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El diumenge 24 de març va tenir 
lloc l’acte de presentació de la llista 
electoral, amb la presència de Joan 
Galiano, alcalde de Bigues i Riells,  
i el senador vallesà Bernat Picornell.
El cap de llista i candidat a l’alcaldia 
d’Aiguafreda, Marc Pedrosa, va 
desgranar els principals eixos del
programa electoral: la justícia 
social, la sostenibilitat, la cultura  
i la participació i la transparència.
L’alcalde de Bigues i Riells ens va 
explicar la seva experiència com a 
alcalde novell, i com ha aconseguit 
abaixar impostos i eixugar el deute 
de l’ajuntament, a més de millorar
la vida dels seus conciutadans.
El jove senador Bernat Picornell 
ens va animar a tirar endavant una 
campanya i un govern municipal 
basats en les persones i en els 
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Resultats de l’enquesta 
“Què vol Aiguafreda?”

valors republicans. Som un equip 
il·lusionat i preparat per governar 
Aiguafreda: 

Una llista per governar Aiguafreda

A l’interior...
Marc Pedrosa
Borja Pons
Cristina Martín
Salvador Pujol
Susanna Colomer
Albert Parareda
Montse Lozano
Mònica Colomer
Gal·la Blanch
Davit Salvans
Josep Sellas
Suplents
Aleix Morera
Joan Pons
Carles Segalés
Toni Blanch
Mariona Bosch

Durant el febrer i març hem  
fet una enquesta virtual per 
conèixer les inquietuds de les  
aiguafredenques i aiguafredencs 
sobre les noves inversions  
o projectes que s’haurien de portar 
a terme a Aiguafreda. A les pàgines 
centrals hi publiquem el resultat  
i les conclusions que en traiem.



INFORME Resultats de l’enquesta Fem un poble més de tothom

L’enquesta en línia plantejava dues 
qüestions tancades senzilles i una 
pregunta de resposta oberta. A la 
primera qüestió, es demanava l’edat  
i a la segona, escollir d’una llista un 
espai on realitzar un projecte de millora 
i/o modificació que aporti valor al 
poble. La tercera pregunta, de tipus 
obert, preguntava sobre què preocupa  
o desagrada del poble als seus habitants.
A l’enquesta hi han participat 164 
persones a les que agraïm sincerament 
la seva participació: només participant 
i preguntant-nos què podem millorar 
entre tots podrem fer un poble més viu 
i agradable per als que hi vivim.

Edat
De les respostes obtingudes, 
destaquem la participació àmplia i 

Escoltem obertament la gent d’Aiguafreda

majoritària de la franja d’edat d’entre 
26 i 65 anys. Pel que fa als majors de 
65 anys només representen un 4% 
de les participacions a l’enquesta, a 

causa, probablement, de les barreres 
tecnològiques. Pel que fa als més joves, 
d’entre 16 i 25 anys, la participació  
és del 16%.

La gent d’Esquerra Republicana d’Aiguafreda entenem 
que la base de la democràcia sempre parteix de la gent. 
És per això que, en preparar-nos per als quatre anys 

vinents, vam pensar que el millor seria consultar al poble 
la seva opinió sobre el que entenem són qüestions 
importants per al seu desenvolupament.

Projecte Per a millorar el Poble

De totes les opcions a escollir, 
despunten, amb la majoria dels vots 
(un 77% del total), els espais de les 
Escoles Velles (40% dels vots) i la 
CEMSA (37% dels vots). En tercer 
lloc de les votacions es situen les 
naus de Llaudet (12% dels vots).
A continuació, amb un nombre 
similar de vots, apareixen les altres 
propostes: Can Bellit, Tanatori, Al-
tres espais industrials en desús  
i Altres (on s’hi podia escriure el que 
es vulgués).

Segmentació dels resultats per edat
Si analitzem les dades en funció de 
l’edat dels participants, observem  
com en la gent més gran aposta 
clarament pel projecte a les Escoles 
Velles i les franges més joves es 
posicionen de forma més definida per 
la CEMSA. Pel que fa a les naus de 
Llaudet, és a la franja dels 26 als 65 
anys on hi apareixen més vots, essent 
quasi inexistents a les franges d’edat 
dels extrems.



INFORME Resultats de l’enquesta Fem un poble més de tothom ACTUALITAT

Pregunta oberta: què et PreocuPa o desagrada del Poble?

De totes les aportacions rebudes 
(més de 70!), destaquen alguns 
punts que es repeteixen en les opi-
nions dels ciutadans:

 ☞ Falta de vida al poble: activitats, 
cultura, participació ciutadana, 
etc.;

 ☞ Pèrdua de dinamisme comercial  
i industrial;

 ☞ Percepció de falta de seguretat  
a certes zones del poble;

 ☞ Projecte urbanístic  
de Serrabanda;

 ☞ Falta d’activitats i de preocupació 
de l’ajuntament per als joves

 ☞ Deixadesa en força espais 
municipals;

 ☞ Estat de la llera del riu Congost.

Conclusions
L’edat dels participants a l’enquesta 
ens mostra que en futures consultes cal 
eliminar les barreres tecnològiques que 
puguin tenir les persones d’edat més 
avançada. De la baixa participació  
de la gent més jove, n’extraiem que 
també és molt important que aquests 
se sentin valorats i incentivar a que 
participin més activament en la 
construcció del poble.
Pel que fa a la segona pregunta, veiem 
que els vilatans escullen gairebé per 
igual i de forma clara per la realització 
de projectes dels espais de les Escoles 
Velles i de la CEMSA: una clara aposta 
per a la dinamització cultural i social  
del poble. 
Cal destacar també els vots que 
ha obtingut la opció de les Naus 
de Llaudet, senyal clara que la 
dinamització econòmica del poble és 
una prioritat també per a la ciutadania.
En definitiva, la gent d’Aiguafreda 
vol un poble més viu, on la cultura, 
els serveis socials, el petit comerç i la 
indústria prenguin el valor que han de 
tenir en la societat actual.
Fem-ho possible!

@ERC_Aiguafreda

erc.aiguafreda

esquerra.cat/aiguafreda

aiguafreda@esquerra.cat

erc_aiguafreda

No has pogut participar a l’enquesta?
Segueix-nos i participa a les xarxes

#ViuAiguafreda

Comunicat sobre  
la llista unitària
Després de diversos intents, 
finalment no ha estat possible 
concretar la llista unitària 
independentista per a les eleccions 
municipals del 26 de maig. 
Ens hauria agradat donar-vos 
una notícia diferent ja que, 
com vam dir, la llista unitària 
tindria molta més força a nivell 
de representativitat, però el fet 
de no haver-ho aconseguit ens 
dona encara més força per tirar 
endavant el nostre projecte  
i aconseguir, si el poble 
d’Aiguafreda ho vol, un nou 
ajuntament per a ERC, el partit 
polític independentista, republicà  
i progressista per excel·lència.

A ERC d’Aiguafreda sabem de les 
necessitats que tenen les empreses 
en un municipi petit com el nostre. 
El nostre grup estarà sempre a favor 
del desenvolupament econòmic del 
municipi. Volem un poble viu: no 
només un municipi turístic o un poble 
dormitori. Un municipi on passin coses, 
actiu, en creixement, i Aiguafreda té 
potencial per ser així. 
Volem crear la marca Montseny-
Aiguafreda per donar a conèixer les 
seves virtuts del nostre territori. Volem 
recuperar espais del poble que estan  
en desús o infrautilitzats.
Volem iniciar un programa de 
desenvolupament econòmic per 
aprofitar el moment actual per fer venir 
noves empreses i fer que les actuals 
segueixin creixent. Volem millorar 
la connectivitat d’Aiguafreda tant 
físicament (carreteres) com digital (fibra 
òptica, wifi, etc.). Volem promocionar el 
comerç amb activitats concretes que el 
facin més atractiu.
Per aquests motius us convidem 
a assistir a la taula rodona sobre 
economia i petits municipis el dilluns 
29 d’abril a les 19 h. a “El Talleret” (antic 
local de la Creu Roja).

Taula rodona sobre promoció 
econòmica el 29 d’abril



ENTREVISTA Marc Pedrosa, candidat a l’alcaldia

Recordes quan vas començar la 
vinculació amb l’àmbit polític?
Cap a l’any 2001 em vaig inscriure com 
a “amic” d’ERC. Aleshores, ser “amic” 
era una manera simbòlica, però oficial 
i amb quotes anuals, de dir que eres 
d’Esquerra. A partir d’aquí, segueixo 
la política de prop fins que a l’any 2011 
m’integro a la plataforma Gent per 
Aiguafreda, que en aquelles eleccions  
i en l’anterior aniria de la mà amb 
el PSC. Aquesta plataforma estava 
formada per un bon grap de persones 
d’esquerres i progressistes del poble. 
Des de gener del 2015, i gràcies a 
l’oferiment d’en Josep Sellas, començo 
a formar part de la secció local 
d’Esquerra d’Aiguafreda i la meva 
vinculació i activitat comença a ser 
intensa. A partir de juny del 2016 
sóc militant d’Esquerra, Secretari 
d’Organització de la secció local i, ara, 
alcaldable a les municipals del 2019.

En quina línia esteu treballant la 
candidatura?
Sobretot treballem en una línea 
transversal. La nostra candidatura la 
formen persones de diferents edats, 
bàsicament perquè hi han moltes ganes 
de fer les coses d’una altra manera  

i des de diferents segments  
de població. Per tant, tothom que 
tingui idees per sortir de l’immobilisme, 
a ERC-Aiguafreda sempre serà 
benvingut/da, escoltat/da i hi podrà 
participar.

Com visualitzes l’Aiguafreda del 
futur?
Sóc molt optimista de naixement i veig 
a Aiguafreda integrada en la seva àrea 
d’influència d’una manera essencial: 
la que es mereix. La veig tenint un 
creixement sostingut de població, 
adaptada a les noves necessitats de 
tota la població i de totes les edats, 
amb un comerç, una indústria i un 

turisme basat en les inquietuds  
del moment.

Què recordes de la teva infantesa al 
poble? 
La recordo plena d’alegria i de noves 
aventures diàries: pilota i bicicleta. Els 
amics segueixen sent els mateixos que 
aleshores, però la recordo amb més 
vivència en primera persona de llocs i 
indrets que actualment. Érem més de 
carrer i de muntanya que avui dia, sens 
dubte.

Explica’ns quin és el lloc d’Aiguafreda 
que t’agrada més o et sents millor i 
per què.
A Aiguafreda em sento bé a tot arreu 
però sí que tinc un lloc on em trobo 
força tranquil i a on hi vaig cada 
setmana a desconnectar i a agafar 
alçada de totes les situacions viscudes. 
Em serveix per pausar-me i encarar les 
situacions d’una manera més estudiada. 
La masia de Can Serra de l’Arca i els 
seus voltants, els dòlmens, els corriols,... 
El fet que la meva família hi visqués 
és important per a mi i és un bon lloc 
per aturar-me en les meves sortides 
de muntanya i reflexionar. Allà hi trobo 
pau i records. Bons records. 

“Volem un poble viu”

Situació del país, la visió d’ERC
Al complir un any d’exili i de presó 
respectivament, l’Oriol Junqueras  
i la Marta Rovira escrivien:
Som aquí per canviar-ho tot, som aquí 
per tots vosaltres, per la democràcia 
i per fer justícia. I el camí? El camí és 
divers i en molts fronts a la vegada. 
Seguim cridant contra la repressió en 
tots els llocs i racons que vulguem, 
apel·lant a l’esperit transversal del 3 
d’octubre i anant més enllà; treballem 
a Europa i al món perquè la causa dels 
catalans és la causa de la democràcia 
i la llibertat; governem per tothom i 
buscant la millor manera de treballar per 
qui més ho necessita, que és la millor 
manera de demostrar que volem un país 
per tothom; mobilitzem-nos sempre, 

perquè això només té sentit si és amb la 
gent i per la gent. I treballem per tornar 
a refrendar la nostra causa perquè 
probablement això és el que ens caldrà, 
revalidar el mandat democràtic perquè 
sigui definitiu.
Som independentistes perquè som 
republicans i sabem que la construcció 
d’un nou estat en forma de república 
és la millor –i l’única– manera de poder 
ajudar de veritat els ciutadans d’aquest 
país, que és el nostre principal objectiu. 
Però abans que independentistes i 
republicans som demòcrates i ningú ens 
convencerà que hi hagi una via millor 
que la de la democràcia, el civisme i el 
pacifisme. Això sí, sense renunciar a res.
Som aquí, pacients, determinats i ferms, 

pacífics sempre, i segurs de la nostra 
raó. Camí de la República, amb desig de 
justícia i set de llibertat.


