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La Junta de Govern Local va 
aprovar el 5 de novembre  
del 2019 la memòria valorada  
per a la rehabilitació de l’edifici  
de les escoles velles d’Aiguafreda 
per la seva utilització com a 
Biblioteca i Sala d’Exposicions,  
i així poder sol·licitar la 
corresponent subvenció de la 
convocatòria del Pla únic d’obres  
i serveis de Catalunya (PUOSC) per 
al període 2020-2024.
Si tot va com és previst, es 
desencallarà el tema de les 
escoles velles que es convertiran 
en l’equipament cultural que 
Aiguafreda necessita i que el 
nostre grup municipal ha reclamat 
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insistentment des del passat 
mandat. Vam ser els primers  
a demanar que es convertís en un 
Ateneu Cultural, en un petit auditori, 
sales d’assaig, etc. i vam aconseguir 
que l’ajuntament aprovés en Ple (15 
de desembre del 2015) la creació 
d’una Comissió per les escoles 
velles.
Ara està per veure si aquesta 
comissió entrarà en funcionament 
(encara no s’ha reunit cap vegada 
des d’aleshores) i si tindrà poder  
de decisió, o l’actual equip  
de govern farà com sempre  
i tirarà pel dret sense escoltar totes 
les veus de la gent que treballen  
i valoren la cultura a Aiguafreda. #ViuAiguafreda

Es desencallen les escoles velles

La gent podrà participar en el projecte 
del futur equipament cultural?
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erc.aiguafreda

esquerra.cat/aiguafreda

aiguafreda@esquerra.cat

erc_aiguafreda



GRUP MUNICIPAL Activitat al plenari municipal

Setembre del 2019
Pregunta sobre seguretat ciutadana en vista  
dels esdeveniments ocorreguts durant l’estiu.

Pregunta sobre l’estat de la qüestió de la urbanització  
de Serrabanda (pregunta recurrent en tots els últims plens).

Qüestió sobre l’estat en què es trobaven els treballs  
a Aiguafreda de Dalt (pregunta ja formulada al ple ordinari 
de març de 2019).

Moció en suport a la Vaga pel clima del 27 de setembre  
i per l’emergència climàtica.

Octubre del 2019
Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem  
i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

deSembre del 2019
Preguntes sobre energia  
i sostenibilitat i els plans  
de l’Ajuntament al respecte.
Qüestió sobre pobresa energètica 
en vista de la problemàtica actual 
amb les comercialitzadores 
energètiques i la seva mala gestió 
d’aquesta.
Pregunta sobre l’estat de la qüestió 
de la urbanització de Serrabanda 
després de la reunió de l’alcalde 
amb els diferents actors.
Pregunta sobre el projecte que té 
l’equip de govern per a les Escoles 
Velles degut a la presentació  
d’un avantprojecte, no consultat amb la resta de grups 
polítics, per a demanar una subvenció (PUOSC) per a la seva 
execució.
Qüestió sobre les actuacions que ja ha realitzat l’Ajuntament 
després de declarar l’emergència climàtica i tenint en compte 
la urgència d’aquestes.
Requerim aclarir dubtes sobre algunes decisions de la junta 
de govern municipal (actuacions a Can Bellit, plaça  
de pàrking, etc.).
Pregunta referent als actes incívics dels últims mesos i sobre 
les mesures que ha pres l’equip de govern al respecte.

Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa 
política al Parlament de Catalunya.
Moció per a donar suport a la candidatura de la Sardana 
per a ser declarada patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat, per la UNESCO.
Moció per a declarar Aiguafreda municipi feminista, perquè 
els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar  
les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una 
igualtat més gran.
Moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir 
l’accés a l’habitatge social.

PlenS extraOrdinariS

Aquest any passat s’han dut a terme diversos Plens 
Extraordinaris, un d’ells a petició dels regidors d’ERC.

Ple extraordinari del 2 de juliol de 2019
Sobre el Règim de dedicació i d’indemnitzacions  
de l’alcalde i regidors/es: 

• Per cada assistència als Plens cada regidor rep 80 €;
• Per cada assistència a la Junta de Govern: 300 €;
• Per cada assistència al Consell de Regidors: 200 €  

(a Tona són de 150 € totes dues);
• Alcalde amb dedicació del 40 % de la jornada, amb un sou 

brut anual de 20.447,90 €.
A cada aiguafredenc, l’equip de govern li costa 31 €/any, 
l’oposició 0,86 €/any.
ERC Aiguafreda proposa crear diferents Comissions amb 
la participació de tots els grups municipals però l’equip de 
govern prefereix seguir funcionant com fins ara, menystenint 
els representants del grups de l’oposició.

Plens extraordinaris del 29 d’octubre de 2019 
Sobre la Festa Major
• El grup municipal republicà 

planteja una sèrie d’accions per 
a millorar, fer més transparent  
i participativa la Festa Major 
dels Quintos i Quintes:

• Creació d’una Comissió especial 
de Festa Major on intervinguin 
els quintos i quintes, tots els 
grups municipals (i no només 
l’equip de govern) així com 
totes les entitats  
i particulars que hi vulguin 
participar. 
Proposta denegada.

• Es requereix a l’equip de govern l’explicació del mecanisme 
utilitzat per al seguiment i control econòmic de la Festa 
Major.  
Malauradament no es disposa d’aquesta informació a 
causa d’una baixa laboral. Amb tot, s’ha demanat en 
reiterades ocasions, però mai no s’ha facilitat aquesta 
informació.

Sobre les ordenances municipals
Destaquem les modificacions de les que discrepem:
• Augmenta el gravamen de l’IBI del 0,87 al 0,90 per cent  

en els béns urbans. Així es recaptaran 31.000 € més  
a l’any, just per poder assumir el nou sou d’alcaldia,  
per exemple;

• Es modifica la taxa per prestació de serveis i cementiris 
amb una fiança de 200 € en concepte de retirada de restes;

• Augmenta la taxa de gestió de residus municipals 
en un 6,65 % (entre 7 i 12 € anuals en funció del tipus 
d’habitatge);

• Augmenten les quotes de la piscina municipal  
en un 20 %.



GRUP MUNICIPAL Debat sobre finances locals REFERÈNDUM

 ☞ Valorem negativament aquests pressupostos perquè no estan fets 
amb la voluntat que els veïns i veïnes ni els grups municipals hi puguin 
participar, tal i com expressàvem al nostre programa electoral;

 ☞ Valorem negativament que el pressupost augmenti en uns 50.000 € 
però les inversions baixin en 200.000 €;

 ☞ Valorem negativament l’escassa inversió en cultura i per a les entitats 
del poble;

 ☞ Valorem negativament que no hi hagi una aposta clara i d’aplicació  
a curt termini en termes de sostenibilitat i mitigació del canvi climàtic;

 ☞ Valorem negativament que no hi hagi un pla de promoció econòmica 
(comerç i indústria) tal i com reclamàvem al nostre programa.

Per què  
hem dit  
NO als  
pressupostos

A què hauríem dit Sí

El dijous 12 de desembre de 2019  
va tenir lloc el Ple extraordinari sobre 
els pressupostos municipals.  
El nostre grup hi va votar en contra. 
Els motius són prou clars:

Marc Pedrosa
portaveu del grup municipal d’ERC-AM

Properament es farà pública  
la convocatòria de la Consulta pel canvi 
de comarca, que amb tota probabilitat 
es realitzarà durant el primer semestre 
de l’any. 
Aquesta és una reivindicació del 
nostre grup, acceptada per tots  
els grups municipals, i que es 
fonamenta en el fet que molts 
aiguafredencs i aiguafredenques 
ens sentim més osonencs que no 
pas vallesans. I és que la pertinença 
d’Aiguafreda a la comarca del Vallès 
Oriental no ha estat majoritària al llarg 
de la història. Després d’un referèndum 
l’any 1986 va sortir elegida aquesta 
opció per una àmplia majoria. Però eren 
altres temps.
Ara es farà aquesta nova Consulta,  
i la ciutadania podrà decidir amb tota 
la informació a la seva disposició, sobre 
quina opció prefereix. Nosaltres creiem 

que seguir sent del Vallès significa 
continuar tenint una rellevància gairebé 
insignificant: som un poble de 2.500 
habitants en una comarca de 400.000  
i formaríem part de la vegueria  
de Barcelona (Àmbit Metropolità). 
En canvi, Osona té 150.000 habitants  
i pertany a la Catalunya Central,  
on la nostra rellevància serà molt més 
important, ja que estarem agrupats 
amb municipis semblants al nostre  
i disposarem de més recursos.
Altres temes com l’educació, els serveis 
sanitaris o la seguretat ciutadana seran 
també objecte d’estudi i informació 
pública perquè entre tots puguem 
decidir a quina comarca volem 
pertànyer. 
És hora de canviar, és hora de tenir  
més oportunitats. És hora de ser 
d’Osona.

Serem  
osonenques 
i osonencs?

Preferim agrupar-nos  
amb municipis semblants  
al nostre que formar part  
de la regió metropolitana

 ☞ Diem sí a la participació ciutadana de veritat: que la gent pugui decidir  
a què es destinen els seus diners;

 ☞ Diem sí a les entitats: que no es parin els peus a la gent que treballa per 
fer d'Aiguafreda un poble més viu;

 ☞ Diem sí a elaborar un pla de dinamització econòmica: estudiem com 
podem fer que els comerços i empreses tinguin més futur; 

 ☞ Diem sí a la sostenibilitat: abans no sigui massa tard, apostant  
per les energies renovables, reduint la generació de residus, promovent 
una mobilitat més racional.



ESQUERRA NACIONAL Enfortim-nos per tornar-hi, enfortim-nos per guanyar

Situació del país, la visió d’ERC
Esquerra Republicana de Catalunya 
aconsegueix una mesa de negociació 
entre governs per abordar el conflicte 
polític que acabarà amb una consulta  
a la ciutadania de Catalunya.
El reconeixement del conflicte polític, 
una taula de negociació entre  
el Govern català i l’espanyol  
i la validació dels acords en una 
consulta a la ciutadania de Catalunya, 
que tindrà la darrera paraula sobre  
el futur del país. Aquests són els punts 
més destacats que es desprenen de 
l’acord entre Esquerra Republicana  
i el PSOE. Un acord que busca 
“l’obertura d’una nova etapa basada  
en el diàleg efectiu, obert, sincer  
i apostar pel reconeixement i l’entesa 
institucional”, tal i com es recalca  
en el document.
Així, el text, ratificat avui pel 96,6 % 
del Consell Nacional dels republicans, 
inclou “el reconeixement del conflicte 
polític i l’activació de la via política per 
resoldre’l, superant-ne la judicialització” 
a través del diàleg i la negociació.

A més, l’acord preveu la creació,  
en els 15 dies posteriors a la formació 
de Governa Espanya , d’una “mesa 
bilateral” de diàleg, negociació i acord 
per resoldre el conflicte i que estarà 
composta pel govern de la Generalitat 

de Catalunya i el govern espanyol. 
Aquesta mesa comptarà amb un 
calendari transparent, un seguiment  
i garanties de compliment, i cada part 
podrà aportar els continguts  
que consideri adients, sense vetos.

Quan vam començar a treballar  
en el projecte per l’Aiguafreda que 
volem i que creiem que es mereixen 
les seves habitants, fins i tot abans 
de consultar en una enquesta les 
prioritats que tenien per a la vila, 
 totes les nostres idees, futurs 
projectes i desitjos ens portaven,  
de forma essencial, a un concepte clar: 
volíem que Aiguafreda tornés a ser  
un poble viu.
Aquesta idea, que pot semblar ben 
senzilla, aglutina gran part del nostre 
Pla d’Acció Municipal a mig i llarg 
termini. En el fons, el que volem,  
i el que de segur desitgen la major part 
(sinó totes) les habitants del nostre 
poble és que aquest torni a tenir vida.
Vida que sembla, els darrers anys, 
que s’escapi. Tanquen comerços, la 

indústria no revifa, les activitats  
són menys multitudinàries,  
les associacions (les que neixen amb 
gran esforç i les ja existents) pateixen 
per sobreviure i senzillament per poder 
organitzar activitats. 
Si bé la dinàmica social actual fa  
que no sigui tan senzill com sembla 
gestionar la vida d’un poble, estem 
envoltats de municipis on aquesta 
dinàmica és ben bé la contrària: fires 
exitoses, celebracions, festes majors 
d’estiu i hivern, teixit empresarial, 
associacions de joves que no pateixen 
entrebancs per a organitzar actes,  
i un llarg etcètera que ens porta  

altra vegada a l’arrel de la qüestió:  
un poble, si no és viu, no té raó de ser. 
No volem ser una vila dormitori. No 
volem els carrers buits, els comerços 
per llogar i els caps de setmana sense 
actes. No volem la llei del mínim esforç 
en cap aspecte.
És per tot això que va ser ben 
senzill trobar el nostre leitmotiv 
#ViuAiguafreda. 

La necessitat és imperiosa  
i des del grup municipal treballem  
i treballarem per què es produeixi 
aquest canvi en la dinàmica  
del poble.

Necessitem un poble viu!

#ViuAiguafreda

MODEL DE POBLE Visió de futur


