d’alguns propietaris�
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Per eliminar la plaga va caldre arrancar tots els ceps i replantar les vinyes amb 
plantes americanes resistents a l’atac de l’insecte, sobre les que s’empeltaren 
les soques autòctones clàssiques. Les espècies americanes més utilitzades foren 
Vitis riparia, Vitis rupestris i Vitis berlandieri. L’obtenció de plantes resistents 
però alhora ben adaptades a les condicions ambientals de cada localitat impulsà 
la hibridació d’aquestes tres espècies americanes entre elles, i amb les varietats 
autòctones,  essent clau per a la recuperació de la viticultura europea.              

Les vinyes de les que jo en tinc més record,  a part de les de Serrabanda degut 
a la  proximitat a on vivia, són les del Coll del Pla i les de sota el mas Aregall� 
Els meus avis materns, a casa dels que vivia en aquell temps, menaven una 
vinya que estava situada just a sota dels camps del  mas esmentat�

La vinya de la que parlo estava formada per quatre o cinc feixes no massa 
amples i de força llargària, en les que els ceps estaven ben arrenglerats i 
espaiats entre ells per tal  de poder-los cuidar degudament� La terra, com 
a gairebé totes les vinyes, era més aviat pedregosa� Hi havia  uns quants 
ametllers i un parell de figueres, una d’elles molt gran ja vella que feia unes 
figues negres molt bones; l’altre de més joveneta, feia figues blanques.

A l’extrem nord de  la feixa de dalt de tot d’aquella vinya hi havia una barraca de 
les típiques de pedra seca, força espaiosa  per dins, que servia d’aixopluc en cas 
de pluja o mal temps, així com per reposar de les assoleiades i per guardar qual 
quina eina� Feixes avall d’aquesta vinya hi havia la vinya de can Coll, i més cap a 
l’esquerra la de can Teixidor� Molt propera a la feixa on hi havia la barraca hi havia 
una petita mina d’on brollava aigua. En deien la mina de l’Aregall ja que estava 
situada al final d’una de les feixes d’aquest mas. L’aigua d’aquella mina era bona per 
veure i s’emprava  també per alguns  dels treballs que es duien a terme a la vinya�

La vinya calia cuidar-la tot l’any i sempre hi havia quelcom per feinejar: a la 
tardor i principis d’hivern podar els ceps; abans d’acabar l’hivern cavar i, si 
calia, abonar la terra de cada cep; quan la planta estava ja plena de fulles i 
brots era l’hora de sulfatar-los (ruixar-los)  amb una mescla d’aigua i sulfat 
de coure (pedra blava)� Aquest treball es duia a terme amb una sulfatadora 
que estava formada per un dipòsit d’aram dotat d’una bomba accionada 
manualment  amb una   palanca, i d’un tub també d’aram amb aixeta i ruixador� 
Tot l’equip  es portava penjat a l’esquena� En altres ocasions, tot controlant 
l’estat del ceps per si agafava la malura, calia ensulfatar-los amb sofre en pols 
emprant el sistema d’empolsador. Quan el cep ja tenia el raïm ben format 
calia esbrollar, treure o aclarir un xic les fulles per que el sol arribés millor al 
raïm. També era convenient tenir l’entorn de cada cep net de males herbes.



77

Durant els mesos de juliol i agost tothom que tenia vinyes solia passar mala 
estona cada vegada que el cel s’enfosquia amenaçant amb la formació 
d’alguna que altra tempesta, encomanant-se a tots els sants perquè aquelles 
boires amenaçadores no deixessin caure pedra o calamarsa que en pocs 
minuts podria malmetre la collita de raïm d’aquell any.

Per als vinyaters, i per la mainada encara més, el temps més maco, més bonic i 
de més distracció era el de la verema o collita del raïm, tasca que se solia portar a 
terme durant el mes de setembre� A totes les vinyes es veia tràfec de gent feinejant� 
Tallàvem els ramells de raïm ja madur amb un “barmell” (era com un falçó petit), 
els posàvem en cistelles que un cop plenes abocàvem a les portadores de fusta, de 
capacitat unes dotze arroves de raïm. Aquestes un cop plenes, i amb l’ajuda  d’un 
parell de semalers, dos homes les traginaven feixugament fins a peu de camí, 
de manera que el carro de can Xaus les carregués i les transportés fins a casa.

Al celler de casa hi tenien dues botes grans que, segons crec recordar, eren 
d’unes buit cargues cada una. També n’hi havia una altre de petita, d’una o 
dues cargues, que s’emprava per la mistela� En una mitja bóta posada talment 
com si fos un cubell gran hi aixafàvem el raïm amb els peus descalços, hi 
cabíem una persona gran i dues de petites, la meva germana i jo.

Tot fent xip xap amb els peus, de manera com si balléssim, anàvem aixafant 
el raïm alegrement, tot i que a vegades paties alguna picada de vespa que 
s’havia quedat entre els grans de raïm. Aquestes picades es solien guarir amb 
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un xic de fang. El suc del raïm (most), junt amb la resta del raïm que en dèiem 
“brisa” (subproducte constituïda per la rapa, la pell, el pinyol i la polpa del 
raïm) es ficaven dins d’una de les botes grans.

Passats uns dies, no recordo ben bé quants, es treia el most de la bóta que 
s’havia omplert amb tota la barreja de most i brisa, i es passava a l’altre bóta 
ja preparada perquè comences el procés de fermentació del vi� La resta de 
raïm (brisa) que quedava dins de la bóta es treia per una obertura frontal amb 
portella, posant-la de nou dins d’unes portadores que tot seguit es carregaven 
al carro de can Xaus per portar-les a can Cabré, on tenien una premsa en la 
que es dipositava l’esmentada brisa per tal de ser premsada per extreure’n 
fins l’última gota de most que, transportat novament amb les portadores, 
s’afegia a la bóta del vi que ja estava en procés de fermentació� La brisa, un 
cop ja premsada, la solien emprar com adob per els camps, tot i que també 
agradava força a l’aviram que el picotejava amb delit�

Perquè el vi fermentés bé, calia que el celler on reposava fos un lloc fresc, 
amb no massa llum i amb poca fressa� També calia tenir cura de les botes 
que no perdessin, cremant-hi el corresponent lluquet de sofre perquè no es 
piqués el vi, o anar controlant el procés de fermentació per tal de saber en 
quin moment ja era apta o estava a punt per provar, i veure aquell vi novell�

Per extreure el vi de la bóta ja bo, es fiblava l’esmentada bóta amb un punxó 
per posar-hi una aixeta i regular-ne la sortida. D’aquesta manera es podien 
omplir porrons i botelles de cuir sense malmetre’n ni una sola gota� El dia  que 
es procedia a fiblar la bóta era un dia especial, ja que calia tastar aquell vi novell 
per esbrinar i considerar si era el resultat del que se’n podia dir una bona anyada�

Els dies de la verema se solien triar uns quants ramells de raïm blanc ben macos 
i madurs així com també alguns de negres, per tal de guardar-los i poder-ne anar 
menjant i gaudint-ne una bona temporada de cara a la tardor-hivern� Aquests 
eren els raïms que en dèiem de penjar, ja que per guardar-los perquè amb el 
pas dels dies els grans es tornessin pansois, es lligaven amb cordill els ramells 
de dos en dos, talment com si fossin unes petites alforges, es penjaven al llarg 
d’unes canyes posades horitzontalment� Aquestes canyes prèviament s’havien 
lligat a l’embigat del sostre  d’alguna de les cambres de la casa�

Els grans de raïm, amb el pas dels dies anaven perdent l’aigua i anava 
augmentant la concentració de sucre, tal i com  passa amb les panses� A la 
tardor, fins i tot a l’hivern, aquest raïm era un bon postres i també era un bon 
complement per  acompanyar el pa amb oli d’algun  berenar�
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Com es pot copsar en aquest relat, eren uns altres temps en els que les 
famílies feien el possible per intentar ser autosuficients i anar subsistint amb 
els productes que els donava la terra treballada amb molt d’esforç� Tanmateix, 
cal dir que era molta l’estima i quasi devoció que tenien pel conreu, per cuidar 
la terra� Amor i saviesa cap aquest sistema de subsistència que procuraven 
trametre d’avis a pares, i de pares a fills. 

Notes d’interès:

-  Rabassaire: El que conrea un tros de terra a rabassa morta.

-  Rabassa morta: Contracte de conreu emfitèutic establert com a cessió d’un 
tros de terra per a conrear-hi vinya, amb la condició que el contracte restava 
dissolt en haver mort dos terços dels primers ceps plantats�

-  Emfitèutic: adj. Relatiu o pertanyent a l’emfiteusi. Contracte emfitèutic.

- Emfiteusi: Contracte de cessió perpetual o a llarg termini d’un bé immoble 
mitjançant el pagament d’un cànon anual o d’altres prestacions a qui fa la 
cessió el qual en conserva el domini directe�

-  Una carga de vi equival a 128 porrons, és a dir 121,60 litres�

-  Les botes de casa de vuit cargues devien ser d’uns 972 litres cada una�

Joan Parareda i Prats
Aiguafreda, 18 d’abril de 2019   
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eNtorN
L’entorn, voltants immediats del nostre poble, sempre han estat de privilegi, 
muntanyes, cingles, rieres, rierols, vegetació abundant i molt variada; un 
nombre important de fonts, pistes forestals i camins de llarg i curt recorregut 
que conviden a practicar senderisme i a poder fer excursions assequibles 
a la capacitat física de cadascú, esglésies d’estil romànic, dòlmens i restes 
arqueològiques visitables i força importants� Espais sota ombrades de pins, 
roures i alzines quasi idíl·lics per reposar i si cal meditar� Una vall sense 
industries contaminants ni sorolloses, ben comunicada i una de les portes 
d’accés al Parc Natural del Montseny�

Tot aquest entorn que podríem farcir d’adjectius i que és com una meravella 
de la natura, ha estat motiu perquè el nostre poble esdevingués ja a finals 
del segle XIX un lloc d’estiueig, on la gent de ciutat, a l’arribar l’estiu, 
cerqués la tranquil·litat i pau que dona la natura i el benestar d’un poble 
senzill i acollidor�

A la dècada dels anys quaranta i cinquanta del meu record al nostre 
poble, l’estiueig, era una font d’ingressos important que donava vida a 
molts petits comerços  i petites empreses de construcció, de fusteria, 
manyeries, lampistes, pintors, jardiners, així com també feines de neteja 
de la llar, etc�

D’aquests entranyables petits comerços de caire familiar que omplien de 
vitalitat el poble i que donaven ocupació a un bon nombre de persones, 
em plau fer-ne esment a títol de record, ja que tanmateix degut a la 
proliferació de grans superfícies comercials i la facilitat tan gran de 
mobilitat  de que hem anat disposant, ha passat que, en no gaire temps, 
han anat minvant aquests petits comerços fins quasi a la seva pràctica 
extinció� Tinc ben viu el record d’aquells petits comerços i el de les  
persones que els regentaven� Actualment ben pocs en queden i els que 
resten tenen treballs a subsistir� 

En aquell temps i començant per l’entrada sud del poble (Carretera de Ribes) 
teníem a l’esquerra (casa nº 1 – 3) el taller de can Sans de reparació de 
cotxes, venda de gasolina, transport amb camió i servei de taxi, davant a la 
dreta el Bar Novelles amb la sala de cinema, on també, quan convenia, s’hi 
feia ball� Al començament del carrer del Pont, a l’esquerra, hi havia (casa 
nº 50) la perruqueria de la Serafina i un xic més tard la botiga de bijuteria 
(on hi havia una mica de tot) de can Banyeta, actualment en aquest lloc hi 
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ha un bloc de pisos que la gent l’anomena “El  Corte Inglés”; al seu costat 
la taberna de can Marçal (casa nº 48) que, com a la taberna d’en Mayol, 
alguns entraven de vespre i en sortien quan ja feia sol degut al joc de les 
cartes� Més tard, al costat, hi van fer un bar més modern  connectat amb 
l’esmentada taberna� Un portal més amunt (casa nº 44), can Rumbet, 
venda de gel natural i artificial que amb el temps esdevindria també bar, 
repartien el gel a domicili amb carro tirat per un burret. Una porta més 
amunt la fonda can Met Serra (casa nº  42)� Davant de la fonda hi havia can 
Pistolet on en Joan Pasqual hi tenia la botiga d’electrodomèstics que tothom 
coneixia per can Philips, a l’aparador d’aquesta botiga vàrem poder veure 
el primer programa de televisió que es va emetre a Espanya i que fou en 
blanc i negre� L’avi de can Pistolet era molt conegut per la seva virola que 
solia treure al carrer els dies de festa�

Portes amunt del mateix carrer del Pont, can Canamasses, venda de llibres, 
llibretes, diaris, revistes i revelat de fotos (casa nº 34), al darrere de la casa 
en Ramon Fitó hi tenien el taller de fusteria i modelatge, un xic més amunt 
(casa nº 26), can Rosell on venien llenya i carbó i que més tard van posar 
botiga de queviures i que, a l’estiu, portaven a domicili amb un tricicle de 
pedals que jo vaig conduir dos estius a l’edat de 12 anys. Més amunt (casa 
nº 18) la barberia de can Torres que també era torner de fusta� Sempre que 
passaves per davant de casa seva i no tenia clients a la barberia, el veies a 
través de la vidriera a peu del seu torn de ballesta fent feina de torner de 
petites peces. Una porta més amunt, la carnisseria Vila, que per accedir-hi 
tenies que baixar uns esgraons� A la plaça de la rectoria un xic més tard els 
aleshores moderns Establiments Oller�

Tot continuant per el mateix carrer del Pont teníem, en direcció nord i a 
l’esquerra, la botiga de la Sió de can Sastre, de fruites i verdures que amb les 
seves balances de pesos sempre solia dir “au bon pes” (casa nº 12)� Davant 
mateix d’aquesta casa hi havia la Barberia d’en Pepito Pinós� La casa nº 10 
del mateix carrer, can Bona, botiga cansaladeria i queviures que feien les 
matances dels porcs a la part del darrera de la casa i, en front, ca la Pepeta 
Bona, peixateria i venda de gel que, també a l’estiu repartien a domicili amb 
un carro i un burret; la Pepeta a més era la llevadora del poble� Al costat 
de can Bona, can Perera, fusters i representants de la funerària, tot seguit, 
la casa nº 6, can Cruells carnisseria que, crec, era l’únic comerç que tenia 
camioneta pròpia, avui se’n diu La Gironesa  � Al mateix costat del carrer, 
una porta més amunt, el forn de pa; ara en diem fleca, can Tolín que com 
tots els forns quan compraves un pa rodó te’n donaven un tros més que 
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era la torna que quasi mai arribava a casa. Aquest forn, a l’estiu, repartia 
el pa amb una moto i un petit remolc que solia conduir en Joan de can 
Xaus, el qual, algunes vegades, em deixava pujar al remolc tot dient “agafat 
fort nano” per anar a repartir el pa a la colònia Llobeta. L’amo del forn en 
Miquel de Can Tolín era un senyor de normal força, seriós, el qual un cop 
al any, per carnestoltes, es disfressava elegantment i amb posat seriós es 
passejava pels carrers principals del poble�

Al davant de can Tolín, el cafè bar Montseny, “Café de Dalt”, lloc on s’hi 
feia algun que altre concert i fins i tot ball; al darrere del bar el cafeter, en 
Ramon, que era ebenista i tenia un petit taller. Al costat de l’esmentat forn 
de pa, la botiga de ca la Filomena que venia una mica de tot; jo en recordo 
la venda de pegadolça, regalèssia i caramels� Al seu costat mateix, el Cafè 
de Baix, que tenia a la part del darrere sala de ball i de cinema� Els dos cafès 
esmentats tenien billar i futbolí� Al costat del cafè de Baix i ja donant a la 
plaça la cansaladeria can Valeri, casa nº 14 de la Plaça Major que aleshores 
l’accés a la botiga era per la porta gran on hi han les escales per pujar a la 
primera planta� Una porta més amunt , la merceria de can Vila� Al costat, 
can Comes, que venien llet i una porta més amunt (casa nº 17) can Casals, 
“cal Sabater”, que era la central telefònica del poble i on adobaven calçat� 
Un altre porta més amunt (casa nº 18) can Xic botiga de queviures en què el 
rètol curiosament hi posava ”Ultramarinos”� 

A l’esmentada plaça hi havia la botiga de roba i bijuteria can Fontmolsa, casa 
nº 5 que fa cantonada amb el pati de l’Església, aleshores tenia al costat 
l’antic Ajuntament. A la casa del costat el sabater Ramiro, que també adobava 
calçat� Al mateix costat dues portes més avall, l’espardenyeria de la plaça la 
qual també venia revistes, tebeos i llogava novel·les� Tot seguit, (casa nº 9) 
la cansaladeria ca la Miquela al darrere de la qual hi havia un pati on feien la 
matança dels porcs que la mainada solíem veure els matins tot passant per 
la carretera de camí a l’escola� També a la mateixa plaça (casa nº 12) teníem 
la barberia d’en Cortada, can Barberet�

Al carrer de la Mora tot sortint de la Plaça Major hi havia (casa nº 3) el lampista, 
can Bigues on també venien terrissa i coses de la llar i dues portes més avall, 
la pastisseria, can Mir a la casa nº 11, on la meva germana i jo mateix vam 
néixer quan els meus pares la regentaven�

Al carrer Major que comença a partir de la Plaça Major en direcció nord hi 
teníem un altre seguit de comerços, a l’esquerra (casa nº 1), la carnisseria, can 
Pastor on l’avi de la casa Albert Cruells pastor de muntanya en el seu temps 
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era el flabiolaire que animava les festes del poble. A  ma dreta la botiga de ca 
l’Ofràcia de can Xaus, de lleteria i gelats en què tota la mainada desitjàvem 
anar-hi a comprar algun gelat� Una porta més amunt i un xic més tard, s’obri 
una peixateria, la de la Lola de can Rafel; davant per davant, can Caló, on la 
família Canet hi venia llet. Dues portes més amunt, can Barraca; petita botiga 
de queviures on l’home de la casa, en Martí, que anava coix amb crossa, 
aleshores era l’agutzil del poble, el que tocava la trompeta dient tot seguit: 
“se hace saber”, també n’era el sacristà i el campaner de la parròquia� Una 
porta més amunt, la Fonda Vila, “can Mingo”, que tenia força renom, sobretot 
pel menjar; aquesta fonda s’anomenà com a nom comercial el Petit Pelayo, 
actualment se’n diu l’Esquella�

A la cantonada amb el call de la Rasa i al mateix carrer Major (casa nº 
17), la botiga de tabacs, (estanc), can Jan Pau; al costat mateix s’hi va 
obrir una peixateria d’en Pedro que era de la Garriga, home, que abans 
venia el peix pels carrers tot portant-lo en un carretó� Per últim, al mateix 
carrer i a la mateixa mà esquerra cal Recader Serra, (casa nº 25), botiga 
de queviures i que com deia el seu nom, a més, feia d’ordinari diari 
(recader) a Barcelona�

Tan a can Jan Pau com a can Recader, al darrere de llurs cases hi tenien uns 
petits tallers de fer pipes: tallaven i quadrejaven les soques de bruc que 
homes del poble arrancaven del bosc per fer-se un sobresou i les bullien per 
fer-ne pipes per fumar�
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A la carretera de Ribes hi teníem, on ara és Correus, la farmàcia, i dues portes 
més amunt fent cantonada amb el carrer Mossèn Salvans, cal Dr� Viñeta,  
aleshores l’únic metge del poble� Al mateix costat esquerra de la carretera 
direcció Vic i fent cantonada amb el carrer Fortià Solà hi havia el Bar Miró, 
que més tard vendria carbó i gra. En front mateix, la fleca i pastisseria dels 
Rovira que en dèiem el “Forn de Dalt”, ara can Giravent� Carretera amunt i a 
mà dreta hi teníem el ferrer Bigues que feia forja, ferrava animals i també era 
el carter del poble; quasi al costat, cal Cisteller, que com deia el nom, feia i 
venia cistells, coves, encanyissats de sostres i també feia de matalasser, ofici 
que avui dia crec ja extingit.

Seguint per l’esmentada carretera en direcció nord i a la cantonada amb el 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer hi teníem Cooperativa “La Faborecedora”, 
botiga de queviures, calçat, merceria, etc. la qual tenia al pis de sobre una 
sala de ball, aquest establiment també repartia a domicili amb una espècie 
de tricicle motoritzat que solien conduir en Vila Anet o en Pere Febrer� Unes 
portes més amunt hi havia el taller de fusteria de can Soldevila que tothom 
en deia can Fuster Maco�

En altres indrets del poble hi havia algun que altre comerç com a la plaça Sant 
Ramon (casa nº 1), la ferreria can Lenci  on feien forja i ferraven animals o 
al final de tot del carrer Major on s’ajunta amb la carretera hi havia can Ros 
on venien llet on nosaltres l’anàvem a comprar i recordo que, solien tenir, a 
l’entrada de la casa sacs de garrofes per les vaques, en solíem agafar alguna 
per menjar degut a què el gust de la garrofa té un xic de semblança amb el 
gust de la xocolata� Al carrer que va des de la carretera al carrer de la Mora, 
carrer Fortià Solà sota el bar Miró, també hi havia una petita botiga de polleria 
que en deien ca la Cecília�

Al carrer del Pont (casa nº 19) can Coll, l’home de la casa en Ramon, hi 
tenia un petita botiga taller de reparació, venda i lloguer de bicicletes 
que donava a la carretera de Ribes, on la mainada que no teníem 
bicicleta, que érem la majoria, els diumenges si teníem tres pessetes 
anàvem a llogar-ne una per mitja hora o bé per una hora unes bicicletes 
petitetes per gent menuda; en tenia una de color vermell que n’era la 
més sol·licitada� Recordo que degut a que aleshores la jovenalla tampoc 
teníem rellotge de polsera, cada moment anàvem ha preguntar si ja havia 
passat el temps establer de lloguer o si bé encara podíem pedalar una 
estoneta més, era un petit neguit que no et deixava gaudir plenament 
d’aquells moments�
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A la carretera de Ribes tot just passat l’Hostal de la Polla, s’hi va construir un 
petit complex d’esbarjo anomenat “Los Tilos” per la quantitat de til·lers que 
hi havia en aquell lloc. El va fer construir un estiuejant, el Sr. Ramon Garcia. 
Disposava d’unes modernes boleres, bar terrassa, pista de ball i una piscina; 
aquest lloc durant uns anys va estar molt de moda, molt concorregut sobretot 
per estiuejants.

Ha passat molt de temps, quasi set dècades� Els costums i la manera de viure 
així com el confort dins i fora de llar ha canviat moltíssim. Pels qui els vam 
viure, aquells van ser uns temps, una època entranyable, que no pas millor 
que els d’ara� Per sort el que ha canviat molt poc en tan llarg període de temps 
és l’entorn del nostre poble. Tant se val, continua sent una petita meravella 
i un privilegi pels que diàriament en podem gaudir�

Joan Parareda i Prats
Aiguafreda, maig 2019
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el temPS a l’alt coNGoSt
El passat 10 d’octubre d’enguany, va fer 25 anys de les grans inundacions 
que van afectar  la nostra vall�

Més de 200 l/m² que van caure en poques hores, va fer que les nostres 
rieres no poguessin engolir tota l’aigua caiguda, i això va provocar que els 
rius sortissin de mare, emportant-se per davant tot el que trobava al seu 
pas. Ponts, cotxes, tallers destruïts i mobiliari urbà. Provocant una de les 
inundacions més importants del segle XX�

El clima mediterrani té aquestes coses, sequeres llargues, pluges 
torrencials, etc�

A causa del canvi climàtic, cada any serà més càlid, menys plujós i canvis de 
temps sobtats� Comencem una nova era de canvis extrems�

Registres més significatius d’aquest any de l’estació meteorològica de 
Can Bellit�

Més informació meteoguilleries�cat
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Des del temps de l’Alt Congost, us vull desitjar molt bona festa major a totes 
i tots i especialment pels quintos i quintes d’enguany!!

Gener:
Temperatura màxima: 18,4°
Temperatura mínima: -5,1°
Pluja enregistrada: 6,7 l/m²

Febrer:
Temperatura màxima: 24,8°
Temperatura mínima: -4,1°
Pluja enregistrada: 6,3 l/m²

Març:
Temperatura màxima: 25,6°
Temperatura mínima: -0,7°
Pluja enregistrada: 38 l/m²

Abril:
Temperatura màxima: 21,1°
Temperatura mínima: 0°
Pluja enregistrada: 51,6° l/m²

Maig:
Temperatura màxima: 26,2°
Temperatura mínima: 12,1°
Pluja enregistrada: 48 l/m²

Juny:
Temperatura màxima: 40,4°
Temperatura mínima: 7,5°
Pluja enregistrada: 25 l/m²

Juliol:
Temperatura màxima: 35°
Temperatura mínima: 13,5°
Pluja enregistrada: 42 l/m²

Agost:
Temperatura màxima: 37,3°
Temperatura mínima: 13,8°
Pluja enregistrada: 27,3 l/m²

Setembre:
Temperatura màxima: 31,8°
Temperatura mínima: 10,6°
Pluja enregistrada: 135,6 l/m²

Octubre:
Temperatura màxima: 28,9°
Temperatura mínima: 6,2°
Pluja enregistrada: 75,3° l/m²
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ProGrama d’acteS

Dijous, 5 De Desembre

 19.00 Pregó de Festa Major a càrrec de Ramon Margalef, biòleg, fill de 
  l’insigne ecòleg del qual enguany se’n  commemora el centenari.
  a la finalització de l’acte es donarà el tret de sortida de la Festa 
  Major i s’oferirà un refrigeri als assistents.
  l’acte tindrà lloc a la Sala el talleret, nou espai polivalent.
 
 22.00 teatre: “Remordiments”, obra original de Jordi Sanchez, a càrrec 
  del  grup de teatre Ramon Sans (associació cultural Kihaviadeser).

 22.00 campionat de pòker (a can Bellit).

 01.00 discomòbil.

DivenDres, 6 De Desembre

 12.00 espectacle infantil “que comenci la festa” amb Jaume ibars.

 16.00 campionat de botifarra (a can Bellit).

 16.00 tarda de futbol: campionat quintos 2019 - Velles glòries (al camp).

 18.30 Xerrada: “el camí cap a europa a través del Mediterrani” a càrrec  
  de l’equip d’Open arms. l’acte tindrà lloc a la Sala el talleret.  
  Organitza: esplai Pica Pins - Fundesplai

 23.00 nit de Festa Jove amb Fem Festa.
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DissAbte, 7 De Desembre

 12.30 Sardanes amb l’Orquestra Principal de la Bisbal (a la Plaça Major).

 16.00 campionat de dòmino (a can Bellit).

 18.00 concert de Festa Major amb l’Orquestra Principal de la Bisbal.

 23.00 gran ball de gala amb l’Orquestra Principal de la Bisbal i el conjunt  
  Millenium.

Diumenge, 8 De Desembre

 08.30 despertada general. Xaranga matinal amb Zebrass.
  Pels carrers del poble. 

 10.00 5è. Open d’escacs d’aiguafreda. al camp d’esports.
  Org.: cavall del congost.

 11.00 cercavila infantil pels carrers del poble amb la Festa Xaxipiruli  
  sobre Rodes (a la Plaça Major).

 11.45 Repic de campanes de Festa Major.

 12.00 cercavila amb els gegants i capgrossos d’aiguafreda amb 
  sortida des del Parc de la Plateria.

 18.00 cOnceRt SOlidaRi. entrada gratuïta. S’agrairan donatius   
  voluntaris per càritas. a l’església Parroquial.

 19.30 Fi de festa amb el grup la Montecarlo (versions).
  durant l’acte es realitzarà el sorteig del cove.

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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Dijous DiA 5 De Desembre

 19 h:    SaNta miSSa

DivenDres DiA 6 De Desembre

 18 h:    adoració al SaNtÍSSim SaGrameNt  
 Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació� L’esperit de l’home és  
 prompte, però la seva carn és feble� (Sant Mateu 26,14)

 19 h:    SaNta miSSa

DissAbte DiA 7 De Desembre

 19 h:   miSSa aNticiPada

Diumenge DiA 8 De Desembre

 12 del migdia:  miSSa SolemNe de la immaculada coNcePció

 18 h:  cOnceRt SOlidaRi.
  entrada gratuïta. 
  S’agrairan donatius voluntaris per càritas. 

acteS reliGioSoS
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Xerrada:  
El camí cap a Europa a través del Mediterrani  

A càrrec: 

 d’Open Arms 
 

6 de desembre a les 18:30h  
Al Tallaret (antiga Creu Roja) 

Organitza: Col·labora: 

 

 

 

Xerrada:  
El camí cap a Europa a través del Mediterrani  

A càrrec: 

 d’Open Arms 
 

6 de desembre a les 18:30h  
Al Tallaret (antiga Creu Roja) 

Organitza: Col·labora: 
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 Ajuntament 
d’Aiguafreda 

 
Dissabte, 7 de desembre de 2019 a les 23.00 h  

Quintxs 
2019 

 Ajuntament 
d’Aiguafreda 

 
Dissabte, 7 de desembre de 2019 a les 23.00 h  

Quintxs 
2019 
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Jaume Barri

zebrass

orquestra
Principal de la Bisbal
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5 t

8 de Desembre de 2019
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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 2019
Bona Festa Major!!!

cloeNda
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l’aJuNtameNt d’aiGuaFreda 
uS deSitJa uNa molt BoNa 

FeSta maJor!

Agraïm a tots els anunciants
la seva col·laboració

en el Programa de Festa Major d’Hivern

Moltes Gràcies !

Quint@s’01

cOl·laBORaciOnS PuBlicitÀRieS
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anuncia’t
l’any

vinent!

Patricia ariSa

08540 centelleS
c. nou, 3

tel. 93 881 07 05 - Fax 93 881 21 09

08591 aiguaFReda
ctra. de Ribes, 14

tel. 93 844 01 10 - Fax 93 844 04 16

Bona

Festa Major
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Joan Cortada  -  Logo.FH11   Wed Nov 14 19:39:02 2012      Página 1

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

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

REPARATUR
Instal·lació d’Antenes - Sistemes de detecció d’intrusió
Música ambiental - Megafonia industrial - Vídeo porters

i telèfons - Via ràdio - Circuit tancat de televisió

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

M. 649 138 656
AIGUAFREDA
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VS.L.
NOVTEC

info@novtec.es - http://www.novtec.es
Carretera de Ribes, 3 - Baixos 08591 Aiguafreda (Bcn)
Telf. 93 844 24 26 

Tecnologia al servei d’empreses

Projectes a mida              Manteniment xarxa i parc informàtic
Control del consum energètic                        Serveis web
Automatització de la producció              Aplicacions per mòbils   

C/ Major, 1
08592 Sant Martí de Centelles

S.L.U.



104

W W W  P R E N S O L A N D  C O M
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INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ DE
CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT,
ENERGIA SOLAR, GEOTÈRMICA i 
BIOMASSA

SERRALLERIA
INOXIDABLES
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

COMET
MARTÍNEZ - BOIX, S.L.

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

Passeig de Catalunya, 28
08591 Aiguafreda (Bcn)
T. 636 87 43 95
davidrodmat@hotmail.com

Ctra. de Ribes, Km. 49,97
Tel. 93 844 09 25

08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
planxapinturavila@gmail.com
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Carretera de Ribes, 158  |  08591 Aiguafreda [BCN]

Tel. 93 844 25 25  |  Fax 93 844 25 71

ac@automaticcompany.com

www.automaticcompany.com

VENDA O SUBMINISTRAMENT GRATUÏT DE MÀQUINES

AUTOMÀTIQUES DE CAFÈ PER A INDÚSTRIES
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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

Carrer Major, 17
Tel. 93 844 00 79

AIGUAFREDA

CAN
JAN PAU

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

p i n t o r
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tractaments específics
depilacions
solàrium
cutis neteja
depilació làser diodo
ayurveda

Bona
Festa Major!

c/ major, 47 - 08591 aiguafreda

Tel. 93 844 07 74 (barcelona)

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

C. Calàbria, 17 - baixos
T. 93 860 50 43 - F. 93 871 79 76 

bt@berruezotenas.cat
08530 LA GARRIGA

Francesc Berruezo - Rosa Tenas
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Indústria, 19
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES

Tel. 93 844 17 21
mein.tecnica@mein.cat
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Plaça Major, 15 - 08591 AIGUAFREDA - Tel. 938 442 579

Major, 41 - 08551 TONA - Tel. 938 871 654

info@linia.cat

Jordi Bonell i Bea Martínez

LÍNIA ASSESSORA

fiscal - laboral - comptable - assegurances

aV. ildeFOnS ceRdÀ, 41  - 08540 ceNtelleS (Barcelona)

tel: 931758758 - MÒBil: 640 667 464

pizzerialabarretina@gmail.com

dimarts selecció de pizzes a 6 € - dilluNS FeSta SetmaNal

de dimarts a diumenge de 20 a 23 h.
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Restaurant Els Traginers 
Aiguafreda

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

restaurantelstraginers.cat / elstraginers@hotmail.com

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 dissabte de 8:45 a 17 hores.
Obert els dies de futbol. Carrer Major, 10

Tel. 93 844 23 81
08591 AIGUAFREDA

OBERT CAP DE SETMANA
Ctra. de Ribes, 15 A bis

08591  AIGUAFREDA
fogons@fogons.net

www.fogons.net
Tel/Whats 653 674 592

Especialitats: canelons, calamars 
farcits, fricandó, peix amb suc, 
cargols amb conill, pollastre amb 
llagostins, etc.

Per encàrrec cuino a grups, 
esdeveniments, festes o 
reunions.

TAXI PARRAMÓN

Cristina
617 602 456

cristinaparramon@hotmail.com
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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.

Carme

 Serrat
Plaça Major, 12

08591 AIGUAFREDA
Tel. 93 844 08 58

Tel. 659 175 515
daniberruezo8@hotmail.com
AIGUAFREDA

Treballs de paleta i reformes

Dani Berruezo
BAR

ESTACIÓ
Av. Nord, s/n

Sant Martí de Centelles

649 996 761
938 441 148

Lidia Estació
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R.S.I.P.A.C. 20-05053/CAT // R.G.S. 20-01934/B

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

TERRASSA INTERIOR
DIMARTS TANCAT

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES

C. del Pont, 44
08591 AIGUAFREDA

Tel. 93 844 23 05

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

SOLÀ s.c.p.
CONSTRUCCIONS
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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

Pere Pascua Bote

c/ de Jesús, 17
08540 Centelles (Bcna.)

Tfn.: 93 8812424 // 661 545794
elpi.centelles@gmail.com

Ctra. Ribes, 29 - Tel. 93 844 25 77
AIGUAFREDA

www.pastisseriamir.cat

Pastisseria Forn de Pa
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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

Sant Salvador, 32
AIGUAFREDA

Tel. 687 401 138
679 649 227
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C. Nou, 60-62
08592 SANT MARTÍ DE CENTELLES

Tel. 93 844 08 33
Fax 93 844 20 89

decorinter@decorinter.es

DISTRIBUCIÓ DE TÈXTILS PER A LA LLAR

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

Paco i Ros SL
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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

TALLERS F. MORERA AIGUAFREDA, S.L.                   
SERVEI OFICIAL

Ctra. de Ribes, 129
08591  Aiguafreda (BCN)
Tel.  93 844 03 02
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Jacint Verdaguer, 2, 2n 1a
08591 Aiguafreda - Barcelona

Tel. 93 844 22 52

JUAN CANET SA
RAMADERS

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)

Plaça de l’1 d’octubre, 14
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Ctra. de Ribes, 155 · Tel. 93 844 25 10 - 08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
joanmoragassl@gmail.com - www.moragasgroup.com

JOAN MORAGAS. SL
FABRICACIÓ DE MOTLLES I PECES DE POLIÈSTER
FABRICACIÓ DE PECES DE R.T.M.

C/ Barcelona, 6
AIGUAFREDA

Tel. 93 844 00 20

PROJECTES I REALITZACIÓ DE JARDINS

BAR MONTSENY
Ctra. de Ribes, Km. 153 - Tel. 93 844 07 66 - 08591 AIGUAFREDA
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GERMANS VILARÓ 
CENTELLES, S.L.

C. Tarragona, 22
08540 CENTELLES (Barcelona)

Tel./Fax 93 881 02 76
germansvilaro@gmail.com

PASSION FOR LIFE

Colomer-Puig-Vidal, arquitectes
Rbla. Davallades, 13 1-4
08500 VIC
Tel. 93 883 22 19
C/ del Pont, 34
08591 AIGUAFREDA
Tel. 610 289 009
cpv@coac.net 
www.cpvarquitectes.com

MARTA PUIG
TERESA COLOMER

BERNAT VIDAL
arquitectes

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

C/ Comtes de Centelles, 26
08540 CENTELLES (Bcn)
Tel. i Fax 93 881 29 55

Mòbil 649 48 81 12
biciequip@gmail.com

Bar
la Plaça

Plaça Major, 7 - 08591 aiguafreda
tel. 93 844 03 26
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PINTURES

P. MOLERA
C/ Abadessa Emma, 27 - 08591 AIGUAFREDA

Mòbil 657 89 43 89 - Tel. 93 844 10 28

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

LOLA
ACUYO
Modista

Ctra. de Ribes, 1
08591 AIGUAFREDA

Mòbil: 647 126 817

E-mail: cuquetta@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/cuquetta

604 11 46 40
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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

L L I B R E R I A
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SERVEI A DOMICILI 

Aiguafreda
Plaça Major, 6

Tel. 931 282 806
625 576 185

Carrer de l’estació, 9 baixos - 08592 Sant Martí de Centelles
Tel. 938 440 624 - Mòbil 661 304 645

davidaiguafreda@gmail.com

REFORMES I OBRA NOVA

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

Ctra� Hostalets, 2
08540 Centelles
Tel� 93 198 83 83

Ctra� Vic
Pol� Bòvila, parc� 1

08550 Balenyà
Tel� 93 882 07 40

CENTELLES BALENYÀDESCOMPTE
PER A PARTICULARS I EMPRESES

GaS-oil a domicili
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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.

ACTIVITATS CORPORATIVES

concept-t.com
info@concept-t.com
M. 615.566.593
T. 931.317.174
Indústria, 30 bis
08551 Tona (Barcelona)

Plaça de l’1 d’octubre, 14 - 08591 Aiguafreda
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PA  i 
PASTISSERIA

Tel. 93 889 82 57
C. Major, 50

HOSTALETS DE BALENYÀ

FORN
NOU
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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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REPARACIÓ GENERAL 
DE L’AUTOMÒBIL

Ctra. de Ribes, 87 - AIGUAFREDA 
gruesgiralt@hotmail.com

TALLERS GIRALT

93 844 07 03Plaça de l’1 d’octubre, 14
Tel. 938 440 877

08591 AIGUAFREDA

Carrer del Dr. Junyent, 1 651 534 683
08500, Vic

info@osonaweb.cat
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anuncia’t
l’any vinent!
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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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