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EL PUNT. SERVEI D’INFORMACIÓ
JUVENIL I ESPAI JOVE
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CONTACTE: Es poden concertar visites 
trucant al 93 844 22 53. També es pot con-
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web municipal (www.aiguafreda.cat).
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B envolguts,
Benvolgudes,
La situació de pandèmia que encara 

estem vivint ha suposat un repte col·lectiu pel 
risc per a la salut i per a l’estabilitat econòmica 
de moltes persones. La paràlisi obligada i el no 
poder seguir amb els nostres ritmes habituals 
han suposat una autèntica prova d’esforç que 
ens ha afectat a tots. Davant del que tot això ha 
significat cal, en primer lloc, agrair l’esforç de 
tothom i la bona predisposició que hi ha hagut 
a l’hora d’encarar aquesta situació. L’agraïment, 
doncs, és obligat. Igualment, des del consistori, 
volem mostrar l’afecte i la proximitat cap a totes 
les persones afectades per la malaltia i cap a les 
seves famílies. A totes elles, el nostre suport.

Tot plegat ens ha fet veure fins a quin punt es-
tem connectats els uns amb els altres, de com de-
penem entre nosaltres. Vincles que crèiem inexis-
tents la pandèmia els ha fet aflorar en el nostre 
dia a dia: quan hem sortit a comprar, quan hem 
anat a la feina, quan hem sabut d’alguna afecta-
ció o contagi... En totes aquestes circumstàncies, 
els veïns amb qui hem compartit el mateix espai 
públic els hem vist, tot i la distància física, més 
propers, més part de nosaltres mateixos.

A Aiguafreda s’ha fet una tasca extraordinà-
ria per part de les residències de gent gran, que 
s’han mantingut lliures de contagis, per part de 
particulars que han fet donacions, per part de 
tants veïns que han eixamplat la cadena de so-

lidaritat i favors de pis o de carrer, per part de 
comerciants, adaptant horaris i serveis, per part 
d’autònoms i empreses aguantant l’estrebada 
d’un tancament forçat o la caiguda de noves co-
mandes, per part de treballadors i les seves famí-
lies, que han capejat ertos sobrevinguts i, final-
ment, per part de tantes persones que han hagut 
de passar el confinament sols o amb privacitats. 
El resultat ha estat, parlant a grans trets, el d’una 
afectació continguda de l’epidèmia. Tanmateix, la 
partida no ha acabat i la facilitat de contagi del vi-
rus ens pot tornar a escenaris que voldríem que 
fossin superats. Estic convençut, però, que tant 
avui com demà, continuarem sabent mantenir 
aquesta actitud responsable pel bé de tothom.

La paraula que ara es fa servir és la de resilièn-
cia. Davant d’ensopegades, de caigudes, sempre 
n’havíem dit tornar-nos a aixecar, que és el que 
farem. Refer-nos és el que ens hem d’imposar, a 
nivell particular i també com a poble.

Els propers mesos i anys es presenten incerts. 
La incertesa és inherent a la majoria d’activitats 
humanes. En situacions com la que tenim, la 
nostra tasca a l’Ajuntament ha de centrar-se en 
gestionar el dia a dia de la manera més eficaç i 
preveure, fins on es pugui, el futur més immedi-
at. Això ens obliga, encara més, a una gestió i ad-
ministració eficients de la cosa pública. Hi estem 
compromesos.

Cordialment, 

EDITORIAL

Miquel Parella
Alcalde

"En situacions 
com la que tenim, 

la nostra tasca a 
l’Ajuntament ha 
de centrar-se en 

gestionar el dia a 
dia de la manera 

més eficaç i 
preveure, fins on 
es pugui, el futur 

més immediat."

P er mi era i és un repte encapçalar les re-
gidories d’Educació, Indústria, Comerç 
i Ocupació, però ho faig amb moltes ga-

nes. Al mes de juny, ha fet un any que hi sóc i en 
aquests últims mesos amb l’afectació del coro-
navirus, ha estat més complicat de gestionar. Tot 
i això, hem donat suport a l’Escola La Muntanya 
en la repartició dels ordinadors pels nens que no 
en disposaven. Hem gestionat i donat a les famí-
lies que no en tenien dispositius amb internet, 
perquè tothom pogués accedir al treball online 
que s’ha proposat des de l’escola. I també s’han 
repartit feines en paper, a través de Benestar, 
l’Ajuntament i els vigilants, per aquells alumnes 
que ho han necessitat.

Degut a la situació de confinament, l’Escola 
de música La Clau de Sol i els alumnes, també 
han hagut de canviar les classes presencials per 
telemàtiques, i per donar-hi suport i que tothom 
pogués seguir amb l’aprenentatge, hem aportat 
el 30% de la quota de cada nen, ajudant així les 
economies de les famílies.

Referent al comerç, s’ha donat suport amb in-
formacions de les novetats i canvis que anaven 

passant sobre el tema del confinament, la deses-
calada de fases i la represa a la normalitat. Els hi 
hem fet arribar material de protecció per poder 
desenvolupar les seves tasques, amb la major 
seguretat possible. A través dels tècnics muni-
cipals i de secretaria, hem ajudat que algunes 
de les activitats poguessin reobrir, ampliant 
espais, sempre adaptant-nos a les normatives 
vigents. I hem estat a la seva disposició, en el 
què ha estat necessari.

Es faran bonificacions en els impostos de ter-
rasses, escombraries comercials o l’IAE, segons 
cada empresa o comerç, i la situació  que han 
patit durant aquests mesos.

Amb l’estat d’alarma els procediments ad-
ministratius van quedar aturats, i en quant ha 
estat possible, hem reactivat els plans d’ocupa-
ció, el què ha fet poder tenir, per aquests mesos 
vinents, la figura de l’Agent Cívic.

I per acabar, vull agrair tot el treball que s’ha 
fet des de l’Administració de l’Ajuntament, que 
han estat pendents dels canvis en les normatives 
en tot moment, i són els que ens han ajudat que 
tot aquest treball hagi estat possible.  

Montse Plata
Regidora d’Edu-
cació, Indústria, 

Comerç i Ocupació

"En tota la crisi 
de la pandèmia 

la notra prioritat 
han estat les 

persones 
vulnerables"

OPINIÓ
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E ls temps que estem vivint no són fàcils. La situació ha posat el país i Aiguafreda en una 
prova. En general, com a poble, creiem que l’hem sabut superar. La gran majoria d’ai-
guafredencs han estat disciplinats i s’han seguit les mesures de protecció i prevenció 

personals, que són també mesures de benefici col·lectiu. Davant d’una crisi com la que tenim 
la salut i el benestar de tots han de ser prioritaris.

Des de Junts per Aiguafreda volem mostrar el nostre suport als companys de l’equip de go-
vern que han hagut de gestionar una situació complexa i amb molts fronts oberts, tant assisten-
cials, com de salut pública. També el volem mostrar a les residències i el seu personal, que han 
donat el millor de sí i a aquelles persones que voluntàriament han participat en ajudar els altres, 
o al personal de l’ajuntament, que ha mantingut obligacions i serveis durant aquest temps.

Aquestes implicacions personals poden ser un bon punt de partida per a enfocar nous escena-
ris que permetin incidir en alguns aspectes de la vida municipal. L’equip de govern sap prioritzar i 
decidir les necessitats d’acord amb les urgències i amb el compliment del programa electoral, que 
és el contracte entre els que tenen la responsabilitat de governar i tots els que vivim a Aiguafreda. 
Junt amb aquest encàrrec creiem que, en la mesura que es pugui, s’habilitin opcions per a poder 
opinar, per exemple, en aspectes d’inversions. Noves possibilitats, nous compromisos.

  @juntsperaiguafreda

  @juntsaiguafreda

  @juntsperaiguafreda

juntsperaiguafreda@gmail.com

  @cupaigua

  @CupAiguafreda

  @cupaiguafreda

aiguafreda@cup.cat

Temps de COVID, temps d’oportunitat

Mai ens haguéssim pensat el que hem viscut aquests darrers mesos. De la nit al dia tancats 
a casa. Cap cotxe a la carretera, comerços i locals tancats, els nens a casa, qui ha pogut 
fent teletreball… La veritat és que ho hem fet molt bé en general. Com a poble, llevat d’al-

gunes comptades excepcions, hem fet el que ens han demanat i més. Cap contagi a les residències. 
Molts veïns posant música i fent activitats per ajudar a passar millor el confinament. El comerç i la 
restauració ha tornat a obrir complint totes les mesures de seguretat i sense gaires ajudes, tot s’ha 
de dir. Un agraïment a totes aquestes persones.Però ara encara no podem abaixar la guàrdia: mans, 
distància i mascareta. 

Com a grup municipal ens hem posat a disposició de l’equip de govern des del primer moment, 
sense que se’ns hagi tingut gaire en compte, també és veritat. Hem demanat una Comissió Informa-
tiva per ajudar a la reconstrucció post-Covid: pensen més 11 caps que 6. Tampoc han volgut aquesta 
ajuda. Nosaltres, però, seguirem treballant, buscant i pensant solucions per ajudar a tothom, per-
què ningú no es quedi enrere. 

Tenim un entorn natural immillorable, gaudim-lo amb respecte. Tenim un entorn social també en-
vejable. Cuidem-lo. Tenim un teixit comercial i industrial que espera molt de nosaltres. Fem-lo més viu.

D es de la CUP volem manifestar que fem costat a l’ajuntament en la gestió de la crisi 
de la COVID-19 al nostre poble. Considerem que el govern, amb els recursos de què 
disposa, humanament ha fet tot el que estava al seu abast per a minimitzar l’impacte 

de la pandèmia a Aiguafreda.
També volem manifestar que el balanç que fem del nostre primer any a l’ajuntament és 

força positiu. Hem demostrat que, fent una oposició constructiva però alhora ferma, amb un 
sol regidor es poden aconseguir moltes coses. Ens enorgullim especialment de la bateria de 8 
propostes aprovades per reduir l’impacte de la crisi climàtica al nostre poble, la declaració d’Ai-
guafreda com a vila antifeixista, i aconseguir que s’implementi un punt lila a la festa major. Més 
enllà d’això, també estem contents d’haver obligat a posicionar-se al govern sobre temes que 
no considera prioritaris, com per exemple, destinar més recursos a la biblioteca i a l’associació 
VADEGATS, fer que la plaça U d’octubre deixi de ser un aparcament, o fomentar la recupera-
ció de la memòria històrica destinant el nom d’un carrer a l’alcalde Josep Baqué i Font. Totes 
aquestes propostes han estat desestimades per la majoria de JxCAT, però en el futur seguirem 
treballant en aquesta línia. 

A la CUP treballem per ser la veu del carrer i de les associacions a l’ajuntament. Si vols aju-
dar-nos-hi no ho dubtis, vine a la CUP!

  @Erc Aiguafreda

  @ERC_Aiguafreda

  @erc_aiguafreda

aiguafreda@esquerra.cat

ercaiguafreda@gmail.com
 
http://locals.esquerra.cat/
aiguafreda
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 PERSONES I PANDÈMIA

Mesures econòmiques  
i fiscals anti-Covid
Resum de les mesures econòmiques i fiscals 
aprovades per l’Ajuntament d’Aiguafreda per a  
fer front als greuges ocasionats per la pandèmia  
del Covid-19 durant l’any 2020

1 Ajornament del cobrament d’impostos i taxes
a) Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica (IVTM): 

pròrroga del termini de cobrament previst al maig, 
fins al juny. 

b) Impost de Béns Immobles Urbans (IBI): Queda repartit 
en tres fraccions, per ajornar els rebuts domiciliats du-
rant la primera fracció (de maig a juliol). 

c) Taxa de gestió de residus comercials, taxa de clavegue-
ram i taxa per entrada de vehicles-gual: ampliació del 
termini de pagament fins al setembre.

2 Bonificacions i exempcions d’impostos i taxes
a) Taxa de mercat setmanal: No es cobrarà durant el perío-

de que estigui en vigor l’estat d’alarma i suspesa l’activi-
tat del mercat setmanal. 

b) Taxa de residus comercials i taxa d'ocupació de la via 
pública amb terrasses: exempció (o bonificació) del 
pagament d’aquestes taxes als establiments tancats 
degut a l’estat d’alarma.

c) Impost sobre l’Activitat Econòmica (IAE). Bonificació o 
subvenció a empreses i comerços que acreditin que han 
hagut de cessar la seva activitat durant l’estat d’alarma.

d) Impost de Béns Immobles Urbans (IBI). Bonificació o 
subvenció d’acord amb la valoració dels serveis muni-

cipals a persones empadronades a Aiguafreda que acre-
ditin haver perdut la feina, s’hagin vist afectades per un 
ERTE o hagin prorrogat el cobrament als seus llogaters, 
d’acord amb les bases reguladores que s’estableixin. 

3.Compromís de pagaments a empreses i autònoms que 
prestin serveis a l’Ajuntament
a) Pagament de factures: l’Ajuntament es compromet a se-

guir realitzant el pagament de factures d’autònoms i pe-
tits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat 
el més aviat possible.

b) Contractes de serveis suspesos: se seguirà realitzant els 
pagaments corresponents o s’estudiarà la seva indem-
nització.

4 Reducció de quotes de cursos municipals o promoguts 
per l’Ajuntament
a) Escola de Música:  reducció del 30 % de les quotes dels 

cursos que l’escola ha ofert de manera telemàtica, da-
vant del COVID-19. No es cobraran les quotes dels cursos 
o activitats que no es poden prestar per mitjans telemà-
tics. 

b) Cursos organitzats a través de la Fundació Universitària 
Martí l’Humà. Història de l’Art: reducció del 30% de la 
quota del curs, que s’ha ofert de manera telemàtica. Ca-
talà: devolució de la part proporcional de la quota anual 
del curs pels mesos en que ha quedat suspès.

c) Cursos d’anglès organitzats mitjançant el Punt Jove. Re-
ducció del 30% de la quota trimestral dels cursos que 
s’han ofert telemàticament. 
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 VIA PÚBLICA

Substituint  
canonades 
velles

D urant els mesos 
de febrer i març 
es van dur a terme obres de substitució de cano-

nades de la xarxa d’aigua a fi de renovar-les amb nous ma-
terials. Aquests treballs, a càrrec de la brigada municipal, 
formen part d’un seguit de tasques com aquesta iniciades 
ja fa un temps i que tindran continuïtat en diferents sectors 
del poble, especialment en aquells amb els materials més 
antics. Els nous materials emprats substitueixen antigues 
conduccions metàl·liques, resisteixen millor possibles tor-
sions i eviten fuites d’aigua, alhora que estan adaptats a 
normativa actual per a transport d’aigua domèstica. 

 SERVEIS SOCIALS

Serveis Socials: 
funcionament del Banc  
dels Aliments

E l servei de Banc dels Aliments, coordinat entre els 
Ajuntaments d'Aiguafreda, Sant Martí de Centelles 
i Càritas, ha continuat atenent famílies i col·lectius 

vulnerables. Degut a les circumstàncies actuals, el proce-
diment de lliurament dels paquets familiars es va haver de 
canviar perquè les persones no s’hagin de desplaçar a la 
seu de Càritas, sinó que se'ls ha fet arribar a domicili a tra-
vés dels vigilants municipals. 

 SERVEIS SOCIALS

Continuïtat a casa  
de les beques-menjador

A finals de març es van repartir les targetes-mone-
der per a les famílies amb nens que gaudeixen 
de beca-menjador a l’escola d’Aiguafreda. El re-

partiment es va fer casa per casa a fi de minimitzar riscos  
i desplaçaments.

 VIA PÚBLICA

Adequació 
d’edificis 
municipals

C Els edificis munici-
pals que atenen per-
sones s’han equipat 

amb mesures de seguretat 
com pantalles protectores, 
dispensadors de gel i mas-
caretes, a part de la desin-
fecció pròpia dels locals.

Edificis com l’Ajunta-
ment, la dependència dels vigilants 
municipals, la biblioteca, el CAP, la piscina, l’escola o El 
Punt, es troben condicionats per a la situació actual. 

 MUNICIPI

Suspensió 
d’activitats

U na de les prime-
res decisions 
adoptades en aplicació de les mesures excepcionals 

durant l’evolució del Covid-19, a la reunió d’urgència del dis-
sabte 14 de març a l’Ajuntament, fou la de suspendre la sessió 
plenària del 17 de març. També es van suspendre presencial-
ment la Junta de Govern Local i el Consell de Regidors.

Les sessions de coordinació s’han dut a terme de ma-
nera virtual seguint les mesures de prevenció decretades. 
L’Ajuntament s’ha regit per diferents decrets de serveis que 
ha regulat l’activitat municipal durant aquest temps.  

 VIA PÚBLICA

Desinfecció  
de carrers

L a brigada munici-
pal ha dut a terme 
de manera regu-

lar desinfeccions de car-
rers i places en aquells 
indrets del poble més 
fortament sotmesos a 
presència de persones. 

El desinfectant utilit-
zat és hipoclorit sòdic, permès en 
ús de via pública. 
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 PERSONES I PANDÈMIA

Solidaritat en  
temps de crisi
Alguns exemples...

• Una empresa de productes cosmètics 
d’Aiguafreda ha fet donació a l’Ajun-
tament d’un lot de dosificadors de 
mans amb mescla de sabó desinfec-
tant que ha estat repartit a les resi-
dències de la població.

• D’altra banda, un basar de la població 
també ha donat a l’Ajuntament un lot 
amb guants, mascaretes, alcohol, en-
tre altres, que també s’ha fer arribar 
a les dues residències atès el consum 
elevat que en fan i la dificultat de re-
posició d’aquest tipus de material.

• Una empresa metal·lúrgica del poble 
ha fet arribar un lot de material de 
protecció personal que permetrà que 
els centres de gent gran el puguin al-
ternar amb el seu de propi. 

• Un establiment de la població ha faci-
litat a l'Ajuntament un lot d'ampolles 
d'alcohol que també s'ha pogut re-
partir en aquests centres.

• Un veí d'Aiguafreda que disposava 
d'un estoc de guants de làtex ha con-
tactat amb l'Ajuntament per a po-
sar-los a disposició de les autoritats 
sanitàries. Des de l'Ajuntament s'ha 
contactat amb l'ÀBS de la Garriga, 
que ha vingut a recollir els prop de 
2000 guants que han fet arribar a dife-
rents ÀBS i a l'Hospital de Granollers, 
centres que van mancats d'aquest 
material de prevenció per a professi-
onals sanitaris. 

 PERSONES I PANDÈMIA

Mascaretes  
solidàries

En els inicis del confina-
ment, un grup de cosido-
res voluntàries ha confec-

cionat més de 400 mascaretes 
de cotó que es van repartir entre 
comerços i botigues per a ser dis-
tribuïdes gratuïtament.

La iniciativa va anar a càrrec 
de l’ANC d’Aiguafreda i Sant Martí, 
que ha proporcionat el material 
i ha comptat amb la participació 
de les cosidores que les han con-
feccionat. Un agraïment a tothom 
que hi ha col·laborat!  

 PERSONES I PANDÈMIA

I ara,  
la mascareta obligatòria

A partir de la 2a setmana de juliol 
dur mascareta és obligatori des 
dels 6 anys en endavant, encara 

que es mantingui la distància física, tant a 
la via pública com al transport col·lectiu o 
en qualsevol espai públic obert o tancat.

Es mantenen les excepcions per 
motius personals (dificultat respira-
tòria, discapacitat o dependència), 
per la naturalesa de l’activitat (es-
port, menjar i beure) i en grups esta-
bles de convivència. 

 PERSONES I PANDÈMIA

Mascaretes  
per a tothom

C oincidint amb la fase de 
desescalada que va per-
metre el lliure moviment 

de persones, aquest passat mes 
de juny, l’Ajuntament va repartir 
sobres amb mascaretes a totes 
les llars d’Aiguafreda. L’objectiu 
és que tothom pogués sortir de 
casa protegit a fi d’evitar nous 
rebrots o repunts en els contagis.

La mitjana d’unitat familiar es 
va establir en tres persones, de 
manera que cada sobre contenia 
tres mascaretes. Els vigilants mu-
nicipals en tenien més per a aque-
lles famílies amb més membres. 
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 INFÀNCIA I JOVENTUT

El Consell d’Infants 
d’Aiguafreda es  
reuneix virtualment

E l Consell segueix la seva activitat tot i que les troba-
des les han hagut de fer de manera telemàtica en 
aquest cas, preparant temes lligats amb Medi Am-

bient. Al Consell se’ls ha demanat per la situació particular 
de cadascun i què fan durant la situació de confinament. Al 
seu torn, els membres del Consell van fer propostes pensa-
des per a la situació d’aquests dies, propostes treballades 
des de casa. 

 INFÀNCIA I JOVENTUT

Un casal d’estiu segur

E l Casal d’Estiu municipal d’enguany, que ha tingut 
lloc del 29 de juny al 31 de juliol ha estat condici-
onat per la situació d'excepcionalitat d'aquest any. 

Els estrictes condicionants de seguretat han comporten 
alguns canvis en la inscripció i en el desenvolupament del 
casal: quatre grans grups no intercanviables, monitors vin-
culats al seu grup, quatre patis diferents, quatre vies d’ac-
cés i horaris no solapats. 

 INFÀNCIA I JOVENTUT

El Consell d’Infants  
amb el Dia Mundial  
del Medi Ambient

E l Consell d’Infants d’Aiguafreda ha estat treballant 
durant aquest curs el tema del Medi Ambient. Per a 
celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Consell 

d’Infants havia progra-
mat un seguit d’activitats 
sobre aquesta temàtica 
destinades als nens i ne-
nes i famílies del muni-
cipi, però ateses les cir-
cumstàncies no s’han 
pogut portar a terme. 
Com a alternativa han 
realitzat un vídeo amb 
un recull de fotografies 
que han fet els conse-
llers i les conselleres 
infantils sobre dife-
rents indrets del nos-
tre municipi i sobre la 
fauna i la flora que hi 
podem trobar. 

 PERSONES I PANDÈMIA

Mascaretes a  
primera línia

L ’Ajuntament va fer una compra de mascaretes que es 
va fer arribar a les residències i a la farmàcia, en aquest 
cas per a persones grans que, per edat, es troben en 

situació de risc. De fet, les persones de més de 6 anys estan 
obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a 
l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es 
trobi obert al públic, amb independència del manteniment 
de la distància física de seguretat. 
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 POLÍTICA MUNICIPAL

Plens telemàtics a 
l’Ajuntament durant el 
confinament

Durant el temps de confinament s’han celebrat fins 
a tres plens per mitjans telemàtics: un d’ordinari, 
el 28 de maig, anteriorment ajornat perquè la data 

original de celebració va coincidir amb les primers fases 
del confinament, un altre d’extraordinari dedicat exclu-
sivament al coronavirus el 21 d’abril, i la seva afectació a 
Aiguafreda, i un tercer, el 16 de juny, ordinari corresponent 
al segon trimestre.

Els Plens van poder ser seguits en directe a través de la re-
transmissió en streaming que es va fer des del canal de You-
tube de l’Ajuntament i, posteriorment, quan van ser penjats 
al mateix compte municipal d’aquesta plataforma.

A iniciativa del grup municipal CUP-Amunt durant el pri-
mer ple telemàtic que es va celebrar, proposta a la que s’hi 
va afegir Junts per Aiguafreda, aquests grups han renunciat 
a les percepcions que reben els regidors per assistència a 
plens durant l'estat d'alarma, en solidaritat amb les perso-
nes afectades i en benefici dels fons municipals destinats a 
la pandèmia.  

 POLÍTICA MUNICIPAL

Comunicacions des de 
l’alcaldia

A quests darrers mesos s’han emès fins a cinc mis-
satges des de l’alcaldia per a explicar de primera 
mà la situació amb la que ens hem anat trobant 

durant tot el procés de confinament i desescalada. Han 
servit també per a fer arribar recomanacions i novetats 
municipals a través de les xarxes. 

 POLÍTICA MUNICIPAL

Reunions a distància

Les reunions de treball de les regidories que s’ha-
vien de dur a terme presencialment s’han adaptat 
a les circumstàncies del confinament i s’han ce-

lebrat a través de plataformes virtuals. Tot i la reducció 
de presencialitat obligada per les fases de confinament, 
l’activitat a l’Ajuntament ha continuat per a mantenir els 
serveis bàsics. 

 INFÀNCIA I JOVENTUT

14a Matinal 
de contes

Una matinal de 
contes fora de 
t e m p o r a d a , 

però mantinguda per a 
no perdre el ritme. Els 
contacontes van tornar 
a convocar l'audiència 
més petita a finals de 
febrer a la biblioteca 
Lluís Millet i Pagès. Un 
gaudi per a la imagi-
nació que es va tan-
car amb “La barraqueta d’hivern” a càrrec d’En Clau de 
Clown. Fins la propera edició! 

 POLÍTICA MUNICIPAL

Aiguafreda,  
solidària amb  
els afectats pel Covid-19

D urant la primera setmana de juny es va declarar 
dol oficial a tot Catalunya amb motiu de la pan-
dèmia Covid-19. Aiguafreda es va sumar al suport 

a afectats i víctimes fent arribar el seu suport a familiars i 
amics. Aquells dies les banderes de l'Ajuntament van one-
jaran a mig pal.  
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 MEDI AMBIENT 

A punt per a la campanya  
contra incendis

A quests dies s’ha posat a punt l’equip d’intervenció 
immediata contra incendis forestals de l’Ajuntament.

Es tracta d’un equip que permet una ràpida mo-
bilitat en cas d’un incendi i que pot controlar petits focs en 
indrets propers a zona urbana. Actua de suport a l’operatiu 
de Bombers en tasques que requereixen la seva interven-
ció. L’equip compta amb dues cisternes remolcades amb 
capacitat per a 500 l. i un camió amb dipòsit de 2000 l. 

 MEDI AMBIENT 

L’allau de visitants,  
un risc per al medi

D urant els caps de setmana de les fases inicials de 
la desescalada, Aiguafreda va rebre molts visitants 
pel fet que es tractava d’un dels darrers pobles de 

la regió metropolitana als quals es podien desplaçar els 
seus residents. L’oferta de natura i espais oberts, a part del 
fet que, pel nombre d’habitants, Aiguafreda no va haver de 
respectar franges horàries per sortir a passejar, va incre-
mentar la presència de visitants durant els caps de setma-
na. Els punts més sensibles han estat les Rieres de Martinet 
i d’Avencó. En contacte amb la direcció del Parc Natural del 
Montseny, s’ha augmentat el patrullatge per part d’agents 
rurals. Igualment, els vigilants municipals han controlat 
les tres principals vies d’accés a la muntanya (Avencó, Mar-
tinet, Cruïlles) i han notificat avisos.

 SALUT

La situació  
del CAP d’Aiguafreda

E l tancament del CAP municipal a 
mitjans de març per la situació de 
pandèmia, ha suposat i suposa 

encara, un problema greu per a moltes 
persones del nostre municipi.

Durant més de dos mesos i també en 
la fase actual les atencions a pacients es 
duen a terme telemàticament o per visi-
tes domiciliàries.

Aquest passat mes de juny, des de la 
gerència de la Conselleria de Salut es va 
fer arribar l’explicació a aquesta situació. 
Els arguments no resolen ni responen a 
les peticions efectuades des de l’Ajunta-
ment aquests darrers mesos reclamant la 
reobertura immediata del nostre centre 
de salut.

En successives reunions i trobades 
amb responsables del Departament es 
va poder avançar en l’obertura durant el 
mes de juliol, d’un dia a la setmana. Tèc-
nics d’infraestructures de l’ICS van valo-
rar els locals que l’Ajuntament d’Aiguafre-
da ha posat a disposició del Departament 
per a facilitar la reobertura del centre (lo-
cals annexos a l’actual CAP que si calgués, 
servirien com a local alternatiu).

A la trobada se’ns va anunciar que 
aquest proper mes d’agost es durien a 
terme de manera urgent una obra menor, 
que s’havien d’haver fet fa temps, a fi de 
reconfigurar uns espais que permetrien 
que, en cas de nous episodis de pandèmia, 
no s’hagués de tornar a tancar el CAP. 

 MEDI AMBIENT 

La qualitat de 
l’aigua potable 
a Aiguafreda

A partir dels missatges difo-
sos per la Generalitat de Ca-
talunya sobre les mesures 

de seguiment i de seguretat en rela-
ció a l’aigua potable i la seva garan-
tia sanitària per a consum humà en 
temps de pandèmia per Covid-19, 
s’han dut a terme analítiques per 
part de l’empresa concessionària 
d’aigües. Aquestes analítiques són 
preceptives i es duen a terme de 
manera regular. Es fan a partir de 
captacions a diferents punts de la 
xarxa. S’han fet al Passeig de Ca-
talunya, al veïnat de la Font dels 
Enamorats, l’ETAP d’Avencó i a 
Serrabanda (dipòsit del cementiri). 
En tots els casos es compleixen els 
requisits necessaris de potabilitat i 
seguretat per al consum. 
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 COMERÇ I SERVEIS

Perruqueries actives

A de mitjans de maig totes les perruqueries i centres 
d'estètica d'Aiguafreda es van posar novament en 
actiu i van reobrir amb total operativitat. Ateses les 

circumstàncies particulars de la seva tasca, totes van pren-
dre les mesures necessàries de protecció personal atenent 
les persones amb cita prèvia i no permetent la concentra-
ció de persones dins del local, a més de facilitar equips de 
protecció als clients. 

 MEDI AMBIENT 

Neteja de carrers amb 
tricicle elèctric

R ecentment s’ha adquirit un vehicle zero emissions 
que ha fer més fàcil i efectiva la neteja a peu de 
carrer. Aquest carretó permet que la persona que 

fa la neteja de carrers pugui desplaçar-s’hi sense haver de 
carregar deixalles i eines. Incorpora un petit dipòsit per a 
recollida de brossa. Funciona amb un motor elèctric que li 
permet una autonomia suficient per a una jornada laboral. 
Té una velocitat màxima no superior als 20 km/h. 

 COMERÇ I SERVEIS

Botigues i comerços

D es del primer moment, les botigues d’Aiguafreda 
van adaptar-se a les circumstàncies del confina-
ment. El fet que la majoria de comerços tinguin la 

seva activitat centrada en productes essencials (com ali-
mentació o neteja) ha permès que poguessin mantenir l’ac-
tivitat durant aquest temps. Cal destacar l’esforç d’adapta-
ció a les circumstàncies fent serveis a domicili a fi d’evitar 
desplaçaments, serveis de gran ajuda a persones grans. 

 MEDI AMBIENT 

Adquisició d’un vehicle  
de treball

A començaments d’any es va adquirir un vehicle tot 
terreny amb caixa per a transport de material, ti-
pus pick-up. Pot traslladar fins a cinc persones i el 

seu equip. Aquest vehicle en substitueix un de caracterís-
tiques similars que, després de 19 anys de servei i més de 
200.000 km, havia arribat a la fi de la seva vida útil. 
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 ENSENYAMENT

Tots els infants d’Aiguafreda, 
amb connectivitat

D urant el confinament tots els nens i nenes d’Ai-
guafreda han pogut seguir el curs de manera tele-
màtica. Els vigilants municipals van fer arribar els 

portàtils que l’escola havia preparat per a les famílies i des 
de les regidories d’Ensenyament i de Serveis Socials, es va 
poder habilitar la connexió a les que no en tenien.

Una mesura necessària per a assegurar un seguiment igua-
litari del curs per part de tots els alumnes del nostre poble. 

 COMERÇ I SERVEIS

Mercat confinat

T ambé va patir restriccions el lliure desenvolupament 
del mercat municipal. Primerament sense poder ser 
celebrat, posteriorment només amb les parades que 

oferien productes bàsics i a partir del mes de juny amb tots 
els productes, però deixant distància entre els llocs i amb en-
trades i sortides diferents per a cada client. 

 COMERÇ I SERVEIS

Bars i restaurants.  
Represa esglaonada

L ’etapa de confinament no ha permès l’obertura de 
bars i restaurants que van haver d’adaptar progres-
sivament la seva activitat gradualment a les possi-

bilitats que permetia cada fase. Primer servint menjar pre-
parat a domicili, després podent-lo recollir en finestreta, 
posteriorment obrint terrasses, a continuació obrint parci-
alment l’interior i en darrer terme, un retorn a la norma-
litat mantenint distàncies de separació entre clients. Són 
dels col·lectius que més han patit la crisi derivada del tan-
cament forçat. Als restaurants amb terrassa s’ha permès, 
segons l’espai de l’entorn, l’ocupació de més metres per a 
permetre la distància física antre taules. 

 ENSENYAMENT

Cursos que han seguit 
durant el confinament

D egut a la situació generada pel confinament forçat 
i la impossibilitat de fer trobades presencials, al-
guns cursos han vist alterada la seva programació 

com els tres nivells de cursos d'anglès o el Curs d’Història 
de l’Art que han continuat en format d'streaming.

Per contra, van quedar ajornats o suspesos el curs de ca-
talà avançat, el de català per a nouvinguts i les tertúlies lite-
ràries, de les que es va poder recuperar la darrera de la tem-
porada i que es va fer a l’aire lliure durant el mes de juliol. 

 ENSENYAMENT

L’escola de música, activa 
durant el confinament

Durant aquest temps, l’escola municipal de músi-
ca La Clau de Sol ha continuat la seva activitat 
docent per mitjà de classes telemàtiques. La 

implicació d’alumnes i professors ha permès l’aprofi-
tament escolar del curs mercès a l’adaptació a aquests 
nous entorns. 
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 ATENCIÓ A LA GENT GRAN

La tasca exemplar  
de Can Caló i La Font, les  
dues residències d’Aiguafreda

L es dues residències per a gent gran 
de la nostra població lliures de Co-
vid-19 segons els testos oficials. A 

començaments de juny tècnics de la Gene-
ralitat van passar testos PCR a les residèn-
cies d’Aiguafreda, tant als estadants com 
al personal assistencial. Els resultats per a 
La Font i Can Caló, van confirmar ambdues 
residències com a ‘verdes’ atès que totes 
les persones a les que se’ls va passar el test 
(més de 100) van donar negatiu.

Les dues residències han continuat 
aplicant les mesures de prevenció i d’aï-

llament durant tot aquest temps atès 
que el risc de contagi continua latent. La 
gran tasca de prevenció prèvia que van 
dur a terme de manera coordinada ha 
permès aquesta situació de seguretat 
per a tothom.

Les primers adquisicions de material 
de prevenció dutes a terme per l’Ajunta-
ment van anar adreçades a les residèn-
cies com a primer col·lectiu vulnerable 
del municipi.

Un reconeixement al personal que hi 
treballa i al compromís en la seva tasca! 

 SERVEIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

La piscina municipal  
durant aquest estiu

La pandèmia actual ha provocat que s’hagin d’extremar 
les mesures de seguretat i higiene per tal d’evitar el risc 
de contagi i en conseqüència de propagació del virus.  

Veient la situació complexa d’aquest estiu els municipis de l’Alt 
Congost, en concret, Aiguafreda, Balenyà, Centelles, El Figa-
ró-Montmany i Tona, han arribat a un acord per unificar criteris  
a l’hora d’obrir les piscines d’estiu d’aquest any. Entre d’altres cal 
destacar que el període d’obertura de les instal·lacions serà de l’1 

de juliol al 30 d’agost; hi hauran dues franges d’obertura de dilluns 
a diumenge de 11 a 14.30 hores i de 15.30 a 19 hores. Al migdia es 
faran tasques de neteja i desinfecció de l’espai.

L’aforament, limitat a 75 persones, màxim permès per l’espai 
existent s’ha adaptat a les especificitats de cada moment per tal 
de garantir les mesures de seguretat entre els usuaris.

Igualment, s’han bonificat els preus amb quotes reduïdes, 
tant per a adults com per a nens. 

 SERVEIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Parcs i fonts, 
espais oberts, 
llocs comuns

U ns dels primers espais 
públics a ser confinats 
van ser parcs infantils i 

fonts en zona urbana. La desesca-
lada posterior va permetre la seva  
reobertura progressiva. Amb tot, 
aquests espais continuen essent 
desinfectats regularment.

Mantenir mesures de preven-
ció, especialment en espais co-
muns, beneficia tothom. 
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 CULTURA

Biblioteca virtual

L a biblioteca d’Aiguafreda ha mantingut l’activitat 
durant aquests mesos amb diferents activitats i pro-
postes. Les persones que no disposaven de carnet 

de la Xarxa de Biblioteques l’han pogut habilitar, per inter-
net, creant un usuari temporal que els ha permès de fer ús 
dels serveis virtuals de biblioteques durant aquests dies de 
confinament. Això ha permès l’accés a l’Ebiblio per baixar 
llibres i còmics a la tablet, mòbil o ordinador.

A fi de donar més recobriment i cobertura als seus usua-
ris, la biblioteca també s’ha incorporat al canal de comuni-
cació d’Instagram. S’hi pot accedir a través de la seva adre-
ça: @aiguafredabiblioteca. 

 ESPORTS

L’Interclubs de  
Patinatge a Aiguafreda

U na de les darreres activitats esportives que es 
va poder dur a terme va ser el passat 7 de març 
en què el Club de Patinatge d’Aiguafreda va ser 

l’amfitrió de la trobada Interclubs amb la participació dels 
clubs de Sant Just Desvern, Sitges i Mataró, a part del d’Ai-
guafreda. La matinal, que va poder celebrar-se abans de 
les mesures de 12 de març de suspensió d’esdeveniments 
esportius, va aplegar prop de 80 participants. 

 CULTURA

La rebuda de 
la flama del 
Canigó, la nit 
de Sant Joan

L a flama del Canigó, duta 
pels voluntaris de Tradi-
cat, va encendre la petita 

foguera de Sant Joan de la Plaça 
Major seguint la tradicional ad-
hesió d’Aiguafreda a aquest acte 
organitzat per Òmnium.

La lectura del manifest reivin-
dicatiu i el record per a les vícti-
mes de l’actual pandèmia, van 
emmarcar la celebració prèvia a 
la festa de l’endemà, diada dels 
Països Catalans. 

 CULTURA

Presentació de les 
Monografies del  
Montseny a Aiguafreda

L’Associació Amics del Montseny 
va presentar a Aiguafreda, la seva 
publicació anual Monografies del 

Montseny, que amb l’edició d’enguany 
arriba al seu número 35. L’acte ve tenir 
lloc a la sala El Talleret el passat 11 de 
juliol, que va haver de ser adaptat per a 
preservar mesures de distanciament físic 
entre persones. 

L’esdeveniment, sol·licitat per l’Ajun-
tament d’Aiguafreda de feia un any, va 
ser el primer acte cultural que s’ha po-
gut dur a terme després de la finalització 
de l’estat d’alarma. Els socis i assistents 

van poder sentir un resum dels articles 
de la present edició de les Monografies 
directament a través dels autors que hi 
eren presents.

L’acte va comptar amb  un emotiu 
component polític mercès a la presència 
de Laura Masvidal, esposa del conseller 
Quim Forn, empresonat a Lledoners. El 
motiu és que el conseller Forn, estadant 
a Viladrau de fa molts anys, població 
d’on és originària la seva esposa, ha pro-
logat aquest volum de les Monografies, 
pròleg que va ser llegit per la seva pare-
lla en iniciar l’acte. 
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 GENT GRAN

Gent gran 
activa també 
durant el 
confinament

L es persones grans partici-
pants als tallers per a gent 
gran activa de diferents 

municipis de la Mancomunitat La 
Plana, entre les quals també d’Ai-
guafreda, es van unir virtualment 
per compartir un missatge d’op-
timisme, esperança i agraïment 
cap a aquelles persones que vet-
llen pel col·lectiu. Un cor a la mà 
era el símbol que anava acompa-
nyat d’un vídeo (“La vida és nos-
tra”), creat especialment  per a 
l’actual situació de confinament.

Trucades i grups actius
El Programa de Dinamització de 
gent gran de la Mancomunitat La 
Plana, ha seguit actiu gràcies al 
servei de trucades de caire pre-
ventiu i proposant diàriament 
activitats variades a través dels 
grups de WhatsApp de cadascun 
dels. Aquest apropament i compa-
nyament emocional ha estat molt 
ben rebut per part de la gent gran.

Final de curs actiu
A final de curs, un nou videomun-
tatge realitzat pels participants 
als tallers per a gent gran activa 
ha mostrat gent gran activa tam-
bé durant aquest final de curs. 

 GENT GRAN

L’assemblea ordinària  
de socis de l’Esplai Sant Jordi 

L El Casal Sant Jordi va celebrar el 
dimarts 25 de febrer l’assemblea 
ordinària de socis i sòcies amb 

una trentena de persones assistents.
L’acte va comptar amb la presència i 

participació de l’alcalde d’Aiguafreda, de 
l’alcaldessa de Sant Martí de Centelles i 
també de la regidora de sanitat i serveis 
socials d’Aiguafreda, que van voler agrair 
a la junta del casal el compromís i la im-
plicació amb l’entitat i la tasca comunità-
ria i de promoció de la participació social 
que duen a terme.

Joan Casas, president del Casal, des-
prés d’agrair la tasca realitzada durant 
molts anys a aquelles persones que 
enguany pleguen dels seus càrrecs, va 
convidar l’assistència a formar part de 

la junta per fer possible el relleu a la se-
cretaria de l’entitat i poder renovar voca-
lies. La representació política va animar, 
també, a seguir participant activament 
de les activitats que promou el casal i a 
agafar el relleu de les persones que ara 
cedeixen el seus càrrecs a fi de renovar 
la junta. En resposta a aquesta petició 
uns quants dels assistents van fer el pas 
i es van comprometre a formar part de 
la nova Junta, fet que ha de garantir la 
continuïtat de les activitats i la incorpo-
ració de noves iniciatives.

En aquests moments, i després de les 
mesures adoptades per la situació de 
pandèmia, el Casal Sant Jordi té l’activi-
tat suspesa i es troba tancat fins que es 
pugui reobrir el local. 

 GENT GRAN

Sessions de  
cinefòrum al Casal

Durant aquest curs es va po-
sar en marxa una activitat de 
tipus cultura i artístic alhora: 

un cinefòrum. Consisteix en el visi-
onat d’una pel·lícula i en un debat 
posterior guiat i comentat per una 

persona especialista. La darrera ses-
sió va ser el 3 de març. És una activitat 
oberta a tothom.

Esperem que en el nou curs es pu-
gui reprendre aquesta activitat de gau-
di i de debat. 
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