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41a EDICIÓ DEL PESSEBRE 
VIVENT PARLAT  
DE LES GUNYOLES

crèdits

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   93 897 00 00
Ajuntament fax   93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic  avinyonet@diba.cat
Ajuntament web   wwww.avinyonet.org
Ajuntament web turística  www.turismeavinyonet.cat
ADF    639 93 61 57
Escola Pública d’Avinyonet  93 897 04 43
Llar d’Infants d’Avinyonet  93 595 26 50
Consell Comarcal   93 890 00 00
SIAJ. Informació jove   93 892 20 20
Bombers Vilafranca   93 892 20 80
Bombers    085
Emergències   112
Farmàcia Avinyó Nou   93 897 00 82
Mossos d’Esquadra   93 657 00 10
Mossos    088
FECSA Avaries   800 760 706
Hospital Comarcal   93 818 04 40
RENFE    93 890 22 40
Consultori d’Avinyó Nou / sol·licitar visita 93 897 08 29 / 93 326 89 01 
Metgessa (de 8 a 15 h.)  608 21 25 22
Àrea Bàsica (de 15 a 21 h.)  93 891 54 01
Urgències (ACUT) 24 hores diss. i dgs 93 891 54 01
Pediatria de 8 a 20 h. de dll. a dv. 93 817 10 51
Administració de 9 a 14 h. de dll. a dv.
excepte els dimarts, fins a les 17 h. 93 819 95 05
Ambulàncies   93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya  061
Hispano Igualadina - Monbus  93 890 11 51
Soler i Sauret   93 632 51 33 / 93 632 52 32
Telèfon d’Urgències   061

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. Dijous de 18 a 20 h.
Registre Civil
Jutgessa de Pau d’Avinyonet del Penedès: Ma. Victòria de Pascual i Pascual
Tel. 93 897 00 00 ext 5     Horari visites dijous a hores concertades
Secretària del Jutjat de Pau d’Avinyonet del Penedès: Verònica Guilera Mesa
registrecivil@ajavinyonet.cat   Tel. 93 897 00 00 ext 5
Horari visites dijous de 18:00 a 20:00h. Per Urgències trucar a: 687086270
Alcaldia
Dimarts de 12 a 14 h. i hores concertades.
Regidories
Hores concertades prèviament
Arquitecte municipal
Dimarts de 12 a 14 h. Hores concertades prèviament
Arquitecte tècnic
Divendres de 9 a 12 h. Hores concertades.
Jutgessa de Pau
Maria Victòria de Pascual i Pascual. Dijous a hores concertades.
Tel. 93 897 00 00 ext 111. Per Urgències trucar a: 687086270
Assistent Social i Educadora
Dilluns de 9 a 14 h. Hores concertades prèviament
Servei de Cultura, Joventut i Turisme (Local social municipal d’Avinyó Nou) 
i sala d’estudi / telecentre
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30h
De dilluns a divendres (excepte dijous) de 16:30 a 19:00h
Casal de Gent Gran
Dinamitzadora de Gent Gran. Hores concertades
Servei d’aigua (CASSA)
· Gestió comercial 937 486 414 (de 8 a 15 h.)
· Avaries i reclamacions 900 878 583 (24 h.)
· Lectures 937 155 707 (24 h.)
· Cobrament rebuts 932 906 746 (24 h.)
· Atenció al ciutadà a les oficines de l’ajuntament d’Avinyonet
  del Penedès, els dimecres de 10,30 a 14 h.
Bibliobús Montau
Parada quinzenal els dimecres de 11:00 a 13:30h
Passeig de la Grava, sn Avinyó Nou (costat CEIP d’Avinyonet del Penedès)
Consultar dates a: http://busmontau.wordpress.com o al calendari 2018
Consultori Mèdic
Horari: de 8:30 a 12:30h, els dilluns dimecres dijous i divendres.
Consultori Avinyó Nou: 93 8970829
Per concertar visita: 93 326 89 01 (sanitat respon) o ics.gencat.cat
Doctora: 608 21 25 22 (8h a 15h)
Si necessiteu atenció continuada i urgent fora de l’horari del centre els 
dies laborables, podeu trucar:
 *de 8h a 15h trucar a l’administració de l’ABS Penedès Rural. 93 887 92 54
 *de 15 a 21h dirigir-vos al CAP Els Monjos
   Pg. Fluvial s/n Santa Margarida i Monjos Tel. 93 818 67 48
 Si necessiteu atenció fora d’aquest horari, podeu dirigir-vos a :
 *Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
   c/ Espirall, s/n Vilafranca del Penedès
Si el vostre estat de salut no us permet desplaçar-vos, podeu trucar al  061
Emergències 112
Servei de Perruqueria i Podologia per a gent gran
Hores concertades. Tel. 610 887 191 (Fina)
Hores concertades. Podologia Tel. 938923685 (Clínica Térmens)
Deixalleria d’Olèrdola-Polígon Sant Pere Molanta
(Pol. Ind. Sant Pere Molanta. Avda. Montserrat, 58. Tel. 635.430.376):
Horari: dilluns i dissabte de 9 a 13h; divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.
Es poden portar els següents residus: voluminosos, piles, fluorescents, 
pneumàtics, frigorífics, ampolles de vidre, paper, cartró, ferralla, bateries, 
productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. 
Restes de poda: truca l’ajuntament (93 897 00 00) el darrer dijous de cada 
mes per sol·licitar el servei. Deixa els feixos davant del teu domicili.
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CAMPANYA DE RECICLATGE: 
COM MENYS RECICLEM,  
MÉS PAGAREM
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FRONT COMÚ PER A LA  
ROTONDA D’ACCÉS  
AL POLÍGON DE LA MASIA



EDITORIAL

100 números
acostant l’Ajuntament a tots vosaltres

Em complau ser l’alcalde que tinc 
l’honor d’escriure l’editorial de la re-
vista número 100 de l’Avinyonet Avui. 
Una efemèride important d’una publi-
cació nascuda per acostar la tasca feta 
des de l’Ajuntament a tots els veïns i 
veïnes d’Avinyonet. El resultats de tots 
aquests anys crec que parla per sí sol i 
ens ha permès veure com la gent l’es-
pera i que se l’ha fet seva. Aquests dies, 
parlant amb molts de vosaltres, més de 
deu persones m’han dit que tenen els 
100 números guardats a casa. Repas-
sant-los es pot veure com ha evoluci-
onat el municipi. Estem molt contents 
d’arribar a aquesta xifra amb una pu-
blicació rigorosa amb la informació, 
oberta a les entitats del municipi, que 
s’ha anat adaptant als nous temps i ex-
plicada des del dia a dia municipal amb 
l’objectiu comú de mantenir a tota la 
població informada del que passa als 
seus pobles. Us animo a llegir l’article 
que us hem preparat tot repassant al-
gunes de les històries més destacades 
de totes aquestes edicions.

L’inici de l’any significa preparar de 
nou el pressupost municipal per veure 
quines són les actuacions que es duran 
a terme aquest curs. Des de l’equip de 
govern els hem preparat al llarg del pas-
sat 2017, buscant subvencions d’altres 

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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sible. Us animem a participar ens els 
diferents actes tot compartint, de ben 
segur, una estona agradable.

Seguim treballant en diferents 
fronts oberts per aconseguir noves 
subvencions. En aquesta edició en veu-
reu moltes de descrites, però amb una 
de destacada que hem treballat amb 
l’ajuntament de Sant Cugat i que espe-
rem que sigui una de les que la Diputa-
ció de Barcelona concedeixi. Es tracta 
de la rotonda a l’encreuament de Covi-
des, que facilitaria l’accés als polígons 
de Can Merlines, la Carrerada i la Ma-
sia. Això permetria un accés segur i de 
ben segur un augment de les empreses 
que actualment hi ha, afavorint el des-
cens de l’atur i el creixement econòmic 
d’ambdós municipis. A veure si tenim 
sort.

Per acabar, una noticia positiva:  
l’atur al municipi, que experimenta una 
baixada notable respecte el mateix mes 
de l’any anterior i amb una mitjana infe-
rior a la Comarcal. Confiem que la situa-
ció segueixi aquest camí. Properament 
l’Ajuntament convocarà noves places 
de suport a la brigada municipal. Atents 
a les cartelleres municipals, xarxes soci-
als i pàgina web. 

administracions –moltes ara ja conce-
dides. Per tant, gràcies a tant d’esforç, 
aquest 2018 tirarem endavant la pisci-
na municipal amb dues pistes de pàdel 
a La Grava, urbanitzarem els carrers en 
trama urbana que resten per finalitzar, 
connectarem Can Mitjans a la xarxa mu-
nicipal d’aigua potable, pavimentarem 
el camí d’Avinyó i reformarem la llar 
d’infants, entre d’altres actuacions. Val 
a dir que la majoria estan subvencio-
nades per la Diputació de Barcelona o 
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb una 
coberturamitjana del 75% del seu cost. 
Un nou pas endavant del nostre muni-
cipi, amb propostes realistes i amb un 
clar objectiu de millorar la vida dels 
veïns i veïnes d’Avinyonet, tot establint 
sinergies entre els diferents pobles.

S’acosta també la quarta edició del 
Microvi, amb actes i dates confirmades 
i la mateixa gran il·lusió de cada any. 
Seguim amb l’aposta d’actes a tots els 
pobles, gràcies a la col·laboració de les 
Societats, els voluntaris i les empreses 
del municipi. Un gran equip, per una 
nova edició, del que és l’acte de refe-
rència dels petits cellers a Catalunya i 
de la capacitat organitzativa i humana 
del nostre municipi i la seva gent. Mol-
tes gràcies, per avançat, a tots els que 
ens ajudeu a que any rere any sigui pos-
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TEMA DEL MES

AvinyonetAvui

Han passat un centenar d’edicions i 26 
anys. S’ha transformat al ritme d’una 
societat en constant canvi, però sense 
alterar la seva essència. Us convidem 
a fer memòria i recordar amb
nosaltres algunes de les històries que 
amaguen les darreres 1.936 pàgines 
de butlletí municipal.  

100

Si ets de les persones que comença 
les revistes pel final, te n’hauràs ado-
nat. Si no es així, ben aviat ho descobri-
ràs. En aquest, el primer número amb 
tres dígits, hem decidit prescindir de la 
secció Veus d’Avinyonet. Ho farem per 
una única vegada; i amb un motiu ben 
justificat: en l’edició del centenari, ens 
permetreu que, per una vegada, la veu 
del municipi sigui la nostra. 

La combinació d’una efemèride i 
una publicació de paper pot semblar 
una temeritat. De fet, ho és. En un món 
dominat pels telèfons mòbils, l’excés de 

contingut i les xarxes socials, la contri-
bució informativa d’un petit butlletí de 
32 pàgines pot semblar insignificant. 
Diuen que el paper imprès va camí de la 
desaparició, com prova el tancament, 
malauradament cada cop més habitu-
al, de molts diaris i revistes del nostre 
entorn. Plorem la seva desaparició en 
forma de tweet, post d’instagram o co-
mentari de Facebook, i tot seguit tor-
nem al nostre dia a dia digital. Per això 
aquest número és especialment impor-
tant: perquè l’Avinyonet Avui continua. 
I confiem que per molts anys.

Per conèixer els detalls de la seva 
història hem aplegat a un conjunt de 
noms cabdals a les seves 100 edicions: 
el Josep Cartró i el Joan Marcé, regidor i 
alcalde, respectivament, representants 
del grup impulsor de la publicació, la 
Maria Muñoz, la seva coordinadora en-
tre 2007 i 2016; l’actual alcalde, Oriol 
de la Cruz, i la Montse Rodriguez, treba-
lladora de l’Ajuntament i coneixedora i 
protagonista de diferents històries de 
les beceroles informatives al municipi. 

‘Arrels’
del butlletí  

Els parents propers de l’Avinyonet 
Avui que ara tens a les mans es remun-
ten a finals dels setanta, com relata la 
Montse Rodriguez: “Un grup de joves 
del municipi feia una revista titulada 
‘Arrels’ (nascuda el 1976 i impulsada 
per la parròquia, N. del R.). Tot seguit, 
del 1987 al 1990 es va publicar un fulle-
tó informatiu que recollia part del dia a 
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TEMA DEL MES

AvinyonetAvui

100

dia de l’Ajuntament. La seva edició era 
molt precària, amb textos a màquina 
combinats amb imatges o dibuixos dels 
alumnes de l’escola, que després es fo-
tocopiaven i distribuïen pel municipi”.  

La vocació informativa ja corria per 
bona part dels actors de govern a Avi-
nyonet, però no va ser fins l’any 1991 
que es van començar a assentar les 
bases de l’Avinyonet Avui, com relata 
l’exregidor Josep Cartró: “Començava a 
haver-hi la necessitat d’informar d’allò 
que feies al municipi. A la comarca hi 
havia pocs mitjans similars; recordo 
El Martinet i d’altres a Els Monjos i Vi-
lafranca, però de poblacions de la nos-
tra escala no em venen al cap gaires”. 
La manca de referents, però, no va tirar 
enrere el projecte, les arrels del qual re-
lata l’exalcalde Joan Marcé: “La nostra 
idea era entrar al govern de l’ajunta-
ment amb la innovació per bandera i, 
de pas, acostar la casa de la vila a tots 
els habitants. Aquesta era una prioritat 
al nostre programa electoral, i assenya-
lava un canvi de mentalitat respecte 
a la generació que havia estat al cap-
davant del municipi fins al moment”. 

El premi Arrel de 
la Diputació el va 
distingir com el 
millor butlletí
municipal de la
província de
Barcelona de 1995

A l’hora de definir autories de la idea, 
Marcé se’n desmarca: “Treballàvem en 
clau de conjunt, i tot i que sempre hi 
ha dos o tres persones que tiben de la 
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TEMA DEL MES

AvinyonetAvui

resta, el recolzament de la publicació 
només es pot atribuir al grup”.

La primera revista es va imprimir en 
el mes de març de 1992, en un format 
de 29 cm d’alt per 34 d’ample i en blanc 
i negre. A la primera de les seves 12 pà-
gines apareixia una imatge dels pobles 
d’Avinyonet. L’edició, a càrrec de fons 
municipals i una petita ajuda econòmi-
ca de Caixa Penedès, va tenir molt de 
ressò, com resumeix Joan Marcé: “Vam 
notar que la gent se la llegia sencera. 
Tothom volia estar al cas de tot”. 

Montse Massana,
primera coordinadora 

Coordinada per la Montse Massana, 
primera ‘periodista’ de l’Avinyonet Avui, 
i el Josep Cartró, en aquesta primera 
etapa s’imprimia a Gràfiques Vilafranca 
a partir de la fotocomposició de 4 per 
4 Publicitat, empresa originària de l’ac-
tual editora d’El 3 de Vuit. Els primers 
protocols de treball els resumeix el Jo-
sep Cartró: “Hi havia molt de volunta-
riat en aquells temps. Treballàvem en 
els texts i les imatges –que calia, per 
cert, anar a revelar– fins al tancament 
de l’edició. Llavors ens acostàvem a 4 
per 4 Publicitat els dilluns o divendres 
al matí, que era quan no editaven el 
diari, i tot plegat, es clar, compaginant 
la tasca amb la nostra feina principal”. 
Amb el temps i el progrés informàtic, 
l’equip va anar perfeccionant el mèto-
de, però sense modificar la passió i la 
vocació informativa i de servei: “Trèiem 
hores de tot arreu –assenyala Cartró–. 
Vam buscar una estructura molt defini-
da a nivell de seccions, amb dues parts 
principals: plens i comissions, i ajunta-
ment, que informaven del que es feia al 
consistori. En paral·lel, hi havia les de 
Joventut, Gent Gran, esports, entitats 

i l’agenda cultural, que era una de les 
parts preferides dels lectors. En aquest 
temps vam tenir la sort de reunir un 
bon conjunt de col·laboradors, i com 
més n’aplegaves més se la miraven”.

El format originari només es va 

trencar el març de 1995. Aquest núme-
ro gaudia de portada a tot color amb 
una magnífica imatge de l’ajuntament 
i, en 32 pàgines, tancava, a mode de 
resum, la legislatura. També oferia 
d’altres informacions cabdals, com ara 

El número 1 es va 
distribuir el març 
de 1992, i tenia 12 
pàgines en blanc i 
negre
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TEMA DEL MES

AvinyonetAvui

la informatització de la casa de la vila, 
la darrera hora de la reforma del Local 
d’Esquerres, el pressupost 1995 o una 
de les preguntes més repetida pel jo-
vent d’aquells temps: mili o objecció?

Un any més tard, el març de 1996, 
l’Avinyonet Avui es feia ressò del primer 
fet cabdal de la seva història: la con-
cessió del premi Arrel al millor butlletí 
de la província de Barcelona de l’any 
1995. Ho recorda el Joan Marcé: “Aquell 
guardó, que entregava la Diputació de 
Barcelona, ens va carregar de moral. I 
les 500.000 pessetes amb què estava 

tut, informació jove (oferta, com fins 
llavors, pel SIAJ) i agenda cultural. Eren 
altres temps, com prova un dels temes 
destacats de l’abril de 2004, on la Di-
putació ampliava al nostre municipi la 
seva iniciativa “correu electrònic per a 
tothom”, oferint una bústia gratuïta per 
a tots els habitants. També s’anunciava 
el naixement digital de l’Ajuntament via 
web o el projecte de l’escola pública.  

L’any 2007, Josep Cartró abandona 
la regidoria i cedeix la coordinació del 
butlletí a una professional externa, la 
Maria Muñoz: “Jo arribava des de Vi-
lafranca, i em va sobtar el dinamisme 
del poble, la quantitat de coses que es 
feien i les ganes que hi havia entre els 
seus habitants. I la revista se la llegien, 
sens dubte; fins i tot la lletra petita!” 
En la seva etapa a la publicació, que 
s’estén fins el 2016, la Maria entronca 
amb el canvi d’alcaldia, i també amb la 
primera reelecció de l’Oriol de la Cruz: 
“Recordo que el regidor José Castillo, 
durant el ple de possessió del càrrec, 

Avinyonet Avui, en 3 xifres
Total de pàgines: 1.936
Número més llarg: 40 pàgines (març 2015, juliol 2015, març 2007 i març 2011)
Números més curts:12 pàgines (1-12)

L’objectiu primer de la publicació
va ser acostar acostar l’ajuntament
a tots els habitants

dotat ens van ajudar a pagar la revista 
durant tot un any. Això, en una època 
on no n’hi havia ni cinc, va ser impor-
tant, però encara més la consideració i 
càrrega de moral que va suposar”.

La injecció econòmica també va 
permetre perllongar en el temps el ti-
ratge de 16 pàgines en blanc i negre 
iniciades en el número de desembre 
de 1995 i que es van mantenir fins l’any 
2003. Arribat aquest punt, la darrera 
revista va arribar a les llars del munici-
pi amb un important canvi de format, 
amb una pàgina de superiors dimen-
sions i la bicromia (dos colors, negre i 
carbassa) enlloc del blanc i negre. La 
seva estructura conservava, però, les 
arrels del mitjà: plens i comissions, so-
ciocultural, escola, llar d’infants, joven-
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TEMA DEL MES

AvinyonetAvui
va felicitar-lo amb l’Avinyonet Avui a 
la mà, reconeixent-li tota la feina que 
havia fet, reflectida a la revista com a 
prova d’una merescuda victòria. Em va 
semblar un moment destacat, perquè 
va lligar estretament l’alcaldia amb 
la publicació, la qual cosa crec que va 
ser molt significativa, pel paper que té 
d’enllaç entre l’alcalde i els veïns”.

La Maria també va viure moments 
difícils, i que proven l’abast i la impor-
tància del mitjà: “En el meu temps es va 
obrir un espai de participació als altres 
grups polítics dins la revista (estrenat 
en el número 61, d’octubre de 2007, N. 
del R.). Recordo molt bé com alguns 
d’ells pressionaven per tenir el seu es-
pai… i després es queixaven perquè la 
maquetadora els hi deixava una lletra 
molt petita. O també quan reclama-

ven per què una festa major tenia més 
espai que una altra… i tot era culpa 
de què una societat havia passat una 
informació més completa. De vegades 
no dormia i tot. Em sabia greu! El cert 
és que, en una posició com aquesta, 
has de tenir molta delicadesa amb els 
texts, fer-ho amb compte perquè ho 
adreces a tothom i, de vegades, una pe-
tita cosa pot ser molt important per a 
una persona. És un dels aprenentatges 
més importants que vaig treure”.

Arriba el 2009, i amb ell un impor-
tant salt en nombre de pàgines del but-
lletí. De les 16 es passa a 20, que crei-
xen fins a 24 o 28 en edicions puntuals. 
També es redefineixen molts protocols 
de treball. La Maria Muñoz va poder 
viure, en aquest sentit, la manera de 
fer de dos alcaldes diferents, en Joan 

Els seus 100 nú-
meros resumeixen 
en 1.936 pàgines 
els darrers 26 
anys d’història 
d’Avinyonet
Marcé i l’Oriol de la Cruz: “El Joan tenia 
molt clars els temes a tractar. De la seva 
època em va sorprendre la seva humili-
tat, buscant sempre informar de mane-
ra concisa i sense floritures. Anava molt 
amb el seu tarannà: com més resumit 
i concret, millor. L’Oriol va també en 
aquesta línia i, a més, és un estratega. 
Abans de preparar cada edició fèiem 
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Vàlid per al segon cap de setmana dels mesos de
març, abril i maig de 2018 en horari de visites
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de l’edició, corresponent al número 
93, la revista manté en essència la seva 
estructura històrica, tot i que amb un 
major pes per a la fotografia i la imat-
ge gràfica i dos nous elements afegits: 
els temes d’obertura i una secció espe-
cífica de tancament, Veus d’Avinyonet, 
que obren la porta d’entrada als gène-
res periodístics, com ara l’entrevista, el 
perfil o el reportatge, al butlletí muni-
cipal. 

una mica de brainstorming de temes i 
després em passava les fotos de tot –
era molt detallista en això. També tení-
em l’ajuda de tot el seu equip, que esta-
va implicadíssim i amb moltes ganes.” I 
com ho veu l’altra cara de la moneda? 
Ens ho explica l’Oriol de la Cruz: “Fer la 
revista és una responsabilitat més com 
a alcalde, i a mi em feia passar quinze 
dies de neguit. Vaig descobrir que era 
una feinada. Ara no hem variat gaire el 
protocol, i hem de dir que tenim mol-
ta ajuda del personal de l’ajuntament, 
que s’implica en la revisió dels detalls i 
aportant el seu granet de sorra a nivell 
informatiu”. 

La darrera etapa d’aquest llarg camí 
de més de 26 anys es va començar a es-
criure el maig de 2016, amb 32 pàgines, 
en un nou format a tot color i amb la 
coordinació de l’aquí signant, Cristian 
Mestres. Amb el Microvi a la portada 

Ha estat notícia...
Número 2 (juny del 1992): Pas de la torxa olímpica pel municipi.
Número 17 (març del 1996): premi Arrel al millor butlletí municipal de 1995.
Número 29 (abril del 1999): 20 anys d’ajuntaments democràtics. 
Número 35 (octubre del 2000): Excavacions al Jaciment de la Font de la Canya.
Número 39 (octubre del 2001): 25è aniversari del Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles.
Número 55 (octubre del 2005): Formalitzat l’agermanament Béruges-Avinyonet. 
Número 66 (gener del 2009): La neu enfarina el municipi. 
Número 72 (juliol del 2010): Aprovat el programa viure al poble. 
Número 86 (juliol del 2014): Presentació del logotip turistic Avinyonet: Origen de la Vinya. 
Número 89 (març de 2015): Naixement del Microvi.
Número 94 (juliol del 2016): els Castellers de Vilafranca, al Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. 

Present i futur,
amb seriositat

l’any 26 i a la pàgina 1.945 d’aquesta 
revista. La nostra història continua… 

Per aquest nou camí assolim la fita 
del centenari i projectem un futur que 
ha de conservar les arrels que apunta-
va, durant la nostra trobada, el Joan 
Marcé: “Al nostre origen vam concebre 
que l’Avinyonet Avui havia de parlar de 

tots els pobles. I fer-ho d’una manera 
rigorosa, amb seriositat. Al cap i a la fi, 
parlem d’informació municipal”.

Ara mateix ens trobem tot just a 

Els rostres d’aquest reportatge. D’esquerra a dreta: Montse Rodriguez, Maria Muñoz, Oriol de la Cruz, Joan Marcé, Josep Cartró i Cristian Mestres.
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TEMA DEL MES

rotondalamasia

Avinyonet i Sant Cugat fan front comú en la construcció de la 
rotonda d’accés al Polígon de La Masia
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TEMA DEL MES

rotondalamasia

Els ajuntaments 
d’Avinyonet del 
Penedès i Sant 
Cugat Sesgarri-
gues uniran es-
forços per aconse-
guir la subvenció 
necessària que 
permeti cons-
truir una roton-
da al quilòmetre 
1.217,15 de la ca-
rretera N-340, que 
facilitaria l’accés 
als polígons de La 
Masia, Can
Merlines i
La Carrerada.

Avinyonet i Sant Cugat fan front comú en la construcció de la 
rotonda d’accés al Polígon de La Masia

Aquesta obra milloraria, d’una ban-
da, la seguretat del trànsit a la zona, 
alhora que impulsaria l’arribada de no-
ves empreses. El cost estimat dels tre-
balls, segons els projecte d’obra, és de 
839.446,16 €.

Avinyonet ha prioritzat sempre els 
accessos viaris als polígons mitjan-
çant una rotonda entre els municipis 
o bé davant de Covides. En el cas del 
de La Masia, s’havia fet un treball de 
prospecció prèvia amb el Ministerio de 
Fomento, de la qual en va resultar un 
compromís d’ajuda econòmica no sa-
tisfet finalment per manca de capacitat 
pressupostària. Recentment, però, es 

va obrir una segona finestra d’opor-
tunitat via Diputació de Barcelona i la 
seva línia d’ajudes a l’acondicionament 
de polígons. Per tal de fer força amb 
aquest objectiu, els dos consistoris 
van enviar una comunicació escrita a 
les empreses que es beneficiarian de 
la rotonda. Tots dos consistoris agra-
eixen que la gran majoria de missives 
han retornat signades, fet que serà de 
gran ajuda per aconseguir aquesta in-
fraestructura. En properes dates es co-
neixeran els dictamens de la Diputació 
de Barcelona. Per ara, podeu conèixer 
els primers detalls derivats del projecte 
d’obra en el requadre adjunt. 

Primers detalls
de les obres
L’obra de construcció té un pres-
supost de 839.446,16€, que es des-
glossa en l’execució per contracta 
de 781.892,16€ i la valoració dels 
serveis afectats de 57.654 (línies 
de comunicació, conduccions elèc-
triques, d’aigua i clavegueram). La 
rotonda tindrà 56 metres de dià-
metre i vuit punts de llum. En la 
seva construcció es preveuen afec-
tacions parcial al trànsit rodat a la 
N-340 al seu pas per aquest punt.
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SALA DE PLENS

sessions
PLE DEL 26 D’OCTUBRE DE 2017
Participació dels 5 regidors del grup municipal, PM-CP, i 3 de CiU, i l’ab-
sència justificada del regidor d’ERC.
Aprovació avanç de modificació puntual del POUM al sector Certi-
ficacions d’obra número 4, 5 i 6 de l’EDAR Cantallops i obres com-
plementàries
aprovada per unanimitat les certificacions d’obra, amb un import de 
86.449,09€, 61.856,86€ i 96.746,60€, respectivament, presentades per 
l’empresa adjudicatària PESA Medioambiente SAU., corresponent als 
treballs realitzats en els mesos de juliol, agost i setembre de 2017.

Imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de 
l’obra “pavimentació del carrer Nou de Cantallops”
Aprovada per unanimitat la imposició de contribucions especials 
d’aquesta obra, amb un cost previst de 45.032,75€ al tram 2. El cost su-
portat per l’Ajuntament queda fixat en 11.239,25€, un cop deduïda la 
subvenció de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, 
per un import de 36.572,17€. En conseqüència, es fixa la quantitat a re-
partir entre els beneficiaris en 8.084,91€, que té el caràcter de previsió 
(si el cost real fos superior o inferior es calcularien de nou les quotes 
definitives). El mòdul de repartiment, tenint en compte la naturalesa 
de l’obra a executar, vindrà donat, pel metre lineal de façana (33%), la 
superfície de la finca (33%) i el valor cadastral (33%).

Modificació puntual del POUM als sectors SUD 3.7 (CADES) i SUD 3.6 
(La plana d’en Bord)
Aprovada per 5 vots a favor dels regidors del grup municipal de PM-CP 
i 3 abstencions dels regidors del grup de CiU, la modificació del POUM 
en els sectors esmentats, destinada a evitar la construcció d’habitatges 
a la plana d’en Bord i aconseguir terrenys per a equipaments públics.

Modificació puntual del POUM al nucli de la Garrofa
Aprovada amb cinc sufragis favorables del PM-CP, i 3 abstencions de 
CiU, la proposta, presentada a l’ajuntament per part de la senyora Rosa 
María Raventós Cartró, que té per objecte desclassificar del sòl urbà 
consolidat una superfície de 1.068,84 m2, classificada per al POUM vi-
gent com a sòl urbà d’eixample tradicional.

Projecte “Nou abastament d’aigua potable a Can Mitjans des del 
dipòsit de la Serra de les Gunyoles”
Aprovada per unanimitat la redacció, per encàrrec municipal, del pro-
jecte d’obra, que té un pressupost de 324.531,04€ (IVA apart) per part 
de CASSA Aigües i Depuració SL.  

Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a 2018
Aprovades per unanimitat les ordenances fiscals, que congelen la ma-
joria d’impostos i taxes. Tan sols es modifiquen les següents ordenan-
ces: impost sobre béns immobles (gravamen del 0,64% en béns urbans, 
del 0,86% en béns rústics i de l’1,30% en béns immobles de caracterís-
tiques especials) i les taxes per a l’expedició de documents adminis-
tratius, per la prestació del servei d’escola esportiva, pels serveis de 
cementiris i per les activitats de dinamització sòcio-cultural.

Proposta de resolució provisional de l’atorgament de la subvenció 
de l’ACA per a l’actuació “Nou abastament d’aigua potable a Can 
Mitjans des del dipòsit de la Serra al nucli de les Gunyoles”
Aprovada per unanimitat de tots els regidors la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de les subvencions de la convocatòria, amb 
un  pressupost de 344.002,90 €, un import elegible de 277.925,00 € i una 
subvenció sobre aquest import de 245.238,75€ (88,24%).

Ratificació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació en el marc 
del programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abas-
timent d’aigua en baixa
La Junta de Govern Local va acordar per unanimitat: sol·licitar una 
subvenció per import de 100.000,00 € per a la “Renovació de la xar-
xa d’aigua potable del nucli de les Gunyoles (carrers Montjuïc i Sant 
Salvador)” i aprovar la memòria valorada de l’actuació elaborada per 
l’enginyer tècnic d’Obres Públiques, Francesc Roca Rigol, pel seu total 
import de 141.686,66 € (IVA inclòs).

Ratificació del decret d’alcaldia sobre l’aprovació del Pla Local de 
Joventut 2017-2020
Aprovat amb 5 vots favorables del grup municipal PM-CP, i tres sufragis 
contraris de CiU, el nou Pla Local de Joventut, que ha estat elaborat 
pels serveis de dinamització sòcio-cultural de l’Ajuntament.

Mocions dels grups municipals: es van sotmetre a consideració del 
Ple municipal les següents mocions:

1) Moció del grup municipal  d’ERC-AM de suport a les víctimes de la 
violència de l’Estat: aprovada per unanimitat  la moció que condem-
na la violència de l’Estat durant l’1 d’octubre i dóna ple suport a les 
víctimes, agraeix la defensa dels col·legis electorals, condemna els fets 
ocorreguts i demana a la UE que suspengui els drets d’Espanya com 

a estat membre, mostra el rebuig a l’actuació de la policia espanyo-
la, denuncia la manipulació dels grans mitjans de comunicació espa-
nyols, el rebuig de les declaracions de tots els partits polítics de l’Estat, 
demana la dimissió del delegat del govern espanyol a Catalunya i sol-
licita que la UE prengui mesures.

2) Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents d’Òm-
nium Cultural i de l’’Assemblea Nacional Catalana: moció presen-
tada pels tres grups municipals de l’Ajuntament PM-CP, CiU i ERC-AM, 
que exigeix la llibertat immediata dels ‘Jordis’, declarar la vulneració 
de les llibertats de les persones recollides i protegides en els trac-
tats internacionals, a més de la persecució de la llibertat d’expressió; 
denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
coacció als mitjans de comunicació; demanar a les institucions eu-
ropees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya i comunicar 
al Parlament, l’oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als drets Humans, l’ACM i l’AMI de l’aprovació de la moció.

3) Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya: mo-
ció presentada pels tres grups municipals de l’Ajuntament PM-CP, 
CiU i ERC-AM, i que demanava l’aturació de l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució Espanyola impulsada pel Partit Popular, el PSOE i 
Ciudadanos.

PLE DEL 5 DE DESEMBRE DE 2017
Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb assistència de 5 re-
gidors del PM-CP, 2 regidors de CiU (un d’ells excusa justificadament la 
seva absència) i 1 regidor d’ERC-AM.

Aprovació de la darrera certificació d’obra del projecte “Nova EDAR 
a Cantallops i obres complementàries”
Aprovada per unanimitat la certificació d’obra número 7, per un import 
de 26.922,42 €, i que correspon als treballs executats durant el mes 
d’octubre.

Aprovació de certificació d’obra número 1 del projecte “Ordenació 
aparcament a Sant Sebastià dels Gorgs”
Aprovada per unanimitat la primera de les dues certificacions, associa-
da a una factura per un import de 12.118,98 €. 

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM pel que fa al 
PAU 1.1 “Font del Cuscó” al nucli de l’Arboçar
Aprovada amb 5 vots favorables (PM-CP) i 3 abstencions (2 del grup de 
CiU i 1 d’ERC-AM) la proposta presentada davant de l’Ajuntament, per 
part de la senyor José Albareda Pañella, una proposta de modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal que té per objecte 
canviar la classificació urbanística de l’esmentat sector, actualment en 
sòl urbà no consolidat, per la de sòl urbanitzable delimitat, amb la de-
nominació SUD-1.2 “Font del Cuscó”, sense alterar cap altre paràmetre 
urbanístic: àmbit, ús, ordenació, intensitat, aprofitament, etc. L’àmbit 
a modificar té una superfície de 2.822,91 m2, i es troba classificat per 
al POUM vigent com a zona d’extensió urbana (1.663 m2), sistema viari 
(496,95 m2) i zona verda (662.96 m2).

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació 
del conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació 
conjunta del servei de Taxi a l’Alt Penedès
Aprovada per unanimitat la proposta que arriba des del Consell Comar-
cal, tot fent constar constar que el municipi d’Avinyonet del Penedès ja 
disposa d’una llicència adjudicada per aquest mateix Ple municipal des 
del 18 de maig de 2017.

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 4/17
Aprovada amb sis sufragis favorables (4 regidors PM-CP i 2 de CiU) i una 
abstenció (1 regidor ERC-AM) suplements de crèdits per un valor de 
117.995,00€ corresponents a retribucions de personal de dinamització 
de gent gran, plans d’ocupació i consultori mèdic; subvencions ADF i 
GiA, ajuts entitats culturals, millores enllumenat públic, elements via 
pública, EDAR Cantallops, millora de camins municipals, contenidors 
de recollida selectiva, aparells DEA i mobiliari de serveis generals. Alho-
ra es sol·liciten crèdits extraordinaris per a la campanya de reciclatge, 
la construcció de la piscina municipal i reformes a la llar d’infants. Com 
a nous o majors ingressos s’incorporen 54.274 procedents de contribu-
cions especials, l’aportació de l’Ajuntament de Subirats i una caixa de 
crèdit de la Diputació. En total, romanen 92.612,00€ a tresoreria per a 
despeses generals.

Aprovació de distribució d’ajudes per a projectes del Tercer Món
Aprovada per unanimitat la proposta d’atorgar 900 € al projecte de 
l’Associació Entrepobles (consolidació de la xarxa centroamericana 
de Comunicació a Nicaragua) i 900 € més a Equalmon (promoció de la 
igualtat de gènere en els processos de descentralització i govern local a 
tres municipis del Marroc). 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

pressupost2018

L’equip de govern ha presentat la proposta de pressu-
postos municipals 2018, que es debatran i aprovaran en ple 
en propers dies. Per a l’exercici en curs, s’han estimat un 
volum de despeses de 3.098.174€, que inclouen un percen-
tatge molt important destinat a la construcció de noves in-
fraestructures per al municipi i el manteniment del focus en 
l’atenció de les persones.

L’any 2018 serà molt mogut a nivell d’actuacions a Avi-
nyonet, segons es dedueix de la proposta de pressupostos. 
L’equip de govern manté els serveis d’atenció a les persones 
com a eix essencial dels comptes, a més d’una forta aposta 

Aposta per noves infrastructures estratègiques  
i una millor atenció a les persones

pel que fa a noves infrastructures. En particular es destinaran 
1.294.944€ (un 41,7% del total) a nous treballs estratègics, 
com ara la futura piscina municipal (350.000€), la pavimen-
tació dels darrers carrers als nuclis d’Avinyonet (300.000€) o 
diverses intervencions a la xarxa d’aigües, que inclouen la 
cabdal connexió amb Can Mitjans (416.244€) o la renovació 
de les conduccions als carrers Montjuïc i Sant Salvador de 
les Gunyoles (80.000€). Bona part d’aquestes actuacions es 
cobriran via subvencions ja signades o bé pendents de res-
solució, i de les quals en donem informació en aquesta edi-
ció del butlletí.

DESPESES
Operacions corrents

Despeses de personal

Despeses en béns corrents i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Fons de contingència i altres imprevistos

Operacions de capital

Inversions reals

Transferència de capital

Actius financers

Passius financers

Quantitat

682.042 €

874.600 €

2.100 €

80.350 €

20.000 €

1.294,944 €

77.000 €

9.000 €

58.138 €
Total ordinari: 1.717.230 €
TOTAL DESPESES: 3.098.174 €

INGRESSOS
Operacions corrents

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Operacions de capital

Alienació d’inversions reals

Transferència de capital

Actius financers

Passius financers

Quantitat

824.000 €

31.300 €

361.900 €

550.500 €

124.700 €

100.000 €

824.310 €

9.000 €

272.464 €
Total ordinari: 1.892.400 €
TOTAL INGRESSOS: 3.098.174 €
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En redacció el projecte de piscina municipal i pistes de pàdel
En redacció els projectes arquitectònics de la nova pisci-

na i les dues pistes de pàdel a la nova zona d’equipaments 
de La Grava, a Avinyó Nou, obra de l’estudi Pons Julian de 
Vilafranca del Penedès. Segons aquest imprescindible tre-
ball previ, el cost de les obres serà de 350.000€, import que 
l’equip de govern ja busca finançar de la mà de les adminis-
tracions per tal d’iniciar les obres aquest 2018.

La importància estratègica d’aquest projecte el conver-
teix en la  gran prioritat de l’exercici 2018. La intenció és 

ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

construir una piscina amb dos vasos, un per a adults i un 
altre d’infantil, i dues pistes de pàdel annexes, fet que incre-
mentaria notablement la dotació d’infrastructures esporti-
ves del municipi. 

En la propera edició de l’Avinyonet Avui presentarem els 
primers detalls de l’obra, que confiem que continuï progres-
sant en el bon curs de licitació i ja poguem conèixer, amb el 
calendari a la mà, la data d’inici dels treballs de construcció.

Concedida l’ajuda per reparar la xarxa d’aigua  
potable a les Gunyoles

La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut amb 
un import de 63.496€ per millorar la xarxa d’aigua pota-
ble dels carrers Montjuïc i Sant Salvador de les Gunyo-
les. La instal·lació actual, molt antiga, precisava d’una 
renovació de les conduccions per millorar l’eficiència del 

servei, tot anul·lant fugues, i també la seva qualitat. Està 
previst licitar l’obra i dur a terme la seva execució al llarg 
de 2018. Aquesta ajuda ha estat concedida per dins la 
nova línia de subvencions de la Diputació per a la millora 
de les xarxes d’abastiment d’aigua potable.

Subvencionat l’asfaltat del camí de Sant Sebastià dels 
Gorgs a Sant Pere d’Avinyó

L’equip de govern ha desbloquejat la pavimentació del 
camí entre Sant Sebastià dels Gorgs i Sant Pere d’Avinyó, 
aprovada per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 i no sa-
tisfeta per manca de recursos. Arran de nombroses trobades 
amb l’ens, en particular amb la Conselleria d’Agricultura, la 
solució trobada ha estat una nova línia de subvencions des-

tinades a la pavimentació de vies rurals. La darrera setmana 
del mes de desembre es va acceptar la sol·licitud, que reser-
varà 48.525€ per a 2018. L’obra s’executarà durant aquest 
mateix exercici. L’equip de govern celebra haver desencallat 
aquest tema, tot lamentant alhora que hagin hagut de pas-
sar vuit anys per tirar-ho endavant. 
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Ajut per arranjar el camí
entre l’Arboçar i
les Gunyoles

L’Ajuntament d’Avinyonet, via federacions d’ADF 
Penedès-Garraf, ha sol·licitat una subvenció a la Dipu-
tació de Barcelona per arranjar el Fondo dels Regue-
rals, pertanyent al camí entre l’Arboçar i les Gunyoles, 
un tram no operatiu en cas d’emergència com a conse-
qüència del seu gran pendent.

La solució proposada passa per recuperar el traçat 
antic, que allargarà en només 300 metres la via ac-
tual, tot i que reduïnt el desnivell de 40 a 27 metres. 
La quantitat sol·licitada és de 12.000 euros, i en cas 
de rebre el vist i plau, les obres haurien de començar 
aquest 2018. La reparació d’aquesta línia de comuni-
cació seria especialment important en cas d’incendis 
forestals, alhora que sumaria una nova sortida de dos 
nuclis en casos d’emergència.

Subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona 
per a equipaments locals

L’ajuntament d’Avinyonet ha fet la sol·licitud a la Di-
putació de Barcelona de set grans ajudes econòmiques 
per als propers dos anys amb l’objectiu de cobrir el cost 

parcial de nous equipaments educatius, culturals i es-
portius. En el següent quadre s’expressa també l’import 
total dels treballs segons els projectes presentats. 

Baixa l’atur a Avinyonet

L’atur registrat a Avinyonet ha experimentat un nota-
ble descens al llarg de l’any 2017 en relació a les xifres re-
gistrades a tancament de l’exercici anterior. En la darrera 
actualització, recollida el 3 de gener per l’Observatori del 
Treball i Model Productiu de la Generalitat, es xifra en 75 
el nombre de persones sense feina al municipi, un 8,9% 
de la població activa, i que contrasta amb els 89 regis-
trats (11,29%) a tancament de 2016. La dada també és 
inferior si es compara amb les xifres totals a l’Alt Penedès, 
que registren un 11,2% d’aturats (5.693 persones). 

Any de l’actuació

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Títol de l’obra

Equipaments educatius (reforma de
la Llar d’Infants Municipal El Cargol)

Equipaments esportius (llums LED a les pistes 
poliesportives i camp de futbol del municipi)

Equipaments culturals (adquisició de mobiliari
per al Local Social)

Rehabilitació Casa de la vila

Equipaments esportius
(millora reg al camp de la Grava)

Equipaments culturals (desplaçament de
la connexió de fibra òptica als edificis culturals

del municipi

Adequació a la visita pública del Jaciment ibèric 
de la Font de la Canya d’Avinyonet del Penedès

Import sol·licitat

50.000€

50.000€

9.604,98€

146.508,00€

49.570,17€

10.427,17€ 

34.207,00€

Cost dels treballs

99.888,74€

86.595,59€

10.672,20€

162.786,45€

55.077,97€

11.585,74€ 

38.007,78€
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

Campanya de reciclatge:
Com menys reciclem, més pagarem 

Avinyonet del Penedès va iniciar, el passat mes de no-
vembre, una campanya de concienciació sobre el reciclatge 
a tots els nuclis del municipi. Aquest cicle, impulsat per la 
regidoria de Sostenibilitat del consistori i la Mancomuni-
tat, estava enfocada al recordatori dels serveis existents al 
municipi, la recollida selectiva i a l’explicació de la part eco-
nòmica del rebut de les escombraries. Des de l’Ajuntament 
lamentem la baixa assistència a les xerrades, on es van abor-
dar importants qüestions que, ben aviat, acabaran cridant la 
nostra atenció. Especialment perquè tocaran la nostra but-
xaca. I de manera creixent.

A Avinyonet del Penedès es van recollir el passat 2016 
un total de 828.470 kg de brossa, de les quals només un 
32,9% (272.484 kg) procedia dels contenidors de reciclatge. 
Això implica que 555.986 kg (el 67,11%) van anar a parar a 
l’abocador. Aquesta quantitat és la que es fa servir per cal-
cular el canon que tots paguem al rebut de la brossa, que 
ja s’ha doblat en 5 anys i ha pujat el 2017 un 20% extra per 
prerrogativa europea. En cas de mantenir la inèrcia actual a 
nivell d’abocament de residus, el rebut no deixarà d’experi-
mentar forts increments com a conseqüència de l’aplicació 
de directives europees. Trencar aquesta tendència passa per 
la feina de tots els habitants del municipi. Cal recordar que 
la nostra bossa de la brossa de rebuig actual conté un 84% 
de residus aprofitables, entre els quals hi ha matèria orgà-
nica (44%), envasos lleugers (14%) i de vidre (13%), i paper 
i cartró (13%). Fem bé la recollida selectiva! Tots hi sortirem 
guanyant.  

Resultat a les eleccions al Parlament  
de Catalunya del 21 de desembre

El dijous, 21 de desembre, van tenir lloc les eleccions al 
parlament de Catalunya, que van gaudir a Avinyonet del Pe-
nedès d’una gran participació (un 86,8% del cens, un total de 
1.072 electors) i els següents resultats: 

Junts x CAT: 423 vots
ERC-CatSí: 253
C’s: 168
PSC-PSOE: 77
CUP: 60
CatComú Podem: 57
PP: 23
PACMA: 5
Diàleg: 0
RECORTES CERO: 1
Vots en blanc: 5



w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

17

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

Estat del desplegament de la fibra òptica al municipi

Des que es va presentar la seva arribada fa gairebé un 
any, l’empresa Fibra Penedès ha continuat fent el desplega-
ment de la fibra òptica al municipi. Actualment Avinyó Nou, 
els polígons de Can Merlines i la Carrerada, Cantallops, Les 
Gunyoles i també algunes empreses i masies properes ja 
gaudeixen d’aquest servei, sumant un total d’un centenar 
d’usuaris.

Pel que fa als nuclis pendents del municipi, a l’Arboçar 
s’hi arribarà des de Canyelles i per Can Surià; a Can Mitjans 
s’aprofitarà la propera canalització d’aigua, i a Sant Sebastià 
dels Gorgs es farà arribar a través de les noves connexions 
realitzades al camí de Llinda, asfaltat fa poc temps i en el que 

manca un tram de preinstal·lació per realitzar. En tots els ca-
sos s’informarà als veïns de cada nucli de les dates exactes 
en que es faci la instal·lació.

Fibra Penedès ofereix en l’actualitat tarifes de fibra més 
telèfon per 39€ al mes, IVA inclòs, o de 49€ mensuals si s’hi 
afegeix una línia mòbil. L’empresa confirma que, en prope-
res dates, afegirà una nova possibilitat de connexió via fibra 
òptica per 25€ al mes subjectes a la contractació d’una línia 
fixa o mòbil.

Per a qualsevol informació o si esteu interessats en el ser-
vei us podeu posar en contacte amb l’empresa Fibra Pene-
dès al 938 97 52 00 o a info@fibrapenedes.cat 

Robada la senyera del Puig
de la Mireta

El passat mes de desembre es va ro-
bar la senyera que oneja habitualment 
al Puig de la Mireta, just al costat del 
Miravinya “el circell”.

La o les persones que ho van fer, a 
més, no en van tenir prou sinó que tam-
bé van deixar el sistema inutilitzat, fet 
que no ha permès d’instal·lar-ne cap 
d’altre. Durant les properes setmanes 
es durà a terme la reparació i es reins-
tal·larà una nova senyera al seu lloc.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
Finalitzades les obres del nou aparcament
a Sant Sebastià dels Gorgs

Al llarg del mes de desembre van finalitzar els treballs 
de la regularització de l’entrada Sud de Sant Sebastià dels 
Gorgs, que inclou l’acondicionament de l’aparcament públic 
i l’emplaçament de la nova marquesina, destinada als usua-
ris dels busos escolars o del transport públic del poble, que 
fins ara havien d’esperar a la carretera. Les obres, que han 

durat un total de dos mesos, les ha rematat en els darrers dies 
de gener la brigada municipal amb la construcció dels murs 
de pedra. Aquesta obra té una importància estratègica tant 
pel que fa al propi nucli com també a la promoció turística 
d’Avinyonet, que té en el monestir romànic de Sant Sebastià 
dels Gorgs un dels seus principals pols d’atracció de visitants. 

Estalvi i millor il·luminació: arriben els LED a la N-340,  
a Sant Sebastià i La Garrofa

Important aposta per la tecnologia d’il·luminació mitjançant 
diodes LED, que s’ha instal·lat en tot el pas de la N-340 pel mu-
nicipi, de Cantallops a Avinyó Nou, i també a la totalitat de Sant 
Sebastià dels Gorgs i a la barriada de La Garrofa. La inversió total 
supera els 50.000€, tot i que aquesta iniciativa permetrà estalviar 
dues terceres parts del consum registrat fins avui en els punts es-
mentats. Aquests treballs segueix la línia proposada per l’equip 
de govern fins avui, integrant els llums LED a tots els nous projec-
tes d’Avinyonet per tal de millorar la sostenibilitat del municipi. 
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Asfaltada la carretera Avinyó Nou-les Gunyoles

La Diputació de Barcelona va asfaltar, entre el 17 i el 18 
de novembre, la carretera BV-2412 entre Avinyó Nou i Les 
Gunyoles. Els treballs van incloure també la zona del vial, 
una part inicialment no prevista, a petició de l’Ajuntament. 
La notícia de l’inici dels treballs va arribar al consistori no-
més amb dos dies d’antel·lació, motiu pel qual es van haver 
de comunicar els talls parcials de la carretera via carta i el 
canal de Twitter @ajavinyonet. Des del consistori demanem 
disculpes pels problemes ocasionats, però valia la pena no 
posar gaires obstacles en la realització de l’obra, donada la 
seva importància. Els habitants de tots dos pobles gaudei-
xen ara de carretera per molts anys, a més de dotar d’una 
major seguretat a l’accés principal a les Gunyoles. 

La depuradora de Cantallops, en plena fase de proves

Positiva evolució de la fase d’evaluació i proves de la 
nova estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops. 
En el darrer trimestre de l’any passat van concloure els tre-
balls d’acondicionament de l’entorn de la infrastructura, 
amb el desbrossat de la riera i la construcció de nous murs 
de pedra per estabilitzar conjunt. Ara sí que podem dir que 
les obres estan finalitzades al 100%, amb una inversió final 
de més de mig milio d’euros sufragada per la Diputació de 

Barcelona. Des de l’Ajuntament es valora molt positivament 
el resultat final de l’execució. 

Pel que fa als assaigs, en tan sols un trimestre de funcio-
nament ja es pot comprovar que les aigües surten amb una 
qualitat més que acceptable. Cal recordar que l’empresa ad-
judicatària, PESA Medioambiente, disposa d’un any complet 
de carència per tal que surti sanejada en els paràmetres fi-
xats per l’ACA. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
En projecte una nova depuradora a l’Arboçar

Un cop finalitzades les estacions depuradores de Can-
tallops i Sant Sebastià dels Gorgs, l’Ajuntament destinarà des 
d’ara tots els esforços a construir aquesta infrastructura a 
l’Arboçar. Per ara el consistori ha encarregat a una enginyeria 
la redacció del projecte d’obres, que ha de presentar-se en els 
primers mesos del 2018 per tal de seguir els tràmits d’apro-

vació habituals i poder iniciar les obres el més aviat possible. 
Quan es faci realitat, tots els pobles d’Avinyonet gaudiran 
d’aigües sanejades, una aposta ferma de l’equip de govern 
que, malgrat no gaudir de massa visibilitat, constitueix un 
dels elements més importants pel que fa a la sostenibilitat 
del municipi.

En estudi el nou vial peatonal a l’Arboçar
El departament d’infrastructures de la Diputació de Bar-

celona entregarà properament a l’ajuntament d’Avinyonet 
el projecte executiu per a la construccio del nou vial que 
unirà l’Arboçar amb l’Arboçar de Baix. Aquesta nova via do-
tarà d’un espai de seguretat als vianants que ha de servir, 
tal com hem anat explicant en anteriors números de l’Avi-

nyonet Avui, per connectar peatonalment i amb il·lumina-
ció els tres barris de l’Arboçar un cop la Generalitat executi 
el passeig de Les Roques a l’Arboçar. Si la Diputació segueix 
el calendari establert, els treballs arrencaran aquest 2018 
i seran sufragats amb un 60% dels seus fons, complemen-
tats amb un 40% de recursos propis del consistori.

Nou mur a la plaça de l’Era de la Roca de les Gunyoles
Executada durant el mes de desem-

bre de 2017 la realització d’un nou mur 
d’escollera a la zona dels pins de la pla-
ça de l’Era de la Roca, a Les Gunyoles. 
L’obra, adjudicada a l’empresa Extesa 
amb un cost de 18.000€, permet estabi-
litzar l’arbrat, les arrels dels quals han 
adquirit una mida considerable, i afe-
geix un nou mirador a la zona. La briga-
da municipal completarà el treball amb 
la instal·lació d’una valla de seguretat 
al perímetre, que dota l’espai de més 
seguretat.
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La pantalla informativa a la N-340, més a prop 

La nova pantalla LED de 2x1 metres que s’instal·larà a 
l’encreuament de la N-340 amb la carretera d’Olesa de Bo-
nesvalls arribarà al municipi coincidint amb el tancament 
d’aquestes línies. La unitat física va ser encarregada en el 
mes de novembre a l’empresa subministradora, que va situ-
ar en dos mesos el període de fabricació i trasllat. Aquesta 

nova eina informativo-turística serà de gran utilitat per als 
veïns del municipi, el 60% dels quals passa a diari per aquest 
punt, per tal d’informar de les iniciatives municipals a la ciu-
tadania, alhora que es divulguen les iniciatives turístiques a 
tots els conductors que transiten per la N-340, un trànsit que 
es veurà incrementat amb l’obertura dels túnels de Vallirana. 

Carrers pendents
d’urbanització

Progressen a bon ritme els treballs dels projectes 
d’urbanització dels carrers Soleia, Obaga, Sant Miquel 
i els Horts, de les Gunyoles; el carrer cap de Grill, a Can-
tallops, i la totalitat de l’Arboçar de Baix, que ja han 
estat entregats a l’Ajuntament per part dels tècnics im-
plicats. Així, doncs, s’espera que al llarg dels primers 
mesos de 2018 s’aprovin en Ple i romanguin en exposi-
ció pública, pas previ a realitzar les pertinents licitaci-
ons d’obra. S’estima, doncs, que els treballs s’executin 
en els primers mesos de 2018, fet que tancaria una de 
les promeses de l’equip de govern d’urbanitzar totes 
les vies del municipi situades en trama urbana.

Regularització
del ‘Xaparral’
de Cantallops 

L’ajuntament d’Avinyonet ha aprovat l’encàrrec 
d’un pla especial per adequar l’espai del Xaparral, si-
tuat al límit de Cantallops i que, actualment, no queda 
subjecte a cap normativa urbanística. Aquest projec-
te ha d’ajustar aquest espai a la llei en curs, i permet 
que, en conseqüència, se’n puguin igualar els serveis 
necessaris en relació a qualsevol altre indret de la tra-
ma urbana. Tal i com ja va succeïr a Can Mitjans, es 
requerirà de la col·laboració dels veïns i veïnes via pú-
blico-privada per tirar endavant el desenvolupament 
d’aquest sector.
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educacióculturaesportsjoventut

A la Llar d’Infants també es gaudeix 
de les festes populars. Durant el primer 
trimestre s’han celebrat les següents 
festivitats: la Castanyada, el tió i, tornat 
de les vacances de Nadal, la visita d’un 
mag d’orient.

La castanyera va portar castanyes 
torrades i van gaudir molt de la seva vi-
sita. El tió es va quedar uns quants dies, 
li vam donar molt de menjar i va cagar 
moltes coses per la Llar. I el rei blanc va 
fer una visita el dia 8 de gener, tot por-
tant  uns carretons per poder jugar al 

Festes populars a la Llar d’Infants Municipal
El Cargol

Canvi d’ubicació i nou 
horari del Bibliobús

Des del passat mes de desembre el Bibliobús Montau ha 
canviat de vehicle i també d’ubicació, dates i horaris al mu-
nicipi. El nou vehicle és més gran i està millor adaptat per 
millorar el servei a tots els indrets que visita. La nova parada 
es troba al lateral del CEIP d’Avinyonet del Penedès, a Avinyó 
Nou, i el podeu trobar els dimecres cada 15 dies de les 11:00 
a les 13:30. Podeu consultar les dates a la web municipal 
www.avinyonet.org i també al blog del Bibliobús Montau a 
https://busmontau.wordpress.com/ 

Voluntariat per
la llengua

El Casal de la Gent Gran va acollir, el passat 13 de desem-
bre, la presentació del programa a Avinyonet amb una as-
sistència de 14 persones. La dinamitzadora del Voluntariat 
per la Llengua a l’Alt Penedès, Gemma Garcia, va fer-ne la 
presentació i va organitzar les parelles lingüísiques, que tot 
seguit van rebre les orientacions i el material de suport per a 
les converses. Aquest mes de gener ja han tingut lloc les pri-
meres trobades per parlar en català, d’una hora de durada, i 
s’allargaran un total de deu setmanes.

Matrícula oberta
Recorda que no es necessari esperar a l’inici de curs per matricular els teus 

fills a la Llar d’Infants d’Avinyonet del Penedès. Encara tenim disponibilitat de 
places, i si vols concertar una visita i conèixer el projecte educatiu hi ha prou 
amb acostar-te al centre. T’hi esperem!

pati. Ara a El Cargol ja es preparen per 
la visita del Rei Carnestoltes!
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educacióculturaesportsjoventut

Taller familiar de guarniments 
de Nadal

El passat divendres, 15 de desem-
bre, es va fer el taller familiar de guarni-
ments de Nadal, gentilesa del Bibliobús 
Montau i la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Barcelona. Al 
taller hi van participar una quinzena de 
persones entre infants, joves i adults. 
Es va treballar amb material vegetal, 
galets de pasta, torretes de plàstic, 
guarniments i, en general, materials 
ben fàcils d’aconseguir. El resultat van 
ser unes creacions molt originals!   

Renovat el Pla Local 
de Joventut

La regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment d’Avinyonet, impulsora del nou Pla 
Local de Joventut, ha concretat i aprovat la 
renovació d’aquest important document. 
Des de l’Ajuntament seguirem treballant 
amb l’objectiu de contribuir al desenvolu-
pament social dels i de les joves del muni-
cipi i de cara a la seva autonomia personal, 
tot oferint eines i recursos per a la millora 
de les oportunitats d’emancipació en el seu 
entorn, per garantir la igualtat d’oportuni-
tats dels i de les joves en l’accés als recursos 
especialment amb relació a l’educació i la 
formació i l’ocupació. L’oci i el lleure també 
configuren un espai essencial en la vida del 
jovent, donar resposta a les necessitats i 
demandes de lleure és rellevant per gene-
rar aprenentatges i experiències vitals. Un 
altre objectiu del PLJ esta relacionat amb 
la informació i comunicació amb el jovent, 
un repte important tenint en compte la 
dispersió del municipi. En relació a aquest 
punt s’està preparant una estratègia de co-
municació jove a traves de xarxes socials i 
altres canals de difusió.

Tot a punt per a l’Esquiada Jove 2018
Una experiència de lleure saludable 

i de convivència d’un cap de setmana 
a la neu amb joves de 12 a 17 anys. La 
esdeveniment, per al qual ja s’han tan-
cat les inscripcions, tindrà lloc el 3 i 4 de 
març a les pistes d’esquí de la Masella. 
L’esquiada jove està organitzada des de 
l’àrea de joventut de dotze municipis de 
l’Alt Penedès i compta amb més d’una 
trentena de participants.  

La UE Avinyonet, a millorar sensacions a la segona volta de la lliga
Complicat curs 2017-2018 per a la U.E. Avinyonet, que 

ha tancat la primera volta del campionat de Quarta Divisió 
Catalana en la 15ª posició. El conjunt avinyonetenc no ha 
tingut la fortuna de cara, i tanca el primer gir del certamen 
amb tres victòries, tres empats i nou derrotes, sumant un 
total de 12 punts. El repte per a la segona volta serà re-

vertir aquesta ratxa de resultats al campionat per escalar 
posicions. Per això, requeriran del teu suport! Acosta’t i a 
La Grava segueix els partits venint al camp.

Pots conèixer totes les activitats organitzades a cada 
partit seguint el perfil de Facebook de l’equip: @unioes-
portiva.avinyonet. 

Prou sexisme,
fem el nostre rap!

El passat mes de novembre es va 
dur a terme un taller de trap conduit 
per Las Witch, un grup professional 
feminista que busca donar resposta al 
masclisme imperant mitjançant aquest 
nou gènere musical. El resultat va ser 
un petit rap basat en la campanya 
“T’han Maleducat”, iniciativa de l’Ofici-
na Jove de l’Alt Penedès. Aquesta inici-

ativa per a la prevenció de les violènci-
es de gènere porta el següent lema: “El 
patriarcat perjudica greument la salut”. 

Cal destacar que el grup de noies 
del nostre municipi creadores del trap 
no sexista, està treballant per tal de po-
sar imatge a aquesta cançó i, tan bon 
punt estigui acabada, fer-ne la màxima 
difusió. 

Agrupament
escolta a Cal Candi 

Una secció de l’Agrupament Escolta i 
Guia Pere II i Santa Maria de Foix de Vila-
franca del Penedès van demanar poder 
fer nit a inicis de desembre a l’equipa-
ment de Cal Candi en el marc d’una sor-
tida a les Gunyoles. El grup va realitzar 
jocs i activitats a la plaça i una camina-
da fins a la Font del Cuscó, tot gaudint 
de les magnífiques vistes de la zona. El 
grup va deixar una nota on van fer palés 
la seva satisfactòria experiència al mu-
nicipi i el seu agraiment pel tracte rebut. 
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SOCIETAT

gentgran

Els nostres avis i àvies s’han convertit en exitosos actors 
i actrius per felicitar les Festes. El seu conte, que llança un 
missatge al jovent, ha assolit una xifra de visualització rè-
cord als canals socials de Turisme Avinyonet, amb 14.078 
visualitzacions, i ha arribat a més de 30.000 persones a tota 
la comarca.

Per tercer Nadal consecutiu, Avinyonet del Penedès ha 
felicitat les Festes d’una manera innovadora i apostant per 
les xarxes socials com a vehicle de comunicació. La inicia-
tiva ha experimentat enguany d’un gir creatiu apostant per 
un format de petit curtmetratge en clau de comèdia amb la 
Gent Gran com a protagonista. 

La cinta, titulada #UnGranNadal, repassa en tres minuts 
i 17 segons tres situacions ordinàries per a la gent gran: la 
preparació de l’esmorzar a la cuina, l’oci de tarda en format 
de sèrie televisiva i una tertúlia en el banc d’una plaça. En 

La Gent Gran d’Avinyonet, protagonista         de la felicitació de Nadal del municipi
aquestes escenes introductòries es reprodueixen, volgu-
dament, molts dels tòpics sovint associats a la gent gran, 
abans d’arribar a un gran gir de guió, que entra per via tec-
nològica. Amb l’ajuda d’smartphones i ordinadors aparei-
xen nous conceptes, sovint exclusius de la gent jove, com 
l’ús d’Instagram, el Twitter o les sèries per streaming. De la 
seva mà s’arriba a un desenllaç que, en forma de frase coral, 
reivindica el valor familiar de les festes nadalenques, alhora 
que es fa un clam als joves a iniciar un acostament tecnolò-
gic intergeneracional amb els seus avis i àvies.

El rodatge va tenir lloc el dimarts, 19 de desembre, a qua-
tre localitzacions diferents del municipi: dos domicilis parti-
culars d’Avinyó Nou, el banc de la nova pista de Cantallops 
i el casal de la Gent Gran. En total, una vintena de persones 
van col·laborar-hi, entre protagonistes, secundaris i extres, 
coordinats per l’Anna Ripoll. Tots ells van contribuir de ma-
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La Gent Gran d’Avinyonet, protagonista         de la felicitació de Nadal del municipi

nera molt professional en les diferents escenes, quadrant en 
tot cas els temps previstos, fet que va sorprendre als produc-
tors de la cinta, la productora barcelonina Suport Films. 

Els resultats del curt han estat excel·lents, assolint xifres 
rècord d’entre les publicacions històriques de Turisme Avi-
nyonet a les xarxes socials. S’han assolit les 14.078 reproduc-
cions entre els quatre canals, Facebook, Twitter, Instagram i 
YouTube, amb un abast superior a les 30.000 persones i més 

de 500 interaccions, segons estadístiques de les plataformes 
socials. L’èxit de la proposta convida els seus promotors, 
la regidoria de promoció econòmica, a repetir la iniciativa 
aquest any.  
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La Gent Gran d’Avinyonet del Penedès va recaptar un 
total de 700 € per a la Marató de TV3, enguany dedicada a 
les malalties infeccioses. Al marge de la xifra final, el cicle 
d’activitats que aplegava aquesta iniciativa van servir per 
sensibilitzar el col·lectiu sobre aquestes importants dolèn-
cies. Tot va començar el 15 de novembre amb una xerrada 
informativa a la qual van assistir un total de 30 persones. 
El 26 de novembre, una vuitantena més es van sumar per 
gaudir del concert solidari oferit per la coral El Raïm de Sant 
Cugat Sesgarrigues. Per acabar els actes lligats a la Marató, 
un bingo solidari i sorteig de paneres l’1 de desembre amb 
40 assistents i una cinquantena més a la representació de la 
comèdia Vila Petita, el 16 de desembre. 

L’Associació de la Gent Gran d’Avinyonet del Penedès vol 
transmetre el seu agraïment als col·laboradors en tots els es-
deveniments citats: l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
el CCRR La Parra d’Avinyó Nou, Cuscó Berga, Caves Avinyó, 

La Gent Gran d’Avinyonet,  
amb la Marató de TV3

Llopartec, la Coral “El Raïm” i al Grup de Teatre de Gent Gran 
de Vilafranca del Penedès, així com a tots els participants per 
la seva solidaritat.

Una cinquantena de persones van participar el 9 de no-
vembre a la tradicional sortida prenadalenca, que enguany 
va visitar Arenys de Mar. Els assistents van gaudir de dos mu-
seus emblemàtics de la Vila: el Museu Marès de la Punta, que 
recull diversos treballs de puntes de coixí des del segle XVI 
fins a l’actualitat, i el Molfulleda de mineralogia, on s’expo-
sen minerals d’arreu del món. També hi va haver temps per 

passejar pel mercat del dissabte i pels carrers més cèntrics 
i amb més encant d’Arenys. L’esmorzar i el dinar es van ce-
lebrar al restaurant La Masia de Tordera, on també va tenir 
lloc un espectacle de música nadalenca i de flamenc, a més 
d’una estona de ball. Un any més, per gentilesa de l’ajun-
tament d’Avinyonet, tots els participants van tornar a casa 
amb un lot de Nadal.

Sortida prèvia al Nadal
a Arenys de Mar

SOCIETAT

gentgran
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D.O. Vinífera, nou atractiu turístic al municipi

Amb l’inici del nou any s’ha donat el tret de sortida a un 
nou atractiu turístic al municipi, D.O. Vinífera, el Centre d’in-
terpretació del Jaciment ibèric de la Font de la Canya, que es 
podrà visitar de dilluns a diumenge. 

Aquest museu ha estat construït en tres fases, la primera 
de les quals va acabar el 2015 junt amb la reforma del Local 
d’Esquerres, i les dues següents, els anys 2016 i 2017. El punt 
final es va posar el 17 de desembre amb la primera obertura 
de portes coincidint amb l’Avinyonet Street Market, acte en 
el qual van participar una seixantena de persones.

Des  del mes de febrer, D.O. Vinífera obrirà de dilluns a 
diumenge i serà visitable en dues modalitats de visites:

Visita lliure: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h 
sense reserva prèvia i amb un preu de 4 € (adults) i un preu 

reduït de 2’5 €.
Visita guiada: dissabtes, diumenges i festius a les 10.00 

i a les 12.00h (sense reserva prèvia) amb un preu de 6 € els 
adults i un preu reduït de 4’5 €.

A més, es podran fer visites concertades en altres dates 
i horaris trucant al telèfon 606866979 o escrivint un correu 
electrònic a arqueovitis@gmail.com  i reservant prèviament.

Els encarregats de realitzar les visites guiades són els ar-
queòlegs de la cooperativa Arqueovitis, que també han es-
tat els responsables de la construcció de les dues darreres 
fases del Centre d’Interpretació. D’aquesta manera es podrà 
gaudir dels tresors exposats al centre amb l’explicació i les 
vivències dels propis arqueòlegs, de la mateixa manera com 
ja passa al Jaciment ibèric.

TURISME

patrimoni

Avinyonet del Penedès i el Microvi, al Festival Most
Avinyonet del Penedès va participar per primera vegada 

al Festival Most, en aquest cas per partida doble. En primer 
lloc, la sala d’actes del renovat Local d’Esquerres va acollir el 
5 de novembre una sessió del festival amb la projecció de Vin 
nature, vin vivant, de Rino Noviello (Bèlgica, 2016). Aquest 
acte ha iniciat la col·laboració entre el Festival i el municipi 
i la intenció és poder-ne repetir l’experiència en cada edició 
acollint-ne una sessió.

En segon lloc, Avinyonet va ser el protagonista de la ses-
sió del dia 9 de novembre a l’auditori del Vinseum de Vila-
franca del Penedès, que es va omplir per assistir a l’estrena 
del documental Microvi, la gran festa dels petits cellers, par-
ticipant a la secció Collita 2017 del Most Festival.

Per acabar, i ja fora del Most, el dissabte 18 de novembre 
es va fer un passi gratuït del documental a les 19.00h a la sala 
d’actes del Local d’Esquerres a Avinyó Nou amb un gran èxit 
de públic.

Els tres actes van estar acompanyats d’una degustació 
de vins i caves del municipi maridats amb formatges Xeri-
gots. Tots els vins i caves que es van poder degustar van ser 
col·laboracions i gentilesa dels cellers del municipi: ArtCava 
celler Can Batlle, Caves Avinyó, Can Ràfols dels Caus, Cuscó 
Berga, Mas Candí, Mas Comtal i Vins de Foresta.
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TURISME

patrimoni
El Microvi 2018 ja té dates confirmades

La quarta edició del Microvi 2018 
s’instal·larà a Avinyonet durant tres set-
manes entre els dies 13 i 29 d’abril. La 
proposta mantindrà bona part dels es-
deveniments que l’han convertit en el 
principal aparador dels petits cellers de 
Catalunya, tot i que amb moltes sorpre-
ses que anirem desvelant en propers 
mesos. El programa també repartirà els 
seus tres events centrals en tres caps 
de setmana diferents, arrencant amb 
la Nit dels Sumolls (nova denominació 
del conegut tast al monestir de Sant 
Sebastià dels Gorgs) el primer cap de 
setmana, el Tast de Vins del Massís del 
Garraf el segon i cloent amb la Mostra 
de l’Arboçar. El calendari es formula de 
la següent manera:

13 d’abril: La Nit dels Sumolls (Mones-
tir de Sant Sebastià dels Gorgs)
14 d’abril: Visexual (Cantallops)
15 d’abril: Arqueologia del Vi i Tast de 

vins d’àmfora a (DO Vinífera, Avinyó 
Nou)
19 d’abril: Tast de Vins Naturals
(les Gunyoles)
20 d’abril: Tast de Vins del Massís del 
Garraf (Can Ràfols dels Caus)

2017: un any de rècords a les xarxes socials
Els canals de Turisme Avinyonet a les xarxes socials tan-

quen un exercici rècord en tots els àmbits. Al llarg dels pas-
sats 12 mesos s’han proposat 740 publicacions entre els tres 
canals, Facebook, Twitter i Insagram, que han arribat a més 
de 500.000 persones, recollint 13.609 interaccions i més de 
50.000 reproduccions de vídeo. El creixement de seguidors 
també ha estat notable, arribant a 2.277 al tancament de 
desembre de 2017. 

Al llarg de l’any han brillat especialment les campanyes 
del Microvi, la Festa del Batre, la promoció del documental 
participants o la campanya de Nadal.  

El treball en aquestes vies de comunicació digitals se 
suma al que ja es porta a terme les webs municipal i de tu-
risme, en canal de YouTube o el de Twitter @AjAvinyonet, i la 
seva importància és estratègica pel que fa a la promoció del 
municipi a la comarca i arreu de Catalunya. 

Nova edició de l’Avinyonet Street Market
El passat 17 de desembre es va ce-

lebrar una nova edició de l’Avinyonet 
Street Market, que permet a diver-
sos comerços del municipi oferir els 
seus productes amb diferents ofertes 
pre-nadalenques a Avinyó Nou durant 
tot el matí. Van participar-hi les se-
güents empreses: El coixinet de la San-
dra, Embotits Mas Caballé, Kelly Flors, 
Pollastres a l’ast Avinyonet, Vins de Fo-
resta i Xarcuteries Anton. També es va 
realitzar una demostració de forja tra-

dicional de la Serralleria Pere Gabern, 
dins el Museu-taller que tenen a peu de 
carretera.

A més, durant el matí, tothom qui 
va comprar algun producte a qualse-
vol dels comerços participants va en-
trar al sorteig de diferents productes 
gentilesa de les empreses participants. 
Des d’aquestes línies agraïm a totes les 
empreses la seva col·laboració i parti-
cipació.

21 d’abril: Maridatge amb vins i caves 
d’Avinyonet del Penedès (Avinyó Nou)
27 d’abril: Naturvi (Can Mitjans)
28 d’abril: Mostra de petits cellers
(l’Arboçar)
29 d’abril: Winefest (Avinyó Nou)
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Música Medieval al Monestir de Sant Sebastià
El primer concert de l’any al muni-

cipi va tenir lloc el passat 20 de gener 
en un marc incomparable: l’església del 
Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. 
Per celebrar la festivitat de Sant Sebas-
tià, la Societat “Els Gorgs” va organitzar 
un concert de música medieval a càr-
rec del Cor femení de Lavern i el trio de 
flautes de bec format per: Andreu Ber-
nat, Marcel Leal i Eulàlia Galofré, amb 
gran acollida de públic.

Raquel Masip, guanyadora de la #Macropanera2018  
de Turisme Avinyonet

Els canals de Turisme Avinyonet a les xarxes socials van 
tornar a acaparar el protagonisme un cop passades festes 
nadalenques amb el sorteig de la Macropanera, que en-
guany s’ha endut la Raquel Masip. Aquest suculent premi, 
valorat en 500€, inclou productes d’empreses del municipi 

i vals turístics a disfrutar durant la totalitat de 2018. En to-
tal, més de 150 persones han pres part en els diferents posts 
proposats als diferents canals socials, plantejats en format 
de pregunta directa.  
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LES ENTITATS

delmunicipi

41a edició del Pessebre Vivent  
Parlat de les Gunyoles 

Any nou, punt. 2018, punt. 1 de gener, punt. A les Gunyo-
les, les festes nadalenques s’allarguen una mica més i l’any 
nou arranca un pèl més tard, comença quan s’acaba l’edició 
del Pessebre. A dia d’avui ja sí que podem dir que estem a 
2018! Bon any!

El passat 14 de gener van finalitzar les representacions 
d’enguany. Han sigut cinc dies plens de màgia, on esperem 
que tots els que heu vingut a gaudir-lo, ho hàgiu fet i marxat 
amb un molt bon gust de boca. 

Enguany, el temps no ens ha respectat gaire, pluja, fred 
i vent en dies que no hi havia representacions van desmun-
tar part del decorat de les escenificacions. I el dia 7 de gener 
vam haver de suspendre l’actuació a causa de la pluja i el 
fred. La resta de dies hem tingut una molt bona acollida, i 
hem arribat a superar els 1.900 visitants. Gràcies! 

Tots els espectadors han pogut gaudir, un any més, de 
les escenificacions parlades a la serra de les Gunyoles, ambi-
entades per l’ocasió, i amb els actors i les actrius posats en 

el seu paper de 
pastors, àngels, 
dimonis, etc, 
i també d’un 
nadó de veritat 
re p re s e n ta n t 
el nen Jesús 
al naixement, 
dins la cova na-
tural. Els més 
petits de cada 
casa també dis-
fruten en veure 
els animals en 
les escenes. On 
aquest any te-
níem la novetat 
d’un galliner. 

I ara que ja 
hem tancat una 
edició, en pocs 
mesos ens posarem a preparar la següent, amb les mateixes 
ganes i energia, per a què el resultat final sigui un gran atrac-
tiu turístic i cultural; on tothom ho gaudeixi, tant els espec-
tadors com tots els que ho fem possible. 

Aprofitem aquestes línies per a donar les gràcies a tots 
aquells que posen el seu granet de sorra per tirar-ho enda-
vant; cada granet suma, per més petit que sembli. Moltes 
gràcies, de veritat! 

Fins la propera edició! 

Activitats de Nadal de les Societats 
d’Avinyonet del Penedès

Els mags d’orient, a Avinyó Nou (CCR La Parra)
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Cavalcada  a Cantallops (CCR Cantallops)

Vetllada nadalenca i visita reial a l’Arboçar (societat La Penya)

Reis Mags a les Gunyoles (Societat La Torre)




