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Microvi 2018:
una edició de rècord

Veus d’Avinyonet: Maria Córdoba,
campiona de la Copa de la Reina d’hoquei patins

> CASAL D’ESTIU 2018

Vine a gaudir de
les vacances amb nosaltres!  
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DE LA GENT GRAN
2018
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LES DONES,
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INFORMACIÓ
DE LES ENTITATS
DEL MUNICIPI

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
Dimecres 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.

PÀG. 14

PRIMERS PLÀNOLS DE LA 
FUTURA PISCINA MUNICIPAL 
I PISTES DE PÀDEL

PÀG. 13

PARCEL·LES A
LA VENDA
AL MUNICIPI



EDITORIAL

Microvi,
un projecte de futur per Avinyonet del Penedès

Vull iniciar aquestes primeres línies 
de l’editorial donant les gràcies a tots 
els Antiviòtics, les diferents societats 
del municipi, les empreses col·labora-
dores, els treballadors de l’Ajuntament, 
a l’equip de govern i a totes les per-
sones que han fet de nou que Microvi 
hagi estat un èxit. Vam iniciar aquest 
projecte amb el clar convenciment que 
seria un treball d’equip i amb l’objectiu 
de remarcar els nostres pobles, la seva 
gent i la cultura, per esdevenir un mu-
nicipi de referència en el sector. Ara, ja 
amb una mica de perspectiva i amb “in-
puts” positius dels visitants, podem dir 
que hem de seguir apostant per aquest 
projecte i obrir les portes a tothom qui 
vulgui aportar el seu gra de sorra per 
fer gran el Microvi i, sobretot, Avinyonet 
del Penedès.

Us acostem una nova revista mu-
nicipal on podreu veure el llarg nom-
bre de millores que s’estan portant a 
terme a tots els pobles del municipi, 
uns projectes de llarg recorregut, pla-
nificats amb el temps i que, sobretot, 
serveixen per a la millora constant de 
la via pública. També volem destacar 
les subvencions aconseguides amb 
la Diputació de Barcelona dins de les 
sol·licituds del catàleg 2018 i una nova 

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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ens ha donat la raó. Tal com vam infor-
mar, el projecte es trobava en redacció 
i, com es pot observar, en ple mes de 
juny tot segueix igual. Des d’Avinyonet 
hem estat en contacte amb el Ministe-
rio i ja hem indicat que executin la ro-
tonda de Subirats, tot esperant la reso-
lució de la Diputació de Barcelona pel 
que fa a la rotonda de Covides. Després 
ja veurem en quin punt ens trobem per 
pendre la decisió més encertada. No 
tingueu cap dubte que, tan bon punt 
tinguem informació la traslladarem a 
la resta de grups de l’Ajuntament i la 
compartirem amb els veïns i veïnes.

Ja per acabar, i en plena primavera, 
destacar la noticia que us presentem 
del projecte de la piscina i les pistes 
de pàdel, que vam fer públic als grups 
de l’oposició i que ara ho elevem a 
tots en el seu primer encaix. Entenem 
el projecte com un conjunt d’equipa-
ments situats en un punt central entre 
els diferents pobles del municipi i que 
treballarem perquè sigui un lloc d’oci, 
esport i coneixença entre els veïns dels 
diferents pobles. 

Que passeu tots una bona primavera!

línia d’equipaments. Amb aquestes 
dues línies, l’Ajuntament rebrà un nou 
impuls de prop de 125.000 euros, desta-
cant l’ajut que destinarem a la millora 
de la llar d’infants, obres que es duran 
a terme aquest estiu i que serviran per 
fer un rentat de cara molt important a 
la totalitat de l’equipament. Us animem 
a conèixer la reforma i ajudar-nos a fer 
créixer la nostra llar d’infants.

També ens trobem ja en plena pla-
nificació de l’època de vacances per els 
joves i us presentem de nou el nostre 
Casal d’Estiu i l’Estiu Jove, dues pro-
postes en les que hi treballem ferma-
ment com a motor de coneixença dels 
joves del nostre municipi tot compar-
tint activitats que any rere any aconse-
gueixen que siguin un èxit i un gran re-
clam per part de les famílies i els joves. 
Per a més informació podeu veure les 
noticies d’aquest butlletí o bé trucar a 
l’Ajuntament.

Vull aprofitar també per parlar de la 
rotonda de Can Merlines, projecte que 
a finals de l’any passat alguns van apro-
fitar per atacar l’equip de govern per 
falta d’informació dient que les obres 
havien de començar en breu i que no 
els havíem avisat. Val a dir que el temps 
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TEMA DEL MES

MicroVi2018

El Microvi ha acomiadat el seu any 
més exitòs de l’encara jove història 
de la proposta, aplegant a un total 
de més de 2.000 persones. L’esdeve-
niment es consolida com a referent 
per als petits cellers a Catalunya, i 
enguany ha deixat una forta petjada 
internacional gràcies a la participació 
de la regió de Querétaro, a Mèxic. 

Una quarta edició de rècord

Les més optimistes expectatives di-
positades sobre el Microvi 2018 s’han 
acabat confirmant. Les tres setmanes 
d’activitat han reportat unes excel·lents 
xifres d’assistència, amb les localitats 
de tots els esdeveniments esgotades i 
una magnífica valoració qualitativa per 
part de totes les persones implicades. 
Però per sobre d’objectius, una de les 
obsessions dels organitzadors, comité 
que encapçala l’ajuntament d’Avinyo-
net amb la col·laboració de Llopartec 
i Obra Social la Caixa, entre d’altres 
espònsors, i més d’un centenar de col-

laboradors, era mantenir la línia inno-
vadora que sempre ha caracteritzat la 
proposta, que en aquesta ocasió ha bri-
llat gràcies a la participació d’una regió 
vinícola convidada, Querétaro, a Mèxic.   

L’estructura del Microvi 2018 ama-
gava, però, un canvi important. Amb 
les lliçons dels darrers anys ben apre-
ses, l’organització ha repartit l’esdeve-
niment en tres caps de setmana dife-
rents, proposant a cadascun d’ells un 
dels actes de capçalera. 

Va obrir foc el tast de Sumolls, des 
de 2018 rebatejat com La Nit dels Su-
molls. I igual que l’any 2017, les incle-
mències meteorològiques van forçar el 
seu trasllat des del claustre del mones-
tir de Sant Sebastià dels Gorgs al celler 
Parxet, circumstància que no va restar 
atractiu ni assistents. Tots ells van po-
der tastar les prop de 50 referències de 
25 cellers, amb l’afegit del toc que van 
posar les tapes cuinades amb vi Sumoll 
pel xef de l’Arboçar, Toni Ribas. Van 
completar aquest primer cap de setma-
na d’activitat el Visexual, que enguany 
va gaudir d’una important embranzida 
amb la conducció de l’escriptora i pe-
riodista Roser Amills, i l’Arqueologia del 
vi i tast de vins d’àmfora a DO Vinífera, 
que va posar el seu granet de sorra en 
la reivindicació d’aquest nou actiu cul-
tural del municipi.  

La segona setmana de Microvi va 
tenir l’epicentre a Can Ràfols dels Caus 
amb la quarta edició del Tast de Vins del 
Massís del Garraf. El tast incrementava 
fins a setze en el nombre d’expositors 
i seguia la línia d’exigència i innovació 
de la mà d’un tast previ –ara obert a tot 
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TEMA DEL MES

MicroVi2018

Una quarta edició de rècord

el públic– guiat pel sommelier i jardiner 
Dani Garcia, més conegut pel seu blog, 
El somni d’una nit de vins. Garcia va 
oferir als 70 assistents (el màxim afora-
ment permès) moltes de les claus que 
fan tan diferents les produccions del 
Massís del Garraf, prenent com a mos-
tra sis vins blancs i la flora autòctona. 
A continuació, el tast lliure va omplir la 
magestuosa sala de bótes de Can Rà-
fols, on els assistents van gaudir de les 
creacions dels elaboradors presents. El 
programa de la setmana oferia també 
el tast de vins naturals de les Gunyoles, 
que va centrar-se en els vins de la regió 
del Jura, a França, i el sopar-maridatge 
amb vins i caves d’Avinyonet, que va 
omplir la Parra d’Avinyó Nou amb au-
tèntiques delícies gastronòmiques.

La participació de la regió de Queré-
taro, a Mèxic, va concentrar l’atenció de 
curiosos i professionals del vi la tercera 
i darrera setmana de Microvi. L’ocasió 
de provar la trentena de productes por-
tats expressament des d’ultramar (que 
augmentava a prop de 200 el total de 
referències exposades) va esdevenir 

 La regió de Querétaro va 
viatjar a Avinyonet amb 
una trentena de vins

una de les claus del rècord d’assistèn-
cia a la Mostra de Petits Cellers de l’Ar-
boçar, que va créixer de les 900 perso-
nes dels darrers dos cursos a 1.200. 
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TEMA DEL MES

MicroVi2018

La delegació mexicana va aprofitar 
la visita al Microvi per oferir, a més, un 
tast específic a l’Enològica de Vilafran-
ca. Aquesta proposta pionera a l’esde-
veniment, que sortia per primera vega-
da del municipi, va obrir la recta final 

de l’edició 2018, que també va incloure 
la caminada Naturvi, enguany en for-
mat nocturn. La pluja no va permetre 
posar la cirereta amb la WineFest, que 
va haver de ser cancel·lada.

El bon regust de boca de l’edició 
2018 augmenta la motivació del comité 
organitzador de cara a 2019, on el Mi-
crovi bufarà les espelmes del seu cin-
què aniversari.  
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TEMA DEL MES

MicroVi2018

El Microvi segueix fonamentant la seva proposta 
en dos elements: la qualitat i la innovació

La veu dels
organitzadors
“Volem seguir
reinventant
el Microvi”

Les valoracions de la quarta edi-
ció del Microvi parlen, en gran ma-
joria, d’un model d’esdeveniment ja 
consolidat i que manté el seu creixe-
ment. En parlava l’Oriol de la Cruz, 
alcalde d’Avinyonet: “Acomiadem el 
Microvi, un any més, assolint el mà-
xim aforament a tots els actes però 
sense renunciar al segell d’innovació 
i qualitat que ens hem autoimposat 
des de 2015. Bona part de la respon-
sabilitat cal atribuïr-la als nostres es-
pònsors, que encapçalen Obra Social 
La Caixa i Llopartec, i per descomp-
tat als Antiviòtics, als quals agraïm la 
seva implicació i bona feina”. 

Lluís Carsí, regidor de Promoció 
Econòmica, subratllava l’accent en la 
qualitat de l’esdeveniment: “Des de 
Microvi volem seguir reinventant-nos 
cada any amb noves propostes i 
millorar constantment els esdeve-
niments ja consolidats. En aquest 
sentit la participació d’una zona de 

producció convidada, Querétaro, ha 
estat molt ben acollida pels visitants 
i ha servit per incrementar el nivell de 
qualitat. El nostre segon públic clau, els 
cellers, ha tornat a sortir molt satisfet 
del Microvi, on reben un tracte digne 
d’una gran fira, però amb el plus afe-
git que tot es fa en petit format”. Oriol 

de la Cruz afegia: “Microvi va néixer 
amb la intenció de promocionar tu-
rísticament Avinyonet, un objectiu ja 
ben interioritzat i al qual hem anat 
afegint l’excel·lència en l’organitza-
ció i la compilació d’una proposta 
de qualitat de cara a expositors i vi-
sitants”. 



M
A

IG
 2

0
18

 ·
 N

Ú
M

. 
10

1

8

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

TEMA DEL MES

MicroVi2018
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Antiviòtics,
el motor del Microvi
Els voluntaris del Microvi, coneguts 
com a Antiviòtics, han mantingut 
la seva implicació, fonamental per 
assegurar l’èxit de l’esdeveniment. 
Amb la coordinació de les societats 
culturals dels pobles, tots els habi-
tants s’han abocat en realitzar de 
forma desinteressada les tasques de 
suport als actes, col·laborant en or-
denament d’aparcaments, tasques 
logístiques, de suport als cellers o bé 
adreçades al públic. A tots ells i elles, 
moltes gràcies!



SALA DE PLENS

sessions
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 22 DE MARÇ DE 2018

–APROVACIÓ DE TARIFES DE L’AIGUA PER A L’EXERCICI 2018: aprova-
da per unanimitat la sol·licitud per part de CASSA de les noves tarifes 
de serveis i prestacions del servei d’aigües, que presenta un increment 
d’1,37€ al mes en rebut més habitual. També es sol·licita el manteni-
ment de preus per a la substitució d’aforaments per comptadors al nucli 
d’Avinyonet, amb unes condicions especials de descompte del 20% i 
fraccionament del seu pagament sense cap càrrec en els sis rebuts anu-
als de l’aigua. També s’ha aprovat la dotació d’un fons de reposició per 
a 2018 de 50.100€.

–APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ: unanimitat en la votació, que 
es sotmetrà a ordenança pública durant trenta dies en espera de la pre-
sentació d’al·legacions.

–MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADO-
RA NUM. 29 DELS PREUS PÚBLICS: aprovades amb 7 vots favorables 
(PM-CP i CiU) i una abstenció (ERC-AM) les noves tarifes de visita al Ja-
ciment de la Font de la Canya: visita guiada al Jaciment serà de 7,50€ 
(5,50€ estudiants i pensionistes), visita guiada al jaciment més visita a 
DO Vinífera per 12 € (9€ reduïda), visita guiada a DO Vinífera per 6€ (4,5€ 
reduïda) i visita lliure no guiada a DO Vinífera a 4€ (2,5€ reduïda).

–APROVACIÓDE L’EXPEDIENT DE DEPURACIÓ DE SALDOS EXERCICIS 
TANCATS: aprovada amb cinc vots facorables (PM-CP) i 3 abstencions (2 
CiU i 1 ERC-AM) la proposta d’aprovació de la baixa dels drets reconeguts 
d’exercicis tancats que figuren en els comptes municipals de l’exercici 
2017, per un import total de 101.455,54€. També s’han aprovat a la baixa 
les obligacions reconegudes per un import total de 7.643,01€.

–PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CARRERS: aprovats els projectes, 
redactats per Pons Julian SLp, les següents obres: urbanització del car-
rer de Sant Miquel i els Horts de les Gunyoles amb un pressupost total 
de 57.630,75€ (IVA apart) (5 vots favorables de PM-CP, 3 contraris CiU i 1 
abstenció ERC-AM), i el carrer de la Soleia i Obaga, amb un pressupost 
de 63.525,01€ més iva (5 vots favorables PM-CP, 4 abstencions, CiU i ERC-
AM).

11.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI DEL CENTRE DE DINAMITZA-
CIÓ TURÍSTICA LOCAL: Aprovat per unanimitat el retorn de  1.966,25€, 
dipositats en concepte de garantia, per Talleres Palautordera SA (TP 
SPORT), corresponents a les obres de la graderia del Local d’Esquerres.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 24 D’ABRIL DE 2018

–APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ABONAR RETRIBUCI-
ONS A CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2017: aprovada 
per unanimitat la sol·licitud a la Generalitat per abonar retribucions a 
l’alcalde-president del municipi, amb un import màxim de 13.129,32€ 
(1.094,11€ mensuals).

–ADJUDICACIÓ DE LES OBRES “NOU ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
A CAN MITJANS DES DEL DIPÒSIT DE LA SERRA AL NUCLI DE LES GU-
NYOLES”: aprovada per unanimitat (veure notícia a la secció Infraes-
tructures i Obres d’aquesta revista). 

–PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRE-
TERA BV-2416 DES DE  LA CRUÏLLA DE L’ARBOÇAR DE BAIX FINS AL 
NUCLI DE L’ARBOÇAR DE DALT: Sotmesa la proposta a votació (consul-
table a la secció Infraestructures i Obres d’aquesta edició), fou aprovada 
per 6 vots a favor (PM-CP i ERC-AM) i 3 abstencions (CiU).

–APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L’EXER-
CICI 2017: Aprovats per unanimitat els comptes de gestió i recaptació 
d’Avinyonet de 2017, segons la presentació de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació.

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 DE MAIG DE 2018

–APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2019: 
aprovada per unanimitat la proposta de festes locals per a Avinyonet, re-
tribuïdes i no recuperables, els següents dies: per a tot el municipi el 18 
d’abril (Dijous Sant), per als pobles els següents dies, coincidents amb 
les Festes Majors: l’Arboçar (29 de juliol), les Gunyoles (12 d’agost), Sant 
Sebastià dels Gorgs (5 d’agost), Cantallops (14 d’octubre)  i Avinyó Nou i 
resta de nuclis (19 d’agost). 

–APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PEL 
QUE FA ALS USOS INDUSTRIALS: aprovada per unanimitat aquesta 
modificació, que té per objecte actualitzar la regulació normativa de les 
activitats industrials en relació a la normativa sectorial vigent, així com 
d’ordenar l’establiment d’algunes activitats als polígons d’activitat eco-
nòmica del municipi.

–APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “REFORMA DE LA LLAR D’IN-
FANTS EL CARGOL”: aprovat per unanimitat dels 7 regidors assistents. 
Per ampliar el detall de la proposta, veure la notícia publicada dins la 
secció Infraestructures i Obres d’aquesta edició.

–APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FIS-
CALS MUNICIPALS: aprovades per unanimitat les noves taxes per expe-
dició de documents administratius  i per prestació del Casal d’Estiu. en 
el primer cas, s’estableix en 5,00€ el cost de l’entrega de plaques amb la 
llicència o l’assabentat d’obres (sense devolució) i les noves tarifes del 
Casal, que inclouen una bonificació del 20% en cas d’inscriure dos o més 
germans i un 5% per als empadronats a Avinyonet. Les quotes es poden 
consultar en el díptic entregat als domicilis i consultable a avinyonet.org 
i en format físic als diferents punts d’atenció municipal. Més informació 
a la secció de Societat d’aquesta revista.

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DO-
NES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS

Davant la sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de 
Navarra en relació al cas conegut com “La Manada” , l’Ajuntament va 
proposar en ple els següents acords:

Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són 
víctimes d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa femi-
nista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les 
dones supervivents de les violències masclistes  perquè volem ser lliures 
no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspecti-
va de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i 
que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per 
a la garantia dels drets de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció 
i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de 
lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots 
els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen ser-
veis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als 
grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

Avinyó Nou va acollir, el passat 24 de maig, el Consell 
d’Alcaldes, un acte molt especial que va servir per a què els 
diferents batlles de la comarca poguessin descobrir DO Vi-
nífera. Aquest projecte es va començar a gestar l’any 2017, 
amb motiu de la celebració de la trobada al castell de Subi-
rats. Oriol de la Cruz, membre de la permanent d’alcaldes, 
va oferir llavors el municipi al president del Consell, que va 
acceptar gustosament la proposta. 

Aquest esdeveniment ha de servir per donar valor i di-
fusió al nostre patrimoni i infraestructures turístiques a la 
comarca. 

El local d’esquerres, seu del Consell d’Alcaldes
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La Brigada guanya 5 operaris gràcies als nous
plans d’ocupació

L’Ajuntament va iniciar un nou procès de contractació de 
personal de suport a la brigada municipal aprofitant les sub-
vencions obertes per part de la Diputació de Barcelona. En 
total s’han incorporat tres persones entre els mesos d’abril 
i juny, i dues més que treballaran entre juliol i setembre, 
totes elles veïnes del municipi. D’aquesta manera, es dóna 
opció de treballar a totes les persones que van presentar el 
seu currículum en el període obert d’acceptació de candida-

tures. A aquest grup se n’afegeix un altre operari contractat 
durant sis mesos gràcies a una subvenció atorgada per part 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les tasques principals que es realitzaran invertiran la 
col·laboració en els esdeveniments de primavera i estiu als 
pobles i el desbrossament de carrers i places, entre d’altres 
tasques d’arranjament i manteniment del municipi.

Declaració en defensa dels principis democràtics i
dels drets civils i polítics

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, es va sumar a 23 
dels seus homòlegs de l’Alt Penedès el passat 17 d’abril en 
la signatura d’un text conjunt en defensa dels principis de-
mocràtics i drets civils i polítics a l’església romànica de Sant 
Valentí, a les Cabanyes. La declaració denuncia el context 
d’involució democràtica sense precedents per part de l’Es-

tat, la criminalització d’idees polítiques legítimes i el perill 
d’acabar amb la llibertat ideològica de les persones. Es de-
mana també fermesa i unitat de tots els demòcrates i a ins-
tar, des de l’Alt Penedès, a la formació d’un front transversal 
basat en el respecte de la pluralitat. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Avinyonet rebrà 124.376€ en subvencions
per part de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha fet públiques les conces-
sions de subvencions dins el Pla Xarxa de Governs Locals i 
el de Millora d’Equipaments Locals, que atorgaran, en suma, 
124.376 € a Avinyonet del Penedès.

En el primer capítol, l’ens destinarà 29.742,2 €, que inclo-
uen ajudes per a programes d’igualtat, joventut, activitats 

esportives i salut. Pel que fa a l’ajuda en equipaments, la 
Diputació destinarà 94.634,17 €, que es destinaran al des-
plegament de la fibra òptica al municipi, a la Llar d’Infants 
(veure secció Infraestructures i Obres) i a l’acondicionament 
del Jaciment de la Font de la Canya. 

RECURS

Finançament del servei d’inspecció i verifi-
cació d’activitats

Activitats esportives locals

Finançament en l’àmbit de dones i LGTIB

Foment de les relacions europees i interna-
cionals dels ens locals

Millora del material inventariable d’equipa-
ments esportius

Projectes culturals mancomunats

Finançament en l’àmbit de joventut

Comerç, fires i mercats de venda no se-
dentària en municipis de menys de 20.000 
habitants

Publicacions d’àmbit local per a municipis 
de menys de 20.000 habitants

Animals de companyia (gossos i gats)

Municipis cardioprotegits.

Promoció de la salut

Sanitat Ambiental

Subvencions del Catàleg de serveis 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals
ACTUACIÓ

Inspecció i verificació d’activitats

Esport per a tothom- Programes

Programació anual d’activitats amb perspectiva 
de gènere i de cohesió social

Agermanament Béruges (França) – Avinyonet del 
Penedès

Material inventariable per a equipaments
esportius

La cultura, més a prop

Implementació del Pla local de Joventut

Microvi 2018

Elaboració d’un llibre sobre Avinyonet
del Penedès

Servei de recollida de gossos i gats a través de la 
Mancomunitat Penedès – Garraf

Adquisició de 3 desfibril·ladors

Activitats de promoció d’estils de vida saludable

Sanitat ambiental

IMPORT

1.000€

2.500€

3.000€

1.000€

2.441.13€

3.600€

2.131,90€

3.000€

1.819.17€

1.000€

5.000€

2.500€

750€

LÍNIA

Línia de suport 1 “Equipaments 
culturals” - 2019

Línia de suport 3 “Equipaments educatius” 
– 2018

Línia de suport 5 “Edificis singulars i ele-
ments patrimonials”

Subvencions del Programa Complementari de Reforma i Millora d’Equipaments Locals 
ACTUACIÓ

Desplegament de la connexió d’alta velocitat en 
fibra òptica als edificis culturals del municipi

Reforma de la Llar d’infants municipal
“El Cargol”

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

IMPORT

10.427,17€

50.000,00€

34.207,00€



w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

13

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

Oberta la sol·licitud de
subvencions per al
pagament de lloguer

El Servei Comarcal d’Habitatge de l’Alt Penedès i el Con-
sell Comarcal obren, fins el proper divendres, 29 de juny, la 
presentació de sol·licituds per gaudir d’un ajut parcial de la 
renda mensual de lloguer. Aquesta proposta va adreçada a 
persones titulars d’un contracte de lloguer que constituei-
xi el seu domicili particular i permanent a Catalunya i que 
compleixi els requisits de la convocatòria. Més informació i 
presentació de sol·licituds als següents punts de contacte:

Servei Comarcal d’Habitatge de l’Alt Penedès:
93 890 00 00  / habitatge@ccapenedes.cat
Agència de l’Habitatge (Generalitat de Catalunya):
www.agenciahabitatge.gencat.cat (tràmits/lloguer/sub-

vencions de lloguer)

Nou material per
al consultori mèdic

El conveni de col·labora-
ció amb CatSalut ha permès 
iniciar el procès de renovació 
i actualització del material del 
consultori mèdic, amb una in-
versió de 3.162,94 €. En aques-
ta fase s’han canviat les lliteres 
de les consultes de l’infermera 
i la doctora, ara molt més àmplies i amb regulació d’alçada 
elèctrica. A continuació es procedirà a substituïr el material 
d’electromedicina, amb noves nevera, pulsioxímetre, tensi-
òmetres…, i a una reorganització del magatzem i la finalit-
zació de les tasques de pintura pendents. També s’actualit-
zaran les cartelleres i panells informatius per armonitzar les 
indicacions a les recomanacions del CatSalut.   

A la venda dues parcel·les municipals a l’Arboçar
Continua oberta a concurs la venda 

de dues parcel·les de propietat munici-
pal a l’Arboçar de les Roques. Si hi esteu 
interessats us podeu adreçar a l’Ajun-
tament per demanar més informació 
o bé trucar al departament de Serveis 
Tècnics al telèfon 93 897 00 00. Les da-
des de totes dues són les següents:
Parcel·la A: 
Situació: Carrer de les Roques, 20
Superfície: 1.196,16 m2
Sostre màxim edificable: 299,54 m2

Edificabilitat: 0,25
Valor: 59.908 €
Parcel·la B:
Situació: Carrer de les Roques, 21
Superfície: 1.205,36 m2
Sostre màxim edificable: 301,34 m2
Edificabilitat: 0,25
Valor: 60.268 €

També hi ha disponibles parcel·les a les 
Gunyoles i Avinyó Nou. Per a més infor-
mació, acudir a l’ajuntament.

La Fibra Òptica ja arriba a 
100 llars i s’acosta a
l’Arboçar i Sant Sebastià

Durant la segona quinzena del mes de maig van començar 
els treballs a la canalització d’aigua a Can Mitjans i juntament 
amb ella també l’arribada de la fibra òptica per part de l’em-
presa Fibra Penedès. A partir del 15 de juny també es realitza-
ran les tasques necessàries per connectar Sant Sebastià dels 
Gorgs i l’Arboçar amb l’objectiu que tots els nuclis del munici-
pi disposin aquesta legislatura d’aquest servei a partir del mes 
de setembre. 

En aquests moments ja hi ha més d’un centenar d’usuaris 
del servei. Per a més informació podeu contactar amb Fibra 
Penedès al 93 897 52 00 o a info@fibrapenedes.cat

Èxit de la campanya
primaveral 

La suspensió de la WineFest, acte de cloenda del Microvi, 
no va restar assistents ni expectació a la campanya primave-
ral que va repartir gratuïtament més de 200 lots de flors als 
veïns i veïnes del municipi registrats. Molts d’ells ja llueixen 
a cases i balcons dels nostres pobles, una resposta que con-
vida a estudiar la repetició de la iniciativa de cara al proper 
any.
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El projecte de la piscina i les pistes de pàdel municipals es 
troba a la recta final

L’arquitecte Pere Pons està acabant de definir el projecte 
executiu de la nova piscina municipal i dues pistes de pàdel 
a La Grava, que s’ubicaran junt al camp de futbol. El com-
plex, que aprofitarà els vestidors actuals, inclourà dues zo-
nes d’aigua, una infantil i una altra per adults, rodejada per 
un espai solàrium i un bar. 

La futura piscina municipal s’acosta mica en mica a la 
seva fase d’execució. Per ara, es fan públics els plànols so-
bre els quals treballa l’arquitecte encarregat del projecte, 
que revelen una nova zona d’esbarjo amb dos vasos d’aigua 
com a epicentre. L’infantil, que ocuparà 34,75 m2, tindrà una 
fondària de 0,4 metres, i el d’adults creixerà fins els 301,38 
m2, amb una profunditat d’1,2 a 1,4 metres. Aquesta darrera 

ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

inclourà tres carrils limitats de natació. Al seu voltant, una 
gran zona de solàrium i dues pistes de pàdel adreçades a 
tots els habitants del municipi. 

Pel que fa a la zona de vestidors, s’aprofitaran els ja exis-
tents al camp de futbol. Es defineix, així, un nou espai espor-
tiu en un punt de confluència dels diferents nuclis del muni-
cipi, i que serà fàcilment accessible a peu o en bicicleta des 
de qualsevol part de la població. 

Des de l’equip municipal es confia que aquest punt exer-
ceixi de punt de trobada de tots els veïns del municipi, amb 
la seva situació en el punt central, i que permeti incrementar 
la llista d’activitats a disposició de la ciutadania.
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Inici de les obres de portada d’aigües a Can Mitjans
En marxa els treballs de connexió d’aigua entre el dipò-

sit de La Serra de les Gunyoles i el nucli de Can Mitjans, una 
de les obres més importants dels darrers temps al municipi. 
L’adjudicatària ha estat l’empresa especialista en explota-
ció, tractament i manteniment de conductes d’aigua, Cata-
lana d’Explotacions i Manteniments SLU, amb seu a Calaf. 
En total, el cost total de les obres és de 226.133,23€ sense 
IVA i tenen un termini d’execució previst de nou setmanes. 

Aquest treball servirà per tancar el cercle pel que fa al sub-

ministrament d’aigües a Avinyonet, ja que connectarà de forma 
directa els sis pobles a la xarxa municipal provinent de la planta 
d’Abrera d’Aigües Ter Llobregat, assegurant aquest servei bàsic 
fins i tot en èpoques de sequera. Les canalitzacions s’aprofita-
ran, a més, per connectar Can Mitjans amb el servei de fibra 
òptica. En tot cas, serà la demanda dels veïns del nucli el fet 
que permetrà, o no, que aquest arribi als habitatges. Des de 
l’ajuntament es manté l’aposta de persistir en la connexió de 
la totalitat de zones urbanes amb aquests dos serveis bàsics.

La Llar d’Infants El Cargol inicia una important reforma
Aprovat per ple el projecte de refor-

ma de la Llar d’Infants d’Avinyonet, un 
cop confirmada la subvenció de 50.000 
euros de la Diputació de Barcelona. 
Els treballs, projectats per l’arquitecte 
Josep Cartró, arrencaran després de la 
festivitat de Sant Joan, afectaran espe-
cialment a la distribució del centre, i 
augmentarà el comfort d’infants i edu-
cadores. 

En primer lloc, es treballarà sobre 
la distribució interior i l’accés a les au-
les. L’entrada actual es complementarà 
amb dues noves connexions de cadas-
cuna de les classes principals amb el 
pati exterior, mentre a l’interior s’elimi-
naran envans per situar en el seu lloc 
divisions en vidre que augmentaran 
la visibilitat de les treballadores de la 
totalitat de la llar. També es treballarà 
a l’espai de psicomotricitat, que serà 
pujat de nivell per igualar-lo amb la 
resta de la llar. Per acabar, es millorarà 
la climatització, la instal·lació elèctrica 
i la carpinteria d’alumini a totes les ins-
tal·lacions. Els treballs es duran a ter-
me durant l’estiu, per tal de permetre 
la reincorporació dels infants el proper 
mes de setembre. Mentre es duen a ter-
me les obres, i fins a final del mes de ju-
liol, les classes es traslladaran a la zona 
infantil de l’Escola d’Avinyonet.  

Amb aquests treballs es reafirma 
l’aposta de l’equip de govern per l’edu-
cació no obligatòria, amb una millora 
constant de la Llar en els darrers anys. 
Des d’aquestes línies animem a pares 
i avis a acostar-se a conèixer el projec-
te educatiu i incrementar el nombre 
d’alumnes que gaudeixen del servei. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
Projecte de reforma del cementiri de Sant Salvador
de les Gunyoles

L’estudi d’arquitectura AGP Arquitectes, amb seu a Vila-
franca del Penedès, està ultimant la redacció del projecte 
de reforma del cementiri de Sant Salvador, per la qual s’in-
crementarà el nombre de nínxols, s’adequarà el paviment 
interior i s’obrirà un nou accés per a persones amb mobilitat 
reduïda. Els treballs, consensuats amb la Parròquia, s’aprofi-
taran per fer un columbari i adequar part de l’entrada com a 
nou mirador de la plana del Penedès i les Gunyoles. S’estima 
que les obres duraran dos mesos un cop es licitin els treballs, 
tràmit que esperem concloure amb brevetat. 
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Reforma del colomar de l’Arboçar
Iniciats els treballs de 

reforma per arranjar els 
desperfectes al colomar 
de l’Arboçar, que va ser 
objecte  d’un atac vandà-
lic l’any passat. Les obres 
s’han pogut iniciar des-
prés de l’informe positiu 
redactat pel departament 
de Patrimoni Local de la 
Diputació de Barcelona, 
i ajudaran a recuperar la 
brillantor d’aquest monu-
ment, restaurat tot just fa 
tres anys. 

Restaurades les portes d’entrada a l’Ajuntament
La brigada municipal ha finalitzat 

la reforma de les portes d’accés al ves-
tíbul de l’Ajuntament, amb especial 
atenció a les principals. La restauració 
ha permès recuperar el color natural 
de la fusta, modernitzant, en conse-
qüència, la imatge de les instal·lacions. 
Aquests treballs anticipen el canvi de 
la decoració interior del consistori, que 
es durà a terme en els propers mesos. 
L’objectiu és fer de la casa de la vila un 
punt més propera a la ciutadania i faci-
litar l’atenció a veïns i veïnes. 

Vial de l’Arboçar de Baix a l’Arboçar de Dalt
En el ple del mes d’abril es 

va donar llum verda al projec-
te de vial peatonal entre l’Ar-
boçar de dalt i l’Arboçar de 
Baix. La Diputació de Barcelo-
na s’ha compromès a atorgar 
una subvenció de 80.000 € 
necessaris per desenvolupar 
la licitació i iniciar els treballs. 
L’Ajuntament aportarà els 
50.000 € restants dels seus 
propis fons per poder tirar en-
davant el projecte. S’estima 
que les obres comencin en el 
darrer trimestre de 2018.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
Creix la vegetació a la depuradora de Cantallops

L’estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops 
continua la seva fase de posada a punt abans de l’entrega 
definitiva de l’obra, prevista al darrer trimestre de 2018. El 
creixement de la vegetació evidencia un nou pas endavant 
de l’equipament, ja que serà aquesta l’encarregada d’una de 
les fases de depuració. Aquesta infraestructura és molt més 
ecològica que una de tipus convencional i s’alimenta amb 
energia verda, mitjançant plaques fotovoltaiques.

Adjudicades les obres d’asfaltat del camí entre
Sant Sebastià i l’església d’Avinyó

Els treballs d’asfaltament del camí que uneix Sant Se-
bastià dels Gorgs i l’església d’Avinyó s’han iniciat la darrera 
setmana de maig. Aquesta obra, llargament reivindicada i 
que ha ocupat nombrosos titulars en aquesta publicació els 
darrers set anys, s’ha desencallat gràcies a les gestions de 
l’equip municipal amb les diferents institucions. La solució 

trobada ha arribat gràcies a la subvenció del departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Panasfalto serà 
l’empresa encarregada de la reforma dels vorals i la via ma-
teixa, que mantindrà l’amplada actual. Aquest nou eix de 
comunicació de ràpid accés facilitarà notablement el trànsit 
dels veïns en direcció al cementiri d’Avinyó. 

Refets els vorals de diversos camins rurals

L’empresa Roca Gómez s’ha ocupat de la reforma d’un 
petit tram de voral del camí entre Avinyó Nou i Sant Sebastià 
dels Gorgs, que permetrà l’evacuació d’aigua en cas de pluja. 
Els treballs conduirà el líquid element a la rasa sense afectar 
al camí mateix o a la vinya. 

Idèntica obra realitzada en el proper camí de LLinda. 
El tram revisat és d’uns 700 metres de longitud, i ajudarà a 
evaquar l’aigua de la pluja del paviment d’aglometat asfàltic 
existent. L’empresa encarregada de la reforma ha estat Exca-
vacions CHÉ.

Finalitzat el mirador a la plaça de l’Era
de la Roca de les Gunyoles

La brigada municipal ha rematat els treballs de millora 
del mirador situat a la plaça de l’Era de la Roca de les Gu-
nyoles. Aquest nou espai compta amb una zona empedrada i 
bancs per seure i gaudir d’unes magnífiques vistes del massís 
del Garraf. Aquest espai permet incrementar el patrimoni tu-
rístic del municipi i complementa l’espai proper del Puig de 
la Mireta o el Museu del Batre.  
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casald’estiuestiujove
Vine a gaudir del Casal d’Estiu amb nosaltres!

Tot a punt per a una nova edició del Casal d’Estiu d’Avi-
nyonet, una proposta oberta a nens i nenes del municipi i de 
tota la comarca de fins a 13 anys. En aquesta ocasió la temà-
tica escollida seran els oficis, fet que afegirà un punt educatiu 
a les diferents propostes de lleure i sortides d’enguany, que 
es desenvoluparan entre el 25 de juny i el 3 d’agost, amb pos-
sibilitat d’inscripció per setmanes o bé per la totalitat de dies 
programats. El període d’inscripció roman obert fins el pro-
per 15 de juny. Les famílies empadronades al municipi tenen 
descomptes del 5% i si es registren dos o més germans a un 
mínim de 4 setmanes hi ha descomptes del 20%. 

El Casal d’Estiu d’Avinyonet va exposar tots els seus de-
talls en la tradicional reunió informativa, el passat dijous, 24 
de maig, a l’Escola d’Avinyonet del Penedès. Enguany arren-
carem el 25 de juny seguint l’horari habitual, de 9 a 13:30h, 
amb la possibilitat de gaudir, opcionalment, de servei d’aco-
llida des de les 7:45h, i de menjador, ara ampliat en 30 minuts 
fins a les 16 hores.

També es va aprofitar per presentar les monitores i mo-
nitors d’enguany del Casal, l’Abril Escofet, el David Esteve, la 
Gemma Esteve, la Marina Ribes i el Nil Garreta, amb la coor-
dinació de la Laura Molinari.

La proposta temàtica d’aquesta edició es centrarà en els 
oficis, amb particular accent sobre aquells més arrelats al 
municipi. Aquestes activitats es complementaran amb sorti-

des a Aqualeón, el Tibidabo o la tradicional Jornada Espor-
tiva amb els altres Casals de la comarca a Vilafranca, que se 
sumaran a la imprescindible visita setmanal a la piscina de 
Sant Cugat Sesgarrigues. A més, durant la setmana del 23 al 
27 de juliol es planificaran 3 dies de colònies a l’Illot Gran. 

Les famílies interessades en inscriure els seus fills i filles 
han de portar l’inscripció completa abans del divendres, 15 
de juny, a la planta baixa del local social d’Avinyó Nou (C/Car-
me 1 bis), de dilluns a divendres els matins de 10:00 a 14:00 
i les tardes de 16:30 a 19:00 (excepte dijous). Per més infor-
mació podeu consultar la web www.avinyonet.org i contac-
tar amb la direcció del casal al correu casalestiuavinyonet@
gmail.com o el telèfon 93 897 00 00.

T’apuntes a l’Estiu Jove 2018?
Els joves de 1r d’ESO als 17 anys estan convidats a gau-

dir de l’Estiu Jove al municipi. Durant tres setmanes, entre 
el 9 i el 27 de juliol, es proposaran tallers i activitats vari-

ades i una sortida de cinc dies. En breu rebreu al vostre 
domicili un díptic amb la data de la reunió informativa i els 
preus i dates d’inscripció a aquesta activitat.
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joventutdonaeducaciócultura
Taller de Cinema

El taller de Cinema, activitat cultural subvencionada 
pel departament de Cultura de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament, va iniciar la tercera edició amb un gran èxit de 
participació entre els joves. Aquesta activitat permet seguir 
el procés de producció d’un film, tot aprenent les bases de la 
totalitat d’oficis relacionats amb el cinema  (guionista, pro-
ductor, director, actor, càmera, il·luminador, maquillador, 
accessorista, muntador…). En aquests moments, els partici-
pants ja han tancat el guió del nou curt i es troben en ple pro-
cès de rodatge. Per culminar aquest laboriós treball només 
romandrà la fase de muntatge i edició, previ a la presentació 
del treball a mitjans d’estiu.

Què és i com funciona el Servei d’Assessorament Familiar 
d’alcohol i altres drogues (SAFAD)?

El SAFAD va néixer el 2009 com a resposta municipal, mitjan-
çant la Mancomunitat Penedès-Garraf, a la manca d’un recurs 
de referència proper davant els dubtes d’actuació en casos de 
conductes anormals de consum d’alcohol i de tòxics. Aquest 
servei públic i confidencial neix amb les següents finalitats:
- Oferir atenció personalitzada per solucionar dubtes, 
qüestions i problemàtiques relacionades amb les drogues 
i els seus consums.
- Orientar, assessorar i derivar –en cas necessari– a serveis 
específics, treballant la derivació d’una manera gradual. 
- Oferir una alternativa psico-educativa a les sancions per con-
sum i tinença de drogues il·legals a persones menors d’edat. 

El SAFAD atén dues tardes i un matí, en resposta a 
l’augment de la demanda que hi ha hagut any rere any. En 
xifres absolutes, l’any 2016 es van atendre 388 persones, 

que van augmentar a 422 el 2017.
Es tracta d’un servei presencial de caràcter comunitari. 

Connecta els diferents professionals de la xarxa sòcio-sani-
tària i per tant la tasca de coordinació entre professionals 
resulta imprescindible. Serveis Socials, professionals sani-
taris, centres educatius, serveis d’ocupació, justícia juvenil, 
joventut, salut mental, i especialment altres usuaris, són les 
principals fonts de derivació. S’ofereix atenció a usuaris de 
totes les edats, familiars preocupats per germans, fills, ma-
res i/o pares o bé persones que per iniciativa pròpia plante-
gen problemàtica de consum o voluntat de fer un seguiment 
educatiu per evitar la sanció per consum a la via pública.

SAFAD - 93 118 40 05  CAP Alt Penedès (Pl. Penedès, 1) 
de Vilafranca del Penedès.

Esquiada Jove de l’Alt Penedès 2018 
La 18a edició es va desenvolupar entre el 3 i el 4 de març a l’estació de La Mase-

lla. Hi van participar un total de cinquanta joves d’una dotzena de municipis, deu 
dels quals procedents d’Avinyonet. 

Taller
d’Emancipació i 
emprenedoria

El divendres dia 13 d’abril es va re-
alitzar el taller d’emancipació, realitzat 
per la Fundació Escolta Josep Carol i 
adreçat a fer pensar sobre el significat 
d’aquests termes i la transmissió als jo-
ves de l’actitud d’emprendre.

Va ser un taller molt pràctic, basat 
en diversos jocs i dinàmiques que van 
fer de la iniciativa una trobada interes-
sant i alhora entretinguda.
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joventutdonaeducaciócultura
Actes de sensibilització per a la igualtat de gènere
Taller ‘no és no’ 

Marta Rodríguez i Laura Jiménez, del col·lectiu Des del 
Cos, van proposar el taller “No és no” el dissabte, 10 de 
març, amb la participació d’onze dones.

La proposta consistia en una activitat creativa que com-
binava diferents dinàmiques i tècniques, com ara el collage 
i el vídeo, per abordar els estereotips més generalitzats i les 
micro-violències existents del dia a dia de les dones.

Per acabar es va gravar un petit vídeo amb els “no” que 
van sorgir de les reflexions del taller. 

Dones, política i societat. 
Com ho fem? 

L’acte principal del Dia Internacional de les Dones va 
tenir lloc el passat diumenge, 18 d’abril, amb la presència 
de la Marta Ruiz Ysalgué, Regidora de Cultura de l’Ajun-
tament. Enguany l’acte va iniciar amb la lectura del ma-
nifest del Dia Internacional de les Dones per dues dones 
joves, la Meritxell Guasch i l’Edurne Pérez. Tot seguit va 
iniciar l’activitat proposada per la Diputació de Barce-
lona, “Dones, política i societat”, conduïda per la Mireia 
Chalamanch i l’Anna Boix. La proposta partia d’un seguit 
de poesies escrites per dones que servia per introduir un 
debat emocionant, interpel·lador i que va gaudir de la 
participació de tots, homes i dones. Va tancar la jornada 
el setè sopar de tastets amb diverses especialitats prepa-
rades exclusivament per a l’ocasió. 

Finalment es van sortejar tres llibres escrits per do-
nes.

100 alumnes preinscrits als 
centres d’Avinyonet per al 
curs 2018-2019

L’Escola d’Avinyonet i la Llar d’Infants han tancat les 
preinscripcions per al proper curs després de celebrar les se-
ves jornades de portes obertes el passat mes d’abril, i l’any 
vinent donaran servei a un total de cent alumnes.

L’Escola tindrà un total de 85 nens i nenes, després de la 
marxa cap a l’Institut d’un nodrit grup de 16 alumnes. Tots els 
integrants de la família educativa van celebrar la jornada de 
portes obertes en un dia de curs amb la intenció de mostrar 
tot el que fan tant a pares i mares com a les vuit famílies que 
van visitar el centre. 

La Llar d’Infants el Cargol, per la seva banda, ha reunit un 
total de 15 preinscrits per al curs 2018-2019, que iniciarà en 
les seves renovades instal·lacions (veure article Infraestruc-
tures i obres en aquesta mateixa revista). El dia de portes 
obertes, celebrat el 25 d’abril, van aplegar un total de cinc 
famílies per interessar-se pel projecte educatiu.   

El Festival En Veu Alta arriba de nou a Avinyonet el 10 de juny
El Festival En Veu Alta, dedicat a la narració oral, 

repetirà un any més la seva visita al Local Social mu-
nicipal d’Avinyó Nou el diumenge, 10 de juny, a les 18 
hores amb la representació de Charlie, Alice and Me, 
amb Teresa Sànchez-Roca. L’obra fa un recorregut per 

la perifèria del conte d’Alícia al país de les Meravelles, 
un dels relats més famosos de la literatura mundial. 
L’entrada, un any més, serà gratuïta.

Podeu consultar totes les propostes del festival EVA a 
www.enveualta.com.  
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activitatsgentgranturisme

Els mesos de setembre i octubre marquen el tret de sorti-
da de les activitats socioculturals per a totes les edats que or-
ganitza l’Ajuntament i que es realitzen en els diferents espais 
i equipaments del municipi. Tot seguit us mostrem un recull 
de fotografies d’aquest curs. A la guia d’activitats hi ha més 

Activitats i cursos 2017-2018

XVI Festa de la Gent Gran amb final de festa a l’Arboçar
La Gent Gran d’Avinyonet del Penedès va celebrar la seva 

festa anual amb la participació de 60 persones del municipi. 
La jornada va començar amb una visita guiada al Santuari de 
Santa Maria del Foix, on els presents van gaudir del patrimo-
ni cultural alhora que admiraven les impressionants vistes 
de la conca mitjana del Foix. Tot seguit es va fer un pica-pica 
previ al retorn a l’escenari del dinar d’enguany, previst a la 
Societat la Penya de l’Arboçar. 

Aerobic Anglès Francès

informació sobre les activitats que es realitzen. La trobareu 
a la secció sociocultural del web municipal www.avinyonet.
org o també a la planta baixa del Local Social d’Avinyó Nou. 
Durant el mes d’agost es farà arribar a totes les cases la guia 
d’activitat de cara al proper curs.

Pilates Restauració de mobles Tonificació

L’àpat, servit per l’empresa del municipi Moixa, el va ame-
nitzar l’actuació humorística de l’actor de Vilafranca, Toni 
Regueiro. Al final de la mateixa, l’alcalde, Oriol de la Cruz, va 
fer la preceptiva entrega de plaques a dues parelles del mu-
nicipi que celebraven les seves noces d’or. Els 60 assistents 
es van endur de record un test amb una farigola de llimona 
o l’espernallac o farigola de maó, plantes aromàtiques que 
s’adapten a la climatologia del nostre entorn natural.
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activitatsgentgranturisme

Nova pantalla i tòtem informatius N-340
Des de mitjans d’abril ja tenim ins-

tal·lada la nova pantalla led informa-
tiva a la N-340, visible en direcció Vila-
franca des de la mateixa Nacional i des 
de la carretera d’Olesa de Bonesvalls, 
punts que aglutinen el 70% del trànsit 
d’habitants del municipi. Aquesta ins-
tal·lació, pionera a la comarca, servirà 
per promocionar les activitats organit-
zades al municipi, donar informació de 
servei i actuar a mode de benvinguda a 
Avinyonet per a molts visitants.

Junt a aquesta instal·lació, i a peu 
de vorera, durant aquest mes de maig 
s’hi instal·larà un tòtem tàctil que per-
metrà visitar les webs de turisme i ins-

Més de 200 persones gaudeixen de DO Vinífera

El passat 3 de març es va donar el tret de sortida a les 
visites a DO Vinífera, Centre d’interpretació del Jaciment 
ibèric de la Font de la Canya. Durant aquests dos primers 
mesos, el llibre de visites ja registra més de 200 entrades. 

Com sabeu està obert de dilluns a diumenge i es pot 
visitar en modalitat de visita lliure (dilluns a divendres de 
10:00 a 13:00 sense reserva prèvia i amb el preu de 4€ els 

adults i un preu reduït de 2’5€) i guiada (dissabtes, diu-
menges i festius a les 10:00 i a les 12:00 amb el preu de 6€ 
els adults i un preu reduït de 4’5€).

També es poden realitzar visites concertades en altres 
dates i horaris trucant al telèfon 606866979 o al correu 
electrònic arqueovitis@gmail.com i reservant prèvia-
ment.

titucionals de l’Ajuntament, on s’hi pot 
trobar tot tipus d’informació.

Aquestes noves infraestructures re-

validen la forta aposta pel turisme sos-
tinguda per Avinyonet en els darrers 
temps. 
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turismeesports

Durant aquest primer semestre de 2018 s’estan duent a 
terme els treballs de museïtzació de la segona fase del Jaci-
ment ibèric de la Font de la Canya. Aquests treballs consis-
teixen en dos apartats:

- Consolidació i restauració de vuit recintes i condiciona-
ment d’un carrer i immediacions amb recreixement del ni-
vell de paviment amb graves.

- Tancament amb reixa metàl·lica del perímetre visitable 

Segona fase de museïtzació del
Jaciment ibèric de la Font de la Canya

del jaciment, d’una extensió d’una hectàrea, amb desbros-
sament previ de 1,5 m d’amplada del perímetre i seguiment 
arqueològic durant la realització dels forats dels fonaments 
de la tanca.

El cost  dels treballs està sufragat per la Diputació de Bar-
celona gràcies a les Meses de concertació de la Xarxa de go-
verns locals 16-19, sol·licitades per l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès amb un cost total de 55.805,05 €.

Ramón Jané i Toni Carbó, del Celler Mas Candí, van ser 
els guanyadors de l’11a edició del tast per parelles de Vila 
Viniteca. Després de sis presències a la final i un total d’11 

Ramon Jané i Toni Carbó, guanyadors 
del premi Vila Viniteca

participacions van aconseguir superar les 120 parelles que 
participaven i endur-se aquest prestigiós guardó. Moltes feli-
citats per aquest èxit!
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La U.E. Avinyonet ha acomiadat la temporada 2017-2018 
a la lliga Catalana de Quarta Divisió Catalana en 15a posició. 
L’equip avinyonetenc ha tancat amb un balanç de 6 victòri-

La U.E. Avinyonet acomiada la temporada en 15a posició
es, 4 empats i 20 derrotes, en un any difícil on han anotat 41 
gols i ha rebut 96. Mohammed El Hadioui, amb 24 dianes, ha 
estat el màxim realitzador de l’equip a la categoria. 

Torneig comarcal de Futbol 7

El cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol tindrà lloc 
el ja tradicional Torneig comarcal de futbol 7 Copa Pene-
dès TV - Gran premi CCAP de categoria infantil, reservat per 
a joves nascuts a partir de l’1 de gener de 2004. L’edició 
2018 de la competició es desenvoluparà a la zona espor-

tiva de Santa Margarida i Els Monjos, i, un any més, aple-
garà un equip d’Avinyonet format per joves empadronats 
al municipi. Des de l’ajuntament animem a tots els joves a 
participar-hi, ja que des del primer any ajuda a fer amistats 
i grup amb la resta de jovent del municipi.

Els nens de l´equip de futbol sala de l´escola esportiva 
municipal de tercer i quart de primària van finalitzar en pri-
mera posició la lliga Jespe comarcal. Arribades les fases de 
grup, malauradament van haver de dir adéu a la competició 
després de caure a Mataró front a un equip de gran nivell i 
que va finalitzar com a líder la competida zona de Badalona, 
Mataró i Sabadell.

D’altra banda, el conjunt de vòlei femení evoluciona 

Escola Esportiva: resultats i noves millores
a bon ritme. Ara ja disposen de la nova instalació de xarxa 
homologada, adquirida per l’Ajuntament amb un cost de 
756,26€, sufragats via subvenció de la Diputació.

La instal·lació de la mateixa l’ha realitzat la brigada mu-
nicipal. Com cada any, també s’han renovat les pilotes dels 
nens de futbol sala i s’ha aprovat la compra dels maillots de 
les noies de rítmica.  
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Tot seguit de Setmana Santa vàrem celebrar la festa del 
34è aniversari de la inauguració del Local amb un programa 
farcit d’actes per a tots els públics: el clàssic campionat de 
truc, l’espectacle infantil amb els Malabàring Brutal i el grup 
Marta i Gregori, de música en català de tots els temps. 

El diumenge, tot i la pluja, es va poder fer la paella al car-
rer i gaudir del concert i ball de La Gran Orquestra Selvatana. 
Agraïments a tots els que hi van col·laborar.

Societat La Torre:
34è aniversari de la inauguració del Local 

LES ENTITATS

delmunicipi
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Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops:
Dia de la mare

El passat diumenge 13 de maig al Centre Cultural i Re-
creatiu de Cantallops es va celebrar el dia de la mare. Vam 
poder veure la sessió de teatre “ Aquí no paga ni déu” de 
la companyia Pirandó 84. Tots els assistents vam gaudir de 
l’humor i diversió d’aquesta obra de teatre, junt amb la seva 
bona representació i guió. també es va obsequiar a totes les 
dones assistents amb un petit detall.

Societat Els Gorgs
Rua de Carnaval

El passat 17 de febrer va tenir lloc la rua de carnaval a 
Sant Sebastià dels Gorgs, on hi van haver moltes disfresses 

singulars i originals de la mateixa gent del poble, acabant 
amb un berenar popular i el lliurament de premis.

Festes de Pasqua
Les festes de Pasqua van arrencar el dia 25 de març, dia 

de Rams, amb el tradicional dia de la truita, amb la degus-
tació de truites realitzades pels veïns del poble. Aquest any 
es va avançar una setmana per tal de no coincidir amb el 
dia que els padrins estan ocupats portant la mona als seus 
fillols.

Dissabte 31 de març van passar per Sant Sebastià dels 
Gorgs a cantar caramelles les colles de Sant Cugat i d’Avinyo-
nou. Va tancar les festivitats el tradicional Aplec de LLinda de 
dilluns de Pàsqua, amb Missa, ballada de sardanes, i dinar 
popular enmig del bosc.
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“Quan vam guanyar 
la Copa em vaig que-
dar en shock. No po-
dia parlar, no sabia 
com expressar els 
meus sentiments”

VEUS D’AVINYONET: Maria Córdoba, jugadora d’hoquei patins al Calmar CP Vilanova

l’entrevista

“Vaig aprendre abans a patinar que a caminar” 
La Maria ha arribat a la cimera de l’hoquei 
patins, el seu esport. En una trajectòria 
precoç, amb només 20 anys ja acumula 7 
anys a l’elit de l’OK Lliga i pot presumir del 
seu primer gran títol, la Copa de la Reina. 
Coneguem més a fons tots els secrets de 
la Maria Córdoba, de Cantallops. 

Llueix orgullosa el dorsal 7 del seu gran 
referent, l’Aleix, el seu germà. La Maria 
traspua hoquei en cada frase, en cada 
paraula. Ho viu amb passió, però tam-
bé amb prudència. Sense excessos. 
En un món, el de l’esport, cada cop 
més avesat a l’ego desmesurat, ella en 
constitueix una beneïda excepció. El 
seu equip, el Calmar C.P. Vilanova, ha 
acabat l’OK Lliga femenina en la cin-
quena posició. A títol individual, Cór-
doba tanca la temporada amb un ba-
lanç personal de 25 partits jugats, dues 
assistències i nou gols, estadística on 
iguala com a segona màxima realitza-
dora de l’equip, la Maria Figuerola. A la 
Copa, cal afegir tres encontres més i un 
gol a la final.

Satisfeta amb el global de la tempo-
rada?
L’any ha tingut molts alts i baixos. A 
l’inici del campionat els resultats no 
ens van acompanyar, però a mesura 
que hem consolidat l’equip el progrés 
ha estat notable. El canvi d’entrenador 
en el mes de gener va ser el punt d’in-
flexió i, tot seguit, la victòria a la Copa 
de la Reina ens va donar un punt més 
de motivació. Potser l’aspecte a millo-
rar de cara al futur és el rendiment al 
nostre pavelló, perquè hem rendit més 
jugant fora de casa. 

Parles de la incorporació del Jofre Vilà 
al capdavant de l’staff tècnic com a 
moment determinant. Aquest entre-
nador, només arribar, va declarar: “El 
meu objectiu és guanyar la Copa de 
la Reina”. En aquell moment ho veieu 
possible?
Jo no hi creia. Gens. Sabíem que juga-

ríem la Copa perquè el nostre patroci-
nador, Calmar, havia apostat molt fort 
per l’equip i volia que la competició 
es disputés al nostre pavelló, les Ca-
sernes. En tot cas, arribat el moment, 
quan el sorteig de la competició ens va 
aparellar a quarts de final amb el Man-

canvi d’entrenador vaig començar a 
gaudir de més minutsa la pista, perquè 
amb l’altre tècnic no ens acabàvem 
d’entendre. Passada la transició inici-
al, un cop ens vam conèixer més amb 
el Jofre Vilà vaig anar gaudint de cada 
cop més oportunitats. I de la meva 
primera titularitat en un partit de lliga 
vam arribar a la Copa de la Reina, on ho 
vaig ser a tots els encontres. 

Quina és la clau d’aquesta transfor-
mació?
Vaig fer un canvi. M’ho diuen les meves 
companyes, i jo també ho vaig notar. 
En aquell moment de la temporada 
només descansàvem un dia a la setma-
na: feiem tres d’entrenament d’hoquei, 
dos de gimnàs (dimecres i diumenge) i 
jugàvem els dissabtes. Només descan-
sàvem els divendres. 

I quin paper hi juga el tècnic Jofre 
Vilà?
Jo necessito una persona que em mat-
xaqui. Ja sé que hauria de ser jo la que 
es posés aquesta pressió, però si no 
tinc algú a sobre que em dugui dre-
ta, de seguida faig bromes, les altres 
s’apunten… I llavors l’entrenament 
es desmadra una mica. El Jofre Vilà és 

lleu, líder llavors de l’OK Lliga, ho vam 
veure magre per passar a semifinals. 
Però veure la quantitat de gent que ens 
va venir a animar, amb unes graderies 
on no s’hi cabia, unida a la nostra moti-
vació va capgirar el nostre pessimisme. 
Va ser brutal. Ho vam donar tot i també 
vam tenir sort. I això ho crec sincera-
ment: vam tenir sort. 

Jugar a la Copa, i a més de titular en 
els tres partits…
No m’ho esperava. És cert que amb el 
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VEUS D’AVINYONET: Maria Córdoba, jugadora d’hoquei patins al Calmar CP Vilanova

l’entrevista

“Vaig aprendre abans a patinar que a caminar” 
molt estricte, i a mi això m’agrada. Cal 
pensar, a més, que veníem de tenir la 
mateixa persona al capdavant del grup 
les anteriors sis temporades. Vaja, que 
necessitàvem un canvi. 

I per acabar d’arrodonir-ho, un gol a 
la final: l’empat a un contra l’Hostel-
cur Gijón. El recordes?
Sóc davantera, m’agrada jugar al fons 
de la porteria contrària. En aquella ju-
gada em trobava dins l’àrea, amb una 
companya al costat i davant de la por-
tera rival. La Pati Miret, que és una de 
les jugadores que em fa més assistèn-
cies, va xutar sense èxit; tot seguit em 
va veure allà, me la va penjar i jo la vaig 
desviar per marcar. Un segon després 
no m’ho creia; però sí, havia entrat! Si 
ja és un somni poder jugar la final de la 
Copa, imagina a més fer un gol… 

I acaba el partit amb victòria per 1-2. 
Fins ara, m’has repetit en moltes 
ocasions que ‘no t’ho creies’… 
I és 100% cert! Es pot comprovar a les 
fotos de la celebració a la pista. Tothom 
surt rient, feliç… Jo em veig normal, 
paralitzada, en shock. No era consci-

ent del que acabàvem d’aconseguir. 
No podia parlar, no sabia com expres-
sar els meus sentiments. L’endemà ja 
vaig començar a creure-m’ho. D’altres 
membres de l’equip sí que ho van viure 
amb més intensitat, potser perquè te-
nen més ambició o creuen més en elles 
mateixes, però jo no me’n sabia avenir. 

Què canvia a l’equip la victòria a la 
Copa?
Les setmanes següents ens sentíem 
més alleujades. La directiva de l’equip 
ens va marcar llavors l’objectiu de clas-
sificar-nos per Europa, que malaurada-
ment no vam assolir per punts en per-
dre amb el Palau de Plegamans. Potser 
en aquell moment anàvem a un ritme 
més baix que en el cap de setmana 
de la Copa… S’ha de dir també que el 
nostre entrenador compartia compro-
misos amb més equips de categories 
del club en plena època de campionats 
d’Espanya i Catalunya, i necessitava 
temps per als seus nens. Ho vam en-
tendre, perquè ell també va sacrificar 
aquests altres conjunts per centrar-se 
en nosaltres i preparar la Copa de la 
Reina. La seva absència potser va fer 

que ens relaxéssim un pèl. Malgrat això, 
hem seguit lluitant fins el final per la 
cinquena posició. 

S’ha acabat la temporada. Renova-
ràs?
Veurem. A mi m’agradaria seguir a Vi-
lanova si continués el Jofre Vilà. Si no 
és així, meditaré el meu futur en funció 
del tècnic escollit i les condicions que 
posin. Val a dir que encara no m’han 
contactat per parlar, però els primers 
inputs que he rebut són positius.

Campiona de Copa, jugadora de l’OK 
Lliga. Com comença la història cap a 
la cimera del teu esport?
La meva mare diu que vaig aprendre 
abans a patinar que a caminar. Amb dos 
anys em van comprar uns Fisher-Price, 
amb els que anava junt a la meva àvia 
pel poble. No m’estava quieta. Quan en 
vaig fer tres ja gaudia d’uns patins de 

“L’hoquei és la vida 
per a mi. Sense ell 
tot es fa més difícil”
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debó, que feia servir al voltant de la pis-
ta del CP Vilafranca mentre el meu ger-
mà, l’Aleix, entrenava. Veient la meva 
afició, em van apuntar a patinatge com 
a extraescolar a l’escola d’Avinyonet i 
també a Vilafranca.

I llavors, el dubte: patinatge o ho-
quei.
Decisió clara. Volia fer hoquei… però 
també futbol! Amb 7-8 anys el meu 
pare em va obligar a decidir. Jo no vo-
lia decantar-me per una o altra opció, 
les volia totes dues! però vaig haver 
de cedir, i va guanyar l’hoquei. Aquest 
esport és la vida per a mi. Sense ell tot 
es fa més difícil. Per exemple, ara bona 
part de les meves companyes desitgen 
que arribi l’estiu per descansar de la 
temporada i marxar de vacances. Jo no 
dic que això no m’agradi, però sé que 
d’aquí a ben poquet trobaré a faltar els 
entrenaments… 

Com són els teus primers anys al Patí 
Vilafranca?
Quan hi vaig entrar només hi havia un 
equip absolut de noies i jo mateixa. 
Era l’única nena del club, així que em 
tocava jugar en equips masculins. Però 
vaig progressar i, fins i tot, algunes ve-
gades em portaven de reforç a les ca-
tegories superiors. Quan vaig fer 12, al 
Vilafranca em quedava penjada en un 
equip força fluixet. Llavors vaig rebre 
una trucada del Vilanova que m’obria 
les portes a l’equip de l’OK Lliga a curt 
termini (no es pot tenir fitxa en aquesta 
categoria abans dels 13), i no m’ho vaig 
pensar. Els meus pares van decidir fer 
aquest sacrifici, i amb 12 anys vam ini-
ciar aquest repte.

I el Vilanova compleix la promesa, i 
debutes a l’OK Lliga amb l’edat míni-
ma, 13 anys. Com és per a una ado-
lescent debutar en un equip de joves 
i dones?
Imposa una mica veure’t envoltada 
d’integrants de la Selecció. Entrenava 
amb les meves ídols i referents, unes 
jugadores que representaven allò que 
tu sempre havies somiat ser. En par-
ticular em fixava molt en companyes 
com la Clàudia Miret, internacional i 
una referent per a mi de sempre. Ella 

m’ensenyava moltes coses. En les al-
tres també, esclar, però potser amb 
més distància. Ets tan petita… Moltes 
d’elles ja tenien els 18 anys o més, i a 
aquesta edat no es parla del mateix 
que una nena de 13. Amb el temps, 
però, vas guanyant confiança. 

VEUS D’AVINYONET: Maria Córdoba, jugadora d’hoquei patins al Calmar CP Vilanova

l’entrevista

Recordes el debut?
No gaire… (riu) Crec que va ser a casa 
contra un equip gallec, però no recor-
do el dia. Hi havia una altra compa-
nya que tenia la mateixa edat que jo i 
va debutar abans, perquè jo de petita 
era molt petita. Tenia poca alçada i 
això em perjudicava. A canvi, era un 
nervi i corria molt, i amb molta tèc-
nica. Aquesta era la meva manera de 
desafiar la resta i evitar que em vaci-
lessin. 

Suposo que, malgrat que ja han 
passat uns anys de la teva arribada 

a l’OK Lliga, encara no s’ha tancat l’es-
cletxa entre l’esport femení i el mas-
culí, oi?
-Sens dubte, i l’hoquei no és una excep-
ció. A tots els nivells. Per exemple, quan 
parlem de materials. La temporada pas-
sada no teníem més que allò just i ne-
cessari. S’ha de dir que aquest any, de 
la mà de Calmar, el nostre patrocinador, 
que ens cuida molt, hem pogut millorar. 
Ara bé, si jo avui vaig a entrenar i se’m 
trenca l’stick tinc tres opcions: o agafo 
un de descartat pels nois, o suplico molt 
al club, o me’n pago un. En canvi, si ells 
proven un de nou i no els hi agrada, de 
seguida els hi donen un altre. Gratuï-
tament. O si se’ls hi trenca igualment 
reben un de nou. En aquest detall, els 
sticks, és on més veiem la diferència. 

Servirà la victòria a la Copa per rever-
tir aquesta realitat?
En absolut, no canviarà res. De fet, ara 
fa anys que, per sort, no pago per jugar. 
Però els desplaçaments als entrena-
ments els hem de cobrir entre jo mateixa 
i la família. I els viatges toca fer-los amb 
els meus pares o amb l’entrenador. I cal 
pensar que ens toca anar a Galícia, Gijón 
i Madrid. A Galícia hem anat en avió, a 

“Sóc d’Avinyonet, i 
sempre ho remarco. 
M’agrada el meu 
poble, Cantallops!”
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club, només els segueixen a ells. A no-
saltres sí ens van venir a animar durant 
la Copa de la Reina, però no a la lliga. 
Val a dir que als nostres partits tenim 
molta gent a la graderia –no ens quei-
xem pas–, però trobem a faltar el plus 
de recolzament dels nois. 

I després de guanyar la Copa no vau 
aconseguir convèncer-los?
Quan va acabar el torneig tot eren bo-
nes promeses: “A partir d’ara vindrem 
als vostres partits, perquè feu més ho-
quei que els nois!” I a la primera ocasió 
a casa, tot seguia igual. Però ja estem 
acostumades. Ho mirem en positiu. 
Poques jugadores han tingut la sort de 
viure des de la pista l’experiència de la 
Copa, amb un pavelló com les Casernes 
absolutament ple. De fet, aquell cap de 
setmana hi havia més afició i ambient 
de hoquei que la que s’ha vist a la Copa 
del Rei d’enguany.

Fora de la pista, com va la vida d’en-
trenadora?
Bé, porto nens i nenes en la fase inicial, 
aquells que duen pocs anys patinant i 
comencen a jugar els primers partits. 
Dedico dos dies la setmana i un partit 
el cap de setmana, i a mi m’encanta. 
Perquè no hi ha pressió per guanyar. Jo 
només els hi dic: sortiu i disfruteu. Això 
és el que més m’agrada de ser entrena-
dora. 

T’hi veus en aquest paper en un futur 
molt llunyà?
Per ara m’agrada estar amb els nens 
fent-los gaudir de l’esport. Potser d’aquí 
uns anys canvio, però per ara vull jugar 
jo i ajudar als nens a què gaudeixin. 

I com es porta la relació amb els pa-
res?
Hi ha de tot. Malauradament he patit 
a molts pares que se’m queixen per-
què no crido o sóc prou exigent amb 
els nens. I ara! Temps tindran per ju-
gar-s’ho tot i patir la pressió de gua-
nyar… Amb 6 o 7 anys l’única obligació 
és disfrutar de l’esport. Molts pares vo-
len que els seus fills siguin els millors i 
ho guanyin tot des del principi.

Acabem, que no hem dit res de Can-
tallops o el municipi…
Jo sóc d’Avinyonet, i sempre ho remar-
co. M’agrada el meu poble, Cantallops! 
Al meu equip em fan broma dient: “Què 
fas vivint allà? Que no ho coneix ningú 
i ni tan sols surt al mapa!” Però jo estic 
molt bé a Cantallops, i al municipi sem-
pre he ajudat quan hi ha hagut alguna 
cosa. Ara bé, ens falta una piscineta i un 
camp de futbol… 

I a nivell professional, què vols ser de 
gran?
He estudiat enologia i viticultura a Es-
piells i m’agrada. Ara acabo de fer la 
prova d’accés a grau superior, i m’agra-
daria estudiar Educació Infantil. Si no 
ho aconsegueixo treballaré a un celler, 
com ja faig a l’estiu.  

I l’hoquei?
Diria que front a qualsevol altra cosa, 
primer va sempre l’hoquei. Sé que no 
ho hauria de ser així, perquè sé que 
no m’hi guanyaré la vida amb aquest 
esport, però és la meva prioritat princi-
pal. Sóc feliç jugant.

VEUS D’AVINYONET: Maria Córdoba, jugadora d’hoquei patins al Calmar CP Vilanova

l’entrevista

Madrid en furgonetes i cotxes, i a Gijón 
també. I cal pensar que normalment 
no dormim allà la nit abans: arribem, 
juguem i marxem. Res d’hotels! I si en 
algun lloc fem nit és perquè l’endemà 
juguem el segon partit a la mateixa lo-
calitat. 

Què cal fer per millorar aquesta situ-
ació?
El primer que cal canviar és la mentali-
tat del club. Que siguin conscients que 
tenen un equip a l’OK LLiga, la màxima 
categoria, i un altre que juga a Nacio-
nal, que és la segona divisió de l’ho-
quei masculí. Hauríem de rebre, com 
a mínim, el mateix tractament. Aquest 
any han canviat algunes coses, però els 
nois segueixen tenint més material i a 
més cobren per jugar. En el nostre con-
junt només tenen un sou les interna-
cionals per poder viure aquí, i la resta 
estem a zero. 

A canvi tindreu una afició molt fidel, 
sorollosa…
-A Vilanova l’hoquei agrada molt. Això 
es nota especialment quan juguen els 
nois, perquè hi ha més gent. L’Eskala, 
que és el principal grup d’aficionats del 
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