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L’aigua de la xarxa municipal 
arriba a Can Mitjans

Tots els programes de Festes Majors d’estiu

> PATRIMONI

La Festa del Batre:
el nostre patrimoni, a escena
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ELS PROTAGONISTES
AL DARRERA DE LES FM

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

COMENCEN LES OBRES 
DE REFORMA DE LA LLAR 
D’INFANTS

PÀG. 10

AVINYONET,
MUNICIPI 100%
CARDIOPROTEGIT



EDITORIAL

Tanquem el cercle
El passat cap de setmana vam tan-

car el cercle en els objectius d’aquest 
equip de govern, que actualment en-
capçalo i que ja fa 28 anys que està al 
capdavant de l’ajuntament d’Avinyo-
net. Sempre hem cregut, i crec que hem 
demostrat amb fets, en l’equilibri entre 
els diferents pobles del municipi, cons-
truint, com a mínim, en cada un d’ells 
una pista, un parc infantil i un equipa-
ment públic. Ara, però, havíem d’aca-
bar els serveis bàsics, i amb l’arribada 
de la xarxa d’aigua a Can Mitjans ens 
felicitem per la feina feta. Esperem aca-
bar aquesta legislatura amb el desple-
gament de la fibra òptica a tots els po-
bles i així fer-los agradables i atractius 
per viure, tot fomentant la compra-ven-
da i el lloguer, pensant en el creixement 
de la llar d’infants i l’escola com a futur 
del nostre municipi.

Hem acabat el desplegament dels 
dispositius de cardioprotecció amb la 
instal·lació dels punts a les Gunyoles, 
Can Mitjans i al polígon industrial. Tam-
bé amb l’entrega d’un de mòbil per a 
l’ADF del municipi. Amb aquests en són 
8 de fixes i dos de mòbils, apostant per 
tenir un municipi cardiovascularment 
protegit, amb l’objectiu de no haver-los 
d’utilitzar i, en el cas de necessitat, que 

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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quan els veïns i veïnes surten a donar 
un tomb pels pobles.

Com veureu a l’interior d’aques-
ta revista, hem dedicat la secció Veus 
d’Avinyonet als diferents presidents 
de les sis societats existents al munici-
pi. Són el gran motor de les activitats 
culturals al llarg de l’any i un element 
imprescindible en cada un dels nostres 
pobles. És per això que s’ha engegat 
aquest any la iniciativa, i que fruit de 
la bona sintonia expressada, proposo 
que es repeteixi cada any i que previ 
a l’inici de les festes majors, es cele-
bri aquesta trobada. Serà el brindis 
pre-festamajorenc, per desitjar-nos 
a tots uns dies de gaudi després de la 
gran feina feta al llarg de l’any per cada 
una de les entitats de forma desinte-
ressada.

Sense més, desitjar-vos a tots una 
molt bona festa major de cada poble i 
que gaudim d’un estiu ple amb les fa-
mílies i els amics, tot descansant per 
agafar forces de nou!

Que gaudiu de l’estiu.

puguin servir per salvar vides. Vam 
creure que era important ser pioners 
pensant en la salut com a prioritat mà-
xima.

En el passat ple hem fet una pro-
posta d’ajut per fomentar el pintat de 
les façanes dels habitatges per tal de 
millorar l’atractiu de la nostra carta 
de presentació a la gent que ens visita 
o bé passa per els nostres pobles. En 
aquesta primera línia de subvenció, 
s’ha destinat una bossa de 5.000€ que 
servirà per pagar la pintura utilitzada, 
prèvia sol·licitud i aprovació per part 
d’un tècnic municipal i amb el preu per 
metre quadrat establert segons preus 
de referència ITEC. Esperem veure 
l’evolució i demanda d’aquesta nova 
proposta per implementar-la de nou 
en els futurs pressupostos.

La Diputació de Barcelona ha des-
tinat recentment un ajut directe distri-
buït en relació als habitants de cada 
municipi. En el cas d’Avinyonet es re-
bran més de 70.000€ que es destinaran 
a la millora dels parcs infantils, instal-
lacions que en molts casos daten de 
principis dels anys 2000. Amb aquesta 
mesura es pretén la millora d’aquests 
espais, veritables llocs de trobada 
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TEMA DEL MES

Infraestructurahistòrica

El 21 de juliol de 2018 serà recordat 
com un dels dies històrics a aquesta 
petita població d’Avinyonet. La ca-
nonada llançada des del dipòsit de la 
serra de les Gunyoles garantirà aquest 
servei bàsic en qualsevol escenari, 
facilitarà nous hidrants enmig de la 
muntanya i servirà per fer arribar la 
fibra òptica.

Can Mitjans, connectat a la xarxa municipal d’aigua

Poc abans de les vacances d’agost, 
el 21 de juliol, aprofitant la festa major 
local, l’alcalde d’Avinyonet, Oriol de 
la Cruz, amb l’ajuda del jovent de Can 

Mitjans, ha obert l’hidrant de la cana-
lització entre les Gunyoles i Can Mit-
jans. Aquest acte significa una jornada 
important per a la història del poble i 

també del municipi, ja que completa 
la connexió de tot Avinyonet a la xarxa 
d’aigua municipal, que gestiona l’em-
presa CASSA.

Els treballs els ha desenvolupat 
CEMSA, empresa del grup Constructora 
de Calaf, durant un total de set setma-
nes, complint el termini establert per 
l’ajuntament. En les obres han parti-
cipat dues rasadores i una desena de 
treballadors, que han arrencat des dels 
dos punts de connexió, el dipòsit de 
la serra de les Gunyoles i Can Mitjans, 
i s’han trobat en el punt intermedi. El 
nou tub d’aigua inclou una canalitza-
ció específica de fibra òptica de 300 
MB, que farà arribar l’internet d’alta 
velocitat a Can Mitjans. A més, s’han 
situat dos hidrants: un d’ells enmig 
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TEMA DEL MES

Infraestructurahistòrica

Can Mitjans, connectat a la xarxa municipal d’aigua

de la muntanya, per ajudar l’ADF o els 
bombers a una extinció ràpida en cas 
d’incendi forestal –cal no oblidar que 
aquest poble es troba en la zona més 
boscosa de tot el municipi–, i un altre a 
la pista de Can Mitjans.  

Aquesta obra tanca el cercle de ser-
veis a Avinyonet, igualant definitiva-
ment la seva prestació a tots els racons 
del municipi. Aquest espai a tocar del 
Massís del Garraf, envidiable per viure, 
augmenta el seu potencial per rebre 
nous habitants, alhora que pot afavo-
rir la compra-venda d’habitatges per a 
què noves famílies estiguin interessa-
des a viure-hi.  

Pel que fa a la fibra òptica, un cop 
existent la xarxa de connexió física, el 
seu desplegament cap els habitatges 
queda ara en mans dels veïns, que po-
den contractar amb Fibra Penedès per 
sol·licitar el nou servei.

Aquesta obra tanca el 
cercle i connecta tots els 
pobles d’Avinyonet a la 
xarxa d’aigua municipal
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TEMA DEL MES

FestadelBatre

La Festa del Batre ja és una data fixa 
del calendari festiu a Avinyonet. La 
iniciativa, recuperada el 2017 de la mà 
de la Societat La Torre, un grup de
voluntaris i l’Ajuntament, va repetir
el succès aquest 2018  

Una màquina amb molta història

Superat aquest nou repte amb ele-
vada nota, la celebració ja pot comen-
çar a considerar-se imprescindible en 
el calendari. Via lliure, doncs, a la seva 
cinquena edició el proper 2019.

La quarta entrega d’aquesta pro-
posta, segona de la nova era, va tenir 
lloc entre el darrer dia de juny i el pri-
mer de juliol. El seu programa seguia 
l’exitosa recepta de 2017, amb dues 

parts ben diferenciades però que han 
permès dotar de valor al patrimoni ma-
terial i immaterial agrícola a les noves 
generacions. L’eix sobre el que pivota 
tota la celebració, però, s’ha mantingut 
inalterat: la màquina de batre visitable 
les 24 hores dels 365 dies l’any a la pla-
ça de l’Era de la Roca de les Gunyoles.

Els atractius de la festa van comen-
çar el dissabte amb l’exposició de pe-

ces històriques relacionades amb el 
món de la sega del cereal i el batre. Un 
grup de voluntaris i tècnics municipals 
es van repartir aquesta tasca amb una 
altra de ben important: la posta a punt 
definitiva de la màquina per tal que tot 
estigués a punt per l’endemà. Repassar 
olis, corretges i anclatges, a més del 
muntatge dels elements accessoris, va 
ocupar no poca estona a alguns dels 
voluntaris, que en molts casos ja van 
crèixer realitzant aquestes tasques es-
pecialitzades.

A la tarda, però, començava la fes-
ta de veritat amb la caminada cap a 
un dels veïns camps de Cal Vendrell, a 
la que s’hi van sumar un centenar de 
persones. La comitiva va baixar acom-
panyada d’un carro i cavalls, que des-
prés es farien servir per pujar el cereal 
segat. Aquesta operació es va realitzar 
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TEMA DEL MES

FestadelBatre

Una màquina amb molta història

de nombroses maneres, tot mostrant 
a joves i grans el modus operandi dels 
anys cinquanta, una ‘simulació’ espe-
cialment realista si la lliguem amb la 
forta calor ambiental de tota la tarda. 
A la nit, el retorn a casa es va fer més 
lleuger gràcies al concert del grup local, 
Sea Oil, que es treia d’aquesta manera 
l’espina de l’actuació pendent a la Wine 
Fest del Microvi 2018, cancel·lada per 
pluja. La seva música va posar la cire-
reta a una gran vetllada que va acollir 
a habitants de tots els pobles del mu-
nicipi.

El diumenge va matinar amb so de 
motor de moto a les Gunyoles, amb 
l’arribada d’un nodrit grup de clàssi-
ques que van complementar el mate-
rial agrícola exposat. Tot seguit, a les 
11h, qui es va posar en marxa va ser 
l’estrella de la festa: la màquina de 
batre. Abans, però, els experts volun-
taris van haver d’ajustar la seva posta 
a punt, adaptant-la a la mida del gra 
de la collita 2018. Les discussions i co-
mentaris entre ells van posar un punt 
divertit a aquest moment de silenci 
mecànic, que es va trencar un cop el 
tractor (d’època, també) va engranar la 
corretja per començar la separació del 
gra de la palla. Un elevat nombre de 
curiosos va venir a disfrutar d’aquesta 
relíquia en funcionament, que s’ha de 
dir que va complir la seva tasca al cent 
per cent.

Una paella popular, amb la partici-
pació de més de 60 persones, va posar 
el punt final a un gran cap de setma-
na. Des de l’Ajuntament mantenim la 
ferma aposta per aquesta celebració, 
i aprofitem per agraïr la implicació i 
esforç de tots els voluntaris, sense els 
quals la seva realització no seria viable.

Un centenar de persones 
van descobrir les
diferents tècniques de 
sega del cereal
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TEMA DEL MES

FestadelBatre

 La màquina de batre 
va tornar a desafiar
el temps i va exercir
la seva funció com
el primer dia 
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Un èxit… també 
a les xarxes

La barreja de curiositat i patrimo-
ni és una de les claus que explica el 
succès de la Festa del Batre a les xar-
xes socials. Aquesta celebració s’ha 
consolidat enguany com el segon 
esdeveniment més seguit als canals 
de Turisme Avinyonet, rere el Microvi. 
L’abast de les publicacions llançades 
ha superat amb escrells les 10.000 
persones impactades, i el retorn en 
interaccions ha assolit les cotes més 
elevades dels mesos de maig i juny.

La Festa del Batre ja és 
el segon contingut més 
consultat als canals 
Turisme Avinyonet,
rere el Microvi



ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

Avinyonet del Penedès ha completat el desplegament de 
desfibril·ladors en la totalitat dels seus pobles i ja eleva la 
cardioprotecció al 100% de la seva població. En total, s’han 
instal·lat vuit aparells fixes en punts clau del municipi, que 
s’afegeixen a altres dos de portàtils per a esdeveniments o 
entitats. 

La protecció cardiovascular ja es pot considerar com a 
objectiu acomplert a Avinyonet del Penedès, un cop s’han 
emplaçat els darrers aparells a les Gunyoles, Can Mitjans i 
el polígon de la Carrerada (situat al magatzem municipal). 
Aquests dispositius s’afegeixen als ja que ja funcionen a l’Ar-
boçar, Avinyó Nou, Cantallops i Sant Sebastià dels Gorgs. A 
més, s’han adquirit diverses unitats portàtils: una que gesti-
onarà directament el personal de l’ajuntament per a esdeve-
niments municipals i per la Unió Esportiva Avinyonet, i una 
altra que equiparà un dels vehicles de l’ADF d’Avinyonet.

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, subratllava la im-

Avinyonet del Penedès, municipi cardiovascularment protegit
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Ple de la
DO Penedès a Avinyonet 

desig és que cap d’aquests dispositius s’hagi de fer servir 
mai”.

Es pot accedir a la ubicació dels dispositius i conèixer el 
seu estat de servei mitjançant l’aplicació gratuïta Cardion-
live, accessible també des de la següent pàgina web: www.
cardionlive.com.

Avinyonet modernitzarà 
tots els seus parcs infantils 

portància de fer d’Avinyonet un mu-
nicipi capdavanter en la matèria: “La 
finalització del desplegament dels 
desfibril·ladors tanca una promesa 
essencial que ens havíem marcat 
des de l’equip de govern en aquesta 
legislatura. Som un dels municipis 
pioners al Penedès en gaudir del 
100% de protecció cardiovascular, 
un fet que creiem fonamental a dia 
d’avui. En tot cas, el nostre principal 

La DO Penedès va celebrar el seu ple al Local Social d’Avi-
nyó Nou el passat divendres, 22 de juny. Aquesta trobada va 
servir per detallar els projectes a Avinyonet del Penedès a 
nivell turístic i cultural, així com convidar els assistents al ple 
a visitar el municipi i els seus encants. En acabar la sessió 
es va fer una visita guiada a DO Vinífera de la mà equip ar-
queòlegs. L’Alcalde, Oriol de la Cruz,  va oferir al president de 
la DO Penedès, Josep Maria Albet i Noya, una rèplica deesa 
Demètter, simbol que la DO penedesenca va escollir com a 
motiu del seu logotip. 

Des de l’Ajuntament valorem molt positivament que enti-
tats de la comarca visitin el municipi amb els seus òrgans de 
govern. Seguim oberts a rebre’ls i que coneguin els nostres 
pobles i les seves activitats. 

El municipi rebrà 69.769,27€ de la Diputació de Barcelo-
na per a inversions que es destinaran, al cent per cent, a la 
renovació dels parcs infantils. Avinyonet s’ha acollit a aques-
ta nova línia de subvencions de l’ens, que ha repartit fons re-
partit única i exclusivament pel nombre d’habitants de cada 
municipi de la província. 

La quantitat es repartirà entre els pressupostos de 2018 
i 2019, tot i que la finalitat serà la mateixa. L’objectiu és mo-
dernitzar i substituïr elements dels diferents parcs infantils 
del municipi, una proposta que neix de la demanda que el 
mateixos usuaris d’aquests punts de trobada familiar en fan. 
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Subvenció per pintat de façanes
Per iniciativa de l’equip de govern, s’ha proposat destinar una 

partida de 5.000€ per subvencionar parcialment els treballs dels 
veïns del municipi que tinguin intenció de pintar la façana exte-
rior dels seus habitatges. Després de l’informe tècnic, el consis-
tori abonarà el cost proporcional de la pintura segons els metres 
quadrats de cada habitatge. 

Aquesta proposta neix amb l’objectiu de millorar la imatge de 
tots els pobles, i es farà servir com a prova pilot. En funció de la 
resposta s’ampliarà la despesa econòmica de cara a l’any 2019.

Instal·lació de càmeres
municipals: estat de
la qüestió 

Com a conseqüència de l’elevat nombre de robato-
ris que s’han produït a l’Arboçar, l’alcalde, reunit amb 
Mossos d’Esquadra i veïns, es va comprometre a ins-
tal·lar càmeres de vigilància a diferents punts del mu-
nicipi. Aquesta iniciativa està en fase d’estudi, essent 
conscients que la legislació actual no ho permet (està 
limitada als municipis amb un cos de Policia Local, per-
metent a la resta exclusivament aparells de lectura de 
matrícules). L’Alcalde es va reunir per fer elevar aques-
ta demanda al departament d’Interior de la Generalitat 
i al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal. Segons les 
darreres informacions, s’està treballant en la redacció 
d’un conveni entre Mossos, la Generalitat i els munici-
pis afectats per tal que, un cop resolta la problemàtica 
de la protecció de dades, sigui possible obrir el concurs 
públic que permeti instal·lar 18 càmeres a Avinyonet 
amb la màxima brevetat.

Sant Sebastià dels Gorgs tindrà un 
dels 30 mil·liaris de la Via Augusta

El Consell Comarcal de l’Alt Pene-
dès ha senyalitzat amb mil·liaris el tra-
çat de la Via Augusta romana, projecte 
a iniciativa de la Unió Europea i que 
tindrà el suport de la Diputació de Bar-
celona. Sant Sebastià dels Gorgs tindrà 
una d’aquestes indicacions, que su-
men un total de 50 kms més 21 km de 
variants al pas de la calçada històrica 
pel Penedès. 

Els mil·liaris, que eren columnes de 
pedra que es situaven a la vora dels ca-
mins cada milla romana (1.481 metres) 
servien per assenyalar les distàncies. 

Els actuals tenen una estructura de 
formigó amb un embolcall d’acer i una 
làmina il·lustrada de melamina que 
imita una moneda romana, de 8 cm de 
diàmetre, amb el logotip de la Via Au-
gusta.

El proper mes d’octubre entrarà en 
funcionament el web www.viaaugusta-
penedes.cat amb informació històrica 
i turística més detallada i actualitzada 
sobre tot el recorregut del sender. Tam-
bé s’imprimiran tríptics informatius 
que es repartiran des de les oficines 
d’informació turística.

Informació CatSalut: 
Dona’t d’alta a ‘la 
meva salut’

Els professionals de l’equip d’atenció 
primària Penedès rural us recomanem 
que us doneu d’alta de “la meva salut”. 
Es tracta d’un espai de consulta personal 
i intransferible on podeu disposar de la 
vostra informació de salut i fer tràmits 
electrònics de forma segura i confidenci-
al. Si voleu “la meva salut” adreceu-vos 
al taulell del vostre consultori, en cas de 
no tenir administratiu podeu anar al des-
patx de l’administració de l’EAP Penedès 
rural al CAP Vilafranca Nord a l’avinguda 
de la Pelegrina núm. 70 de 8 a 15h de di-
lluns a divendres el telèfon de contacte 
és el 93 8879254.

La Diputació crea el programa 
GIA, cens d’activitats municipals

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa el Gestor 
d’Informació d’Activitats, una nova aplicació que facilita als 
ajuntaments la gestió dels establiments del municipi. En 
aquest cens hi consten, doncs, totes les empreses en actiu 
al terme, i serà de gran ajuda pel que fa a la gestió d’activi-
tats. El programa, amb 15 anys d’experiència i ja en funcio-
nament a 200 municipis, optimitza la gestió en molts camps 
en unificar la informació en una única base de dades. 
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Dona’t d’alta al servei 
d’avisos d’SMS a partir del 

mes d’octubre i CASSA
t’enviarà un missatge

al mòbil en cas d’avaria.
* A partir de l’octubre.



SALA DE PLENS

sessions
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE JUNY DE 2018

- Modificació puntual del POUM al nucli de la Garrofa: apro-
vada per cinc vots favorables (PM-CP) i quatre abstencions (JxC i 
ERC-AM)l’aprovació d’aquest punt, ja abordat en plens anteriors. 

- Aprovació recepció d’obres a Can Mitjans: s’aprova per una-
nimitat la recepció de totes les obres corresponents al projecte 
d’urbanització de Can Mitjans, assumint des de l’Ajuntament la 
gestió i manteniment dels serveis rebuts (vials, zones verdes i 
espais lliures, enllumenat públic, aigua i clavegueram).

- Aprovació de la dissolució de l’entitat urbanística Junta de 
Compensació de la Urbanització de Can Mitjans: lligat amb 
el punt anterior, es dissol per unanimitat dels regidors aquesta 
entitat, un cop s’han assolit les finalitats per les quals va ser cre-
ada, i atès el canvi de sistema d’actuació aprovat.

- Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació volun-
tària del SUD 3.3-Les Planes: aprovat per cinc vots favorables 
(PM-CP) i 4 abstencions (JxC i ERC -AM) el projecte de reparcel·la-
ció, acordat per tots els propietaris. L’equip de govern ha decidit 
portar aquest tema sobre el ple com a símtoma de transparpen-
cia –es podia haver aprovat en Junta de Govern. Aquesta actu-
ació podrà servir per mitigar, en part, el problema demogràfic 
que pateix el municipi, davant la manca d’oferta d’habitatges de 
lloguer o compra.

- Aprovació de la mutació demanial subjectiva a la Diputa-
ció de Barcelona per a l’execució de les obres del projecte 
“Itinerari de vianants a la carretera BV-2416 de la cruïlla de 
l’Arboçar de Baix fins a l’Arboçar de Dalt”: Aprovat, amb 5 vots 
favorables (PM-CP i ERC-AM) i 3 abstencions (JxC) aquest projec-
te per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona el 25 
de gener de 2018. Per dur-lo a terme es requeriran cessions vials 
de parcel·les municipals amb una superficie de 4,7 m2, en una 
finca, i de 21,7 m2, a l’altra, per dur a terme les obres. 

- Aprovació del conveni amb la Diputació sobre les obres 
“Itinerari de vianants a la carretera BV 24-16 des de la cru-
ïlla de l’Arboçar fins a l’Arboçar de Dalt”: aprovat amb 5 vots 
a favor (PM-CP i ERC-AM) i 3 abstencions (JxC) el conveni amb la 
Diputació per aquests treballs, que contractarà i executarà la Ge-
rència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Es faculta 
l’alcalde per a la signatura de tots els documents relacionats en 
aquest assumpte.

- Aprovació de les devolucions de garantia definitiva de di-
ferents obres: Retornats, per vot favorable de tots els regidors, 
els avals de les següents obres contractades i ja entregades: 
2.500,01€ a Roca Gómez S.L. pels treballs al projecte “Pista es-
portiva i àrea de jocs de Can Mitjans”, de 2.014,03€ a Arqueovitis 
SCCL subministrament i serveis del projecte “Centre d’Interpre-
tació Font de la Canya Fases 2 i 3”.

- Aprovació certificació d’obra número 1 del projecte “Nou 
abastament d’aigua potable a Can Mitjans des del Dipòsit de 
la Serra de les Gunyoles”: L’empresa Catalana d’Explotacions i 
Manteniments S.L.U. presenta la primera certificació d’obra per 
un import de 41.586,04€, que es correspon a l’execució dels tre-
balls del passat mes de maig, carregada a la partida 452/609.01 
del pressupost vigent. Aquest punt va ser aprovat per unanimi-
tat de tots els regidors. 

- Aprovació de certificació d’obra número 1 del projecte 
“Consolidació del Jaciment Font de la Canya Fase 2”: Aprovat 
per unanimitat el pagament de la primera certificació d’obra a 

Arqueovitis SCCL, per un import de 34.315,28€, que correspon a 
l’execució del passat mes de maig. Ha estat abonada amb càrrec 
a la partida 336/619.00 del pressupost vigent.

- Adjudicació definitiva obres “Reforma llar d’infants El Car-
gol”: Tramitat, amb l’aval de la unanimitat dels regidors, l’expe-
dient per a la contractació per procediment obert simplificat del 
projecte, al qual s’han presentat tres proposicions. La Mesa de 
contractació s’ha mostrat favorable a l’empresa Construccions 
F. Munné SA, que presenta l’oferta més avantatjosa per als inte-
ressos municipals.

- Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contri-
bucions especials amb motiu de les obres “Pavimentació del 
carrer Cap de Grill de Cantallops”: Sotmès l’expedient a infor-
mació pública, i considerant les al·legacions presentades, els 
Serveis Tècnics Municipals proposen la seva desestimació pels 
següents motius: en un primer cas, perquè les parcel·les afec-
tades estan classificades com a sòl urbà consolidat, i els drets i 
obligacions estan definits a la legislació urbanística vigent, així 
que la urbanització del carrer no respon a criteris d’arbitrarie-
tat o d’opinió, sinó a aspectes d’estricta legalitat. Pel que fa a la 
segona objecció presentada, no presenta aspectes que són de 
caràcter tècnic. El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat de-
sestimar les al·legacions i aprovar la imposició de contribucions 
especials per a l’obra, per un valor de 11.504,14€ entre els bene-
ficiaris de manera provisional (sobre un total de 77.528,20€, preu 
total dels treballs).

- Aprovació definitiva de la modificació de les tarifes d’ai-
gua per a l’exercici 2018: Aprovades per unanimitat les millo-
res de la xarxa d’abastament des del barri de Clariana fins a Cal 
Padrona mitjançant la substitució d’un tub, que assumirà ínte-
grament GRamanosa S.L. per un valor de 81.113,91€ (IVA apart). 
S’aprova, a més, la dotació d’un fons de reposició per import de 
50.100,00€amb el compromís de la companyia de presentar un 
pla d’actuacions amb càrrec a aquests.

- Liquidació del pressupost municipal únic exercici 2017: El 
saldo a bancs i caixes és de 656.938,32€ i uns drets pendents de 
cobrar a final de l’exercici de 701.058,88€. Pel que fa a les obli-
gacions pendents de pagament, es computen 470.380,53€. El 
romanent de tresoreria total és de 887.616,67€, cedint per a des-
peses una xifra de 695.110,08€.

- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 
2/18: Aprovats suplements de crèdit per un valor de 72.100€ en 
les següents partides: millores a l’enllumenat públic (4.500€), 
retribucions a personal de plans d’ocupació (45.000€), reforma 
de la llar d’infants (21.000€), Equips de serveis generals (1.600€). 
Pel que fa als crèdits extraordinaris, es registren 14.365€ pels se-
güents detalls: elements de protecció de la via pública (8.350€), 
elements de la via pública (1.615€), despeses social i personal 
(400€), servei de substitucions de personal a la llar d’infants 
(1.000€) i equips informàtics de l’administració electrònica 
(3.000€). Aquestes partides es finançaran via subvencions de la 
Generalitat (11.000€), Diputació de Barcelona (34.000€) i 41.465€ 
de romanent de tresoreria.
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En marxa les obres de
reforma de la llar d’infants

En finalitzar la festivitat de Sant Joan s’han iniciat els tre-
balls de reforma de la llar d’infants municipal El Cargol, que 
s’estendran fins el proper 1 de setembre. El pressupost de les 
obres és de 97.957,99€, IVA inclòs, i el realitzarà la construc-
tora Construccions Munné SL.

La Brigada Municipal, amb l’ajuda de les educadores, va 
realitzar el trasllat de tots els elements a l’escola en dues jor-
nades per tal de poder perllongar les classes fins a final del 
mes de juliol. Entre tant, els primers operaris han començat 
el rentat de cara de la llar, amb actuacions que afectaran a 
paviments, revestiments, pintures, instal·lacions, sortides 
de les aules directes al pati i tancaments interiors de vidre. 
Confiem que amb el canvi es vegi una llar reconfortada i 
moltes famílies s’animin a dur els seus infants al centre.

Aquesta reforma consolida l’aposta de l’equip de govern 
per l’educació no obligatòria com a pilar per tal que els nens 
alimentin, a posteriori, l’escola d’Avinyonet i perllonguin la 
seva formació escolar al municipi.

Reforma de l’ajuntament
Un dels importants treballs pendents a la casa consis-

torial era la substitució de la xarxa elèctrica a l’edifici, obra 
que ha estat licitada per 23.188,90€ (IVA inclòs) a l’empresa 
Elèctrica Güell. Els treballs s’executaran entre finals de ju-
liol i inicis d’agost, aprofitant, en part, la tasca realitzada a 
la llar d’infants. D’aquesta manera, totes les conduccions 
quedaran adaptades a la normativa vigent i amb instal·laci-
ons modernes per minimitzar pèrdues d’energia. Aprofitant 
l’avinentesa, l’equip de govern ha demanat pressuposts a di-
ferents empreses per tal d’estudiar la col·locació de plaques 
fotovoltaiques sobre la llar d’infants per així dotar d’energia 
verda a una part del consum de la llar municipal.

Projecte de nova depuradora a l’Arboçar
Terrer d’Enginyeria i Consultoria S.L. va entregar, el pas-

sat mes de juny, el projecte de nova depuradora a l’Arboçar, 
redacció que va tenir un cost de 9.075,00€ (IVA inclòs). Aquesta 
nova infraestructura ve precedida de les nombroses queixes 
de l’equip de govern a l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
l’incompliment reiterat del programa PSAURU (Pla de Sane-
jament d’Aigues residuals i Urbanes) de Catalunya, que va 
quedar aturat per la crisi, i que, malgrat això, Avinyonet ha 
volgut anar desenvolupant a partir de diverses subvencions 
per complir amb execució de diferents depuradores.

Durant aquests anys s’han executat les de Sant Sebastià i 
Cantallops.

Ara tots esforços es destinaran en iniciar la tramitació 
urbanística i mediambiental de l’Arboçar, alhora que es bus-
quen recursos a les diferents administracions per tirar enda-
vant aquest projecte, que té un cost superior a 150.000€. 

ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

Noves millores al consultori 
mèdic

La Brigada Municipal continua amb les obres de manteni-
ment i millora del consultori mèdic municipal. En les darreres 
setmanes s’han executat reparacions en diferents punts amb 
humitats i el repintat total de l’espai. També s’han ubicat un 
parell de cartelleres informatives metàl·liques.
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Asfaltat el camí entre Sant Sebastià i Avinyó
L’empresa Panasfalto ha finalitzat les 

obres d’asfaltat del tram que correspon 
al municipi d’Avinyonet entre la casa de 

colònies d’Avinyó fins a Sant Sebastià. 
El sector de la riera, que pertany a Subi-
rats, just al punt baix del camí, i com a 

base de rodadura, de manera que les ai-
gües marxen per pendent a la riera i no 
malmetran el cami. 

Aquest treball s’ha executat gràcies a 
una subvenció de 50.000€ del departa-
ment d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya que, com ja hem anat expli-
cant, es va iniciar el 2010 i finalment s’ha 
pogut executar. El cost total de les obres 
és de 80.000 €. La Brigada Municipal ha 
aprofitat aquestes obres per acondicio-
nar el tram final de la vorera del carrer 
de Baix i construir una plataforma de 
formigó per als diferents contenidors 
de la bateria de reciclatge. D’aquesta 
manera s’evitarà la presència de fang en 
dies de pluja i facilitarà la seva neteja.

La fibra, a prop de
Sant Sebastià i l’Arboçar

Realitzades les obres de la nova rasa del camí de Llinda, 
a Sant Sebastià dels Gorgs, que permetran a Fibra Penedès, 
i sempre segons la demanda dels usuaris, fer arribar la fibra 
òptica al nucli. 

En paral·lel, s’ha executat també el conducte que con-
nectarà el dipòsit d’Olivella amb Les Roques. Aquest està a 
l’espera de què la fibra arribi des de Canyelles i a través de 
diferents urbanitzacions. Un cop es connecti Can Trabal, ja 
es podrà fer baixar a tot l’Arboçar. Un cop es facin realitat 
aquests treballs, l’arribada de la connexiò a internet per ca-
ble d’alta velocitat serà una realitat a tots els pobles d’Avi-
nyonet. L’equip de govern sempre ha cregut que aquest ser-
vei afegeix un atractiu i un valor afegit al municipi.

Portada d’aigües
de Clariana a Cal Padrona

L’ajuntament d’Avinyonet, CASSA i Finca la Grama-
nosa han arribat a un acord per fer la portada d’aigües 
des de Clariana fins al barri de Cal Padrona. El tub es 
trobava en molt males condicions, amb molts trams 
sobre del camí i amb poc cabal d’aigua. Aquest acord 
ha permès instal·lar una nova canalització, actuació 
que tindrà un cost de 81.113,91€ i que assumirà ínte-
grament l’empresa Gramanosa S.L. D’aquesta manera, 
la companyia es garanteix subministrament d’aigua 
per tot l’any per als seus consums tant a nivell d’usuari 
com industrial.

c o n s e q ü è n c i a 
del pas d’aigua, 
s’executarà en 
paviment de for-
migó. D’aquesta 
manera s’ha actu-
at a la totalitat del 
camí i els ajun-
taments s’han 
posat d’acord per 
executar els seus 
co r re s p o n e n t s 
trams. El camí 
consta de vorals i 

Arranjament de la carretera BV-2412
La Diputacio de Barcelona, a petició de l’ajuntament d’Avi-

nyonet, ha arranjat els vorals de la carretera BV-2412, que 
uneix les Gunyoles amb Avinyó Nou. Aquesta actuació serveix 
per dotar de major seguretat a aquest tram, amb una cuneta 

trepitjable de formigó que a la vegada serveix per canalitzar 
l’aigua de pluja i, de l’altra, donar major amplada a tot el tra-
çat. Aquesta obra complementa l’asfaltat que també aquest 
2018 va executar la Diputació de Barcelona.
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa Major de l’Arboçar (27-29 de juliol)
#FMLArboçar

La Festa Major torna a l’Arboçar, com és habitual, en el dar-
rer cap de setmana de juliol amb una proposta que afegeix nous 
atractius a la seva estructura habitual. Un d’ells serà el grup pro-
tagonista del ball de nit de divendres a la Pista Poliesportiva, 
que per primera vegada permetrà la interacció directa de tots 
els assistents. Karaokes Band, un grup de versions que formen 
cinc integrants, combinarà les cançons d’ahir, avui i sempre 
amb l’opció, per als més animats, de saltar a l’empostissat i 
agafar el micròfon. En aquest mateix escenari, la nit de dissabte 
es viurà una altra vetllada musical destacada de la mà de la Jeb 
Andrews Fundation Band, precedit d’una classe de ball Coun-
try. Cal remarcar que tots els beneficis de la vetllada es destina-
ran a la Casa dels Xuklis i la seva entitat gestora, l’AFANOC, que 

vetllen pel benestar de les famílies amb nens malalts de càncer.
Esdeveniments musicals al marge, la tradició tindrà el seu 

espai amb la remullada popular o el correfoc, pel qual es reco-
mana no aparcar a la plaça de les Roques, el carrer de les Ro-
ques, Font del Cuscó, Avinguda de les Flors i Principal. Tampoc 
no faltaran els balls populars, comandats per la colla local de 
Panderetes amb l’acompanyament dels Gegants d’Ordal, el 
Ball de Bastoners de Sant Quintí de Mediona i els Pastorets de 
la Múnia. El toc esportiu el posarà el partit de festa major de 
diumenge a la tarda, que per segon any es dedicarà a recordar 
la memòria de l’Isaac Aznar Bueno. Tancarà la Festa Major la re-
presentació de l’obra 4 a les 4 de la mà de la companyia novella 
Molta Merda.
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PROGRAMA D’ACTES

Divendres, 27 de juliol
21.30h llançament de coets.
22.00h a la Pista Poliesportiva: Sopar a la fresca (la Societat 
només aportarà cava, vi, aigua i la infraestructura necessària 
–taules, cadires i estovalles).
Tot seguit: Pregó de Festa Major  A càrrec d’un pregoner sor-
presa.
En finalitzar: Castell de focs d’artifici i Gran ball de nit a càr-
rec de l’orquestra Karaokes Band.

Dissabte, 28 de juliol
09.00h Llançament de coets
10.45h a la Societat La Penya: Inscripcions obertes per al 
Concurs de Toro Mecànic
11.00h a la Pista Poliesportiva: Parc Infantil amb inflables, 
trenet i quads
12.00h a la Pista Poliesportiva: Concurs de Toro Mecànic
13.30h davant la Societat La Penya: Remullada Popular
16.00h a la Pista Poliesportiva: Parc Infantil
16.30h a la Pista Poliesportiva: Gimcana Popular oberta a 
totes les edats (inici gimcana: 17.00h)
22.00h pels carrers del poble: Correfoc a càrrec dels Diables 

de l’arboçar i la colla de Diables de Sant Sebastià, acompa-
nyats pel Grup de Batucada de l’Arboçar.
00.00h a la Pista Poliesportiva: classe oberta de Country im-
partida per la Marta Zapatero
A continuació, concert solidari a càrrec de Jeb Andrews Fun-
dation Band.

Diumenge, 29 de juliol
09.00h Llançament de coets
11.30h a l’església: Missa Solemne en honor a Santa Anna
12.20h a la plaça de l’Església: Cercavila amb la participació 
dels Gegants d’Ordal, el Ball de Bastoners de Sant Quintí de 
Mediona, els Pastorets de la Múnia i les Panderetes de l’Ar-
boçar.
13.00h a la Societat La Penya: Vermut de Festa Major i exhi-
bició de balls populars.
14.00h a la Societat La Penya: Lectura dels Versots dels Di-
ables
18.30h al Camp de Futbol: partit de futbol entre el F.C. Ar-
boçar i equip visitant per confirmar.
21.30h a la Pista Poliesportiva: Teatre a la Fresca amb la re-
presentació de l’obra 4 a les 4 de Carles Cases i Bolet, a càr-
rec de la companyia Molta Merda.
En acabar: Traca de fi de festa.
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Festa Major de Sant Sebastià dels Gorgs 
(2-6 d’agost)
#FMSantSebastiadelsGorgs

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

La Festa arribarà a Sant Sebastià dels Gorgs en el primer 
cap de setmana d’agost, i ho farà d’una manera diferent. Tot 
i que al marge de les festivitats, el cap de setmana arrencarà 
el dijous amb la inauguració de les reformes a l’aparcament 
públic i la parada de bus, excusa perfecta per presentar el 
llibre És el cotxe de línia: memòria popular de l’autobús de 
Sant Cugat Sesgarrigues, que ha dut a terme un grup de re-
cerca del poble veí. 

Divendres es repren la festa amb el tradicional correfoc 
i la 29a edició del Sopar de Festa Major, que vindrà acom-

panyat de la salsa picant dels versots dels diables locals i 
l’humor de la Maria. Un espectacle d’humor i la posterior 
empalmada asseguraran música i ball fins a altes hores. 

Els jocs i un nou correfoc marcaran la jornada de dissab-
te, que també reservarà protagonisme per a les actuacions 
musicals amb el grup La Central i una nova empalmada amb 
DJ. La festa s’acomiadarà el diumenge amb la 38a edició de 
la Cursa Popular, la missa i cercavila i el ball de vetlla amb 
l’orquestra Montecarlo. Dilluns, 6 d’agost, l’església acollirà 
la missa en honor dels difunts.
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PROGRAMA D’ACTES

Dijous, 2 d’agost
19.15h a l’església de Sant Sebastià dels Gorgs: presentació 
del llibre “És el cotxe de línia: Memòria popular de l’autobús 
de Sant Cugat Sesgarrigues” a càrrec del “Grup de recerca de 
Sant Cugat Sesgarrigues”.
20.30h Inauguració de la plaça i parada de bus, i de l’enllu-
menat i pavimentació del camí d’Avinyó  a càrrec de l’Alcalde.
20.45h Aperitiu gentilesa de l’Ajuntament Avinyonet.

Divendres, 3 d’agost
21.15h Correfoc i castell de focs.
22.15h 29è Sopar local de Festa Major.
Tot seguit: Toc d’humor de la Maria i llegida de versots dels 
diables.
00.00h Espectacle amb Karoli l’home roda.
01.30h Empalmada amb DJ.

Dissabte, 4 d’agost
07.00h Matines

11.00h Visita guiada al claustre (entrada 2€).
A partir de les 17.00h al carrer de Baix: Torneig de Bitlles 
Catalanes i campionat de futbolí.
Jocs infantils amb inflable i toro mecànic, i xocolatada per 
a tothom.
21.15h Correfoc i cursa de la carretilla.
23.30h Gresca a la fresca amb el grup La Central.
01.30h Empalmada amb DJ.

Diumenge, 5 d’agost
10.00h XXXVIII cursa popular i refrigeri per als participants.
12.00h Missa de Festa Major.
13.00h Cercavila.
16.30h Joc infantil amb inflable refrescant.
20.00h Ball de vetlla amb el grup La Montecarlo.

Dilluns, 6 d’agost
12.00h a l’església: Missa de difunts.
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Festa major de les Gunyoles (9-14 d’agost)
#FMLesGunyoles

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

El segon cap de setmana d’agost arribarà l’hora de La 
Festa Major de les Gunyoles amb cinc jornades d’activitat 
–i una d’extra. La proposta segueix la pauta habitual amb 
actes imprescindibles, com ara la cantada d’havaneres 
acompanyada de rom cremat amb la qual s’iniciaran les 
festivitats el dijous, 9 d’agost. L’endemà combinarà esport 
i cultura, amb el pregó, aquest 2018 encarregat a l’Esther 
de Ferrater, i l’estrena de l’obra Consell Familiar a càrrec del 
grup de teatre La Torre. El gran protagonista de dissabte 
serà el foc, amb la celebració dels dos correfocs, el Junior 
Foc, amb els Diables Petits de les Gunyoles i els de Sant Pau 
d’Ordal, que precediran als seus grans, amb un recorregut 
que obrirà el bestiari, amb La Segunola i el Boc de Can Ver-
net. En aquest cas, la colla convidada seran els Diables de 

Banyeres, que donaran llum i soroll a la nit de la mà al son 
dels timbals dels Bantukats. Tancarà la nit la música amb 
Ska Brass. 

El diumenge, 12 d’agost, torn per a la Missa Solemne de 
Festa Major, amb participació del grup de Cantaires, segui-
da de la cercavila amb les Gitanes de les Gunyoles, la Se-
gunola, els Diables Petits de les Gunyoles i els Bantukats. A 
la tarda, torn per al gran ball i concert de Festa Major amb 
l’orquestra La Chatta.

El dilluns, 13, recta final de la Festa amb el torn per a la 
remullada popular i la Festa de l’Escuma, que se sumarà a 
la 37a edició del concurs de Truc. Posarà el fi de festa la mú-
sica del Grup Loren. Els més animats, però, podran gaudir el 
dimarts, 14, d’una excursió a la Font del Cuscó.
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PROGRAMA D’ACTES

Dijous, 9 d’agost
22.00h Repic general de campanes anunciant la Festa Major.
Tot seguit, a la plaça de l’església: cantada d´havaneres 
amb el grup Xató.

Divendres, 10 d’agost
18.30h a la Pista dels Ametllers: partits de futbol sala. Col.
laboren els Cafeters de Les Gunyoles amb coca i cava.
22.00h al Local: Pregó de Festa Major a càrrec d’Esther de 
Ferrater Mariné.
Tot seguit,  teatre amb la representació de l´obra Consell 
familiar, de Cristina Clemente, a càrrec del Grup de teatre La 
Torre de Les Gunyoles.

Dissabte, 11 d’agost
18.00h a la plaça de l’Era de la Roca:  Jocs Infantils de tota 
la vida.
20.15h Junior Foc a càrrec dels Diables Petits de les Gunyo-
les i els Diables Petits de Sant Pau d´Ordal.
21.00h a la plaça de l’Era de la Roca: Plantada de bestiari 
(Segunola i El Boc de Can Vernet de Sant Cugat del Vallés).
23.00h Correfoc amb La Segunola, El Boc de Can Vernet, el 
Ball de Diables de Banyeres, els Diables de Les Gunyoles i els 
Bantukats.
En arribar a la Plaça de l’església, encesa del campanar i llu-
ïment dels Diables i bestiari.
A continuació, Castell de Focs i, a la Plaça de l´Era de La 
Roca, Nit Jove amb el grup La Ska Brass i DJ’s.

Diumenge, 12 d’agost
07.00h Matines. En acabar es servirà xocolata i coca.
12.00h a l’esglesia parroquial: Missa Solemne de Festa Major 
amb el grup de Cantaires, que cantaran els Goigs en honor a 
Sant Salvador.
A continuació, cercavila a càrrec de les Gitanes de les Gu-
nyoles, la Segunola, Diables Petits de les Gunyoles i els Ban-
tukats.
En finalitzar, a la Plaça de l´Era de la Roca, lluïment de balls 
i versots de Les Gitanes de les Gunyoles.
19.30h a la Plaça de l´Era de la Roca: Gran Ball de Festa Ma-
jor amb l’Orquestra La Chatta.
00.00h Concert de Festa Major i Ball amb l´Orquestra La 
Chatta.

Dilluns, 13 d’agost
11.00h a l’església parroquial: Missa en memòria dels di-
funts del poble .
13.00h a la Pista Vella: Guerra d´Aigua.
16.00h  37è concurs de Truc.
18.00h a la plaça de l’Era de la Roca: Festa de l´Escuma.
22.30h a la plaça de l’Era de la Roca: Ball amb el Grup Loren.
En acabar, traca fi de festa.

Dimarts, 14 d’agost
18.00h Sortida cap a la Font del Cuscó des de la Plaça de l 
Era de la Roca.
En arribar, berenar-sopar de germanor.
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Festa Major d’Avinyó Nou (16-20 d’agost)
#FMAvinyóNou

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

La festivitat més extensa (en jornades) de tot el munici-
pi arribarà, un any més, amb la intenció de satisfer tots els 
socis i sòcies de l’entitat organitzadora, el Centre Cultural i 
Recreatiu la Parra. 

Entre el pregó del dia 16, que oferirà el regidor Cèsar 
Herraiz, i la cloenda del 20 d’agost hi haurà ocasió de gaudir 
d’una vintena esdeveniments, que inclouen la participació 
dels balls tradicionals locals (Cercolets, Gitanes Petites, Ball 
de Bastons, Gitanes Grans) i els diables Nefastus d’Avinyo-
net, a més dels timbals dels Bantukats de les Gunyoles, que 
també tindran presència a la festivitat d’Avinyó Nou. La mú-
sica tornarà a ser un eix essencial de l’edició 2018, amb ac-
tuació dels grups Shorts, l’orquestra Almas Gemelas o The 
Mandrils, entre d’altres. També es proposaran competicions 
de truc i tennis taula, i repetirà el parc aquàtic infantil del 
carrer del Carme. Un espectacle de màgia i humor amb el 
Mag Nani precedirà la traca final de festa.

Com a informació de servei, l’organització de la Festa 

Major es reserva el dret d’alterar el programa per causes de 
força major. En cas de pluja o mal temps, sempre que sigui 
tècnicament possible, els actes es traslladaran al local social 
del carrer del Carme Nº 24 –en el cas del parc infantil aquàtic, 
aquest es substituirà per un parc inflable sense aigua.

Cal recordar que a partir de les 22h del dissabte,18 
d’agost, i fins a la finalització del correfoc, queda prohibit 
l’estacionament de vehicles en tot l’itinerari, que abarca 
la Plaça de la Font, els carrers Avenir, Progrés, Pere Ràfols, 
lateral Ajuntament, Cabòries, la carretera d’Olesa, Carme i 
plaça de la Creu. Durant el correfoc es recomana als veïns 
l’adopció de les precaucions adients per aquest tipus d’ac-
tivitats, especialment en la protecció de vidres i entrades de 
les cases, així com no llençar aigua durant el desenvolupa-
ment del mateix.

Per acabar, dilluns 20, amb motiu del parc infantil,  que-
darà tallat el carrer del Carme,   de les 9.00h del matí a les 
20.00h del vespre.
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PROGRAMA D’ACTES

Dijous, 16 d’agost
18.30h Repic de campanes anunciant l’inici de la Festa Major
20.00h al CC La Parra: Festa pels socis de mèrit amb el grup 
de teatre del Casal de la Gent Gran. En acabar, refrigeri per 
als assistents

Divendres, 17 d’agost
22.00h a la Pista: Pregó per part del veí i soci César Herraiz 
Pujol. 
A continuació: Nit de versions amb el grup Shorts i Pinky 
Horses.

Dissabte, 18 d’agost
22.00h a la plaça de la Font: Correfoc amb la colla local Dia-
bles Nefastus d’Avinyonet i els timbalers Bantukats.
En acabar, a la plaça de la Creu, es farà la lectura dels ver-
sots i un festival pirotècnic.
00.00h a la Pista: Ball de Nit amb l’orquestra Almas Gemelas
03.30h a la Pista: Festa Jove amb música per a tothom amb 
The Màndrils

Diumenge, 19 d’agost
09.00h a la plaça de la Font: Trobada d’intercanvi de plaques 
de cava amb llançament d’una nova placa de Cava Avinyó. 
Els beneficis d’aquest acte es destinaran a l’Octavi Cardona.
11.30h a la plaça de la Font: Narració del conte del Pirata 
Octavi adaptada pel grup de teatre Pirandó 84.

12.00h a l’església: Missa solemne de Festa Major. 
A la sortida Cercavila amb la participació dels balls populars 
d’Avinyó Nou (Cercolets, Gitanes Petites, Ball de Bastons, Gi-
tanes Grans) i l’acompanyament dels Gegants de la Llacuna. 
Tots els grups sortiran acompanyats pels Grallers La Becai-
na. 
Seguidament, actuació final de tots els grups a la Pista 
19.30h a la Pista: Ball de Tarda amenitzat per l’orquestra Ve-
nus
23.30h a la Pista: Concert de Festa Major i Ball de Nit amb 
l’orquestra Venus

Dilluns, 20 d’agost
11.00 a 13.00h al carrer del Carme: Gran Parc Infantil Aquà-
tic. Cal portar banyador i xancletes.
12.00h a l’església: Missa de difunts del poble
13.00h a la Pista: Aperitiu musical per a socis
16.00h a la Pista: Campionat de Truc amb equips de trios. 
Els equips s’hauran d’inscriure mitja hora abans de l’inici. Es 
servirà un berenar per als participants
16.00 a 18.00h al carrer del Carme: Gran Parc Infantil Aquàtic
18.00h al CC La Parra: Xocolatada infantil i campionat de 
tennis taula per categories en acabar la xocolatada.
22.00h a la Pista: Sopar de Germanor (inscripcions fins el 15 
d’agost a les botigues)
A continuació, espectacle de màgia i humor amb el Mag 
Nani.
En acabar, traca de final de festa i música
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SOCIETAT

joventut

El Casal d’Estiu d’Avinyonet del Penedès es va posar en 
marxa el passat dilluns, 25 de juny, amb el focus temàtic en 
els oficis del municipi. Dia rere dia, tots els joves participants 
han anat descobrint el món laboral en diferents àmbits: ar-
queologia, veterinària, literatura, il·lustració, fusteria, pa-
gesia, cuina, magisteri i una quants més que encara queden 
pendents al tancament d’aquestes línies. 

La proposta d’enguany ha contemplat les habituals vi-
sites dels dimecres a la piscina de Sant Cugat Sesgarrigues 
i els divendres de jocs d’aigua al casal mateix. D’entre les 

Casal d’estiu 2018
sortides proposades, hem gaudit d’una jornada esportiva a 
Vilafranca amb altres casals i hem fet una escapada al parc 
d’atraccions del Tibidabo, a Barcelona.  En suma, aquest en-
torn ha servit a tots per fer nous amics i jocs que fan que el 
matí passi volant per a tots. 

 Els petits i mitjans han d’afegir, a més, un enigma més 
per resoldre a l’edició 2018 del Casal. En algunes jornades 
concretes, tots ells estan rebent unes cartes d’uns amics 
misteriosos que han perdut els seus poders i han de mirar 
d’ajudar-los.

L’Estiu Jove ha tancat un estiu de plena activitat amb 
tallers per als adolescents del municipi. Des del 9 de juliol 
s’han realitzat activitats molt variades, que inclouen desen-
volupament de competències personals, cuina, gènere, il-
lustració amb l’escola d’art Arsenal, vídeo i també una sorti-

L’Estiu Jove 2018, en marxa
da al Tibidabo amb el Casal d’Estiu. 

Mentre aquesta revista arriba a les seves tots els joves 
participants gaudeixen d’una sortida a Sant Sebastià, al País 
Basc, que precedirà a una darrera setmana de tallers i activi-
tats a Avinyonet.
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L’Escola d’Avinyonet i la Llar d’Infants van posar el punt 
final al curs 2018-2019 amb una celebració molt especial 
junt a l’equip docent i les famílies

 Aquesta festa ha estat molt especial per als alumnes de 
6è de primària, que s’acomiaden del centre per iniciar el se-
tembre el seu periple a l’Institut. L’Ajuntament va col·laborar 

Final de curs 2017-2018 
amb la festa amb un karaoke, que va acabar essent un dels 
atractius principals. 

Per a la Llar d’Infants, aquest comiat també va ser especi-
al, en espera de la profunda reforma de les instal·lacions del 
centre, que ja estan en marxa com hem detallat a les pàgines 
d’aquesta revista.

El municipi va tenir, un any més, representació al torneig 
de Futbol que organitza el Consell Comarcal, que en aquesta 
ocasió va tenir lloc als Monjos. En aquesta edició, el conjunt, 
format per joves de tots els nostres pobles, va tenir el hàn-
dicap de la mitjana d’edat, sensiblement inferior a la de la 
resta de competidors, fet que van acabar pagant al terreny 

Avinyonet repeteix al torneig Infantil de futbol
de joc. En tot cas, es van obtenir algunes victòries i un gran 
aprenentatge de cara al proper estiu, on de ben segur que la 
història serà diferent.

Com cada any, un cop finalitzada la competició es va or-
ganitzar un berenar a l’ajuntament juntament a l’alcalde i al 
regidor d’esports, Josep Maria Tejada. 

SOCIETATS

educacióesport

La regidoria d’esports ha col·laborat amb un grup de ju-
gadors, tots ells veïns d’Avinyonet, que participen al torneig 
de futbol sala de Guardiola de Font-Rubí.

La regidoria d’esports col·labora amb un equip 
de futbol sala del municipi

Des de l’Ajuntament s’ha costejat part de la inscripció per 
a l’esdeveniment, tot convidant a afavorir la pràctica espor-
tiva al municipi.
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El Casal de la Gent Gran d’Avinyonet està integrat en un 
programa d’intercanvi amb els seus homòlegs de Santa Fe 
del Penedès i de La Palma de Cervelló. Aquestes trobades 
van iniciar-se el passat divendres, 15 de juny, amb la visita 
d’aquests dos casals a Avinyonet. 

La jornada va iniciar amb la benvinguda a càrrec del Re-
gidor de Gent Gran, Frederic Manzanares. Tot seguit es va 
servir un esmorzar a la Sala d’Actes d’Avinyó Nou i van inici-
ar les visites culturals, amb aturada al monestir romànic de 
Sant Sebastià dels Gorgs i DO Vinífera, centre d’interpretació 
del jaciment de la Font de la Canya, a Avinyó Nou. A les dues 
del migdia el grup va gaudir d’un dinar a les Gunyoles. Va 
posar la cloenda a la maratoniana diada la representació 
del Grup de Teatre de Gent Gran de Santa Fe, que va oferir 
una obra de teatre molt peculiar, ja que repassava el passat 
de tots els assistents mitjançant anuncis mítics de televisió. 
De cara a la tardor, la gent gran d’Avinyonet tornarà la visita 
desplaçant-se cap a Santa Fe i La Palma de Cervelló.

Intercanvi amb els casals de Santa Fe i La Palma de Cervelló

SOCIETATS

gentgran

La Gent Gran del Municipi va gaudir, el passat 2 de juny, 
d’una completa jornada a l’Aragó.

El grup es va desplaçar en autocar a Saragossa per in-
vertir la jornada en el coneixement dels punts emblemàtics 
de la capital argonesa, que va iniciar amb visites guiades al 
Palau de l’Aljaferia i l’emblemàtica Basílica del Pilar. Un di-
nar i la posterior tornada al municipi va posar la cloenda a 
l’excursió.

Sortida de la Gent Gran d’Avinyonet a Saragossa

Gimnàstica per a 
Gent Gran:
participa!

El Casal de la Gent Gran organitza 
cada dilluns i dijous al matí una activi-
tat de gimnàstica. Portar una vida salu-
dable depèn d’un mateix i una propos-
ta d’aquestes característiques ajuda a 
mantenir-se en forma, sempre dins de 
les possibilitats de cadascú. Per aquest 
motiu les classes es fan adaptades a 
les persones inscrites. És una manera 
de cuidar-se tot passant una estona di-
vertida en companyia. 

El festival En Veu Alta repeteix a
Avinyonet per tercer any consecutiu

La sala d’actes del Centre de Dina-
mització Turística Local d’Avinyó Nou 
va rebre, el passat  diumenge 10 de 
juny a les 6 de la tarda, el Festival En 
Veu Alta (EVA). La proposta enguany, 
plantejada en un to intimista i gairebé 
familiar, denominada Charles, Alice 
and Me, un recorregut per la perifèria 
d’Alícia al país de les Meravelles, va se-
duir a tots els assistents. Representada 
per la Teresa Sánchez-Roca, el text ens 
posava en la pell d’una col·leccionista 
de souvenirs relacionats amb Lewis 
Carroll, pseudònim que amagava a 
Charles Dogson, autor de la famo-
sa joia de la literatura universal, i la 
seva musa, l’Alice Liddell. El decurs de 
l’obra ens proposava compartir tots els 

records trobats pel camí a fi de seguir 
l’itinerari vital que havia configurat i la 
curiosa xarxa a tres teixida entre tots 
ells.

Avinyonet tanca amb satisfacció 
l’aposta per l’EVA, una proposta cultu-
ral imprescindible i que confiem que 
l’any vinent. 
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Agermanament  Béruges – Avinyonet del Penedès
Dinar d’agermanament 2018

El diumenge dia 27 de maig va tenir lloc el 10è dinar de 
l’Agermanament al municipi a Sant Sebastià dels Gorgs amb 
l’assistència d’una seixantena de persones. L’Associació 
d’Agermanament organitza aquest esdeveniment amb un 
doble objectiu; fer d’aquest dia un agermanament amb la 
gent del nostre municipi i per altra banda ajudar a costejar 
les despeses del intercanvi cultural que te lloc cada any en 
un dels dos municipis agermanats.

En acabar l’àpat es van organitzar unes partides de “bin-
go” que van repartir cava o vi del municipi, oli d’oliva verge 
extra, coques i vals per a pollastres a l’ast. 

Des de l’Associació d’Agermanament agraïm a tots els 
col·laboradors: Artcava Celler Can Batlle, Can Ràfols dels 
Caus, Caves Avinyó, Caves Mas Candí,  Celler Tres Tombs, 
Covides, El Rebost de la Maite, Esteve Préssec d’Ordal, Finca 
la Gramanosa, Embotits Mas Caballé, Vins de Foresta, Moi-

LES ENTITATS

delmunicipi

xa, Caves Parxet, Pollastres a l’Ast Avinyonet, Caves Cuscó 
Berga, Xarcuteries Anton i Oli Jòlix. Hi contribueixen també 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i les diferents socie-
tats culturals del municipi.

Des de l’associació d’Agermanament els agraïm a tots 
ells la seva col·laboració i també l’assistència i col·laboració 
a tots els veïns i veïnes del municipi per fer realitat aquest 
dinar de celebració. 

L’Associació d’Agermanament va organitzar també el 
novè Sorteig d’un Cap de Setmana . Un any més agraïm a les 
Cases Rurals del nostre municipi i a la Farmàcia Font que van 
col·laborar en la impressió de les butlletes del sorteig i tam-
bé a les moltíssimes persones que van participar al sorteig 
tot comprant-nos alguna butlleta. El passat dimecres dia 
onze de juliol es va fer l’entrega del premi al guanyador del 
sorteig 2018, el Jose Luis Martínez de les Gunyoles.

Societat La Penya de l’Arboçar
Ca la Mestra, nou espai de trobada per als 
veïns del poble

La Societat la Penya, amb l’ajuda de voluntaris i voluntà-
ries veïns del poble i la col·laboració de l’Ajuntament d’Avi-
nyonet ha reacondicionat l’espai de Ca la Mestra com a punt 
de trobada i esbarjo per als associats. El recinte ofereix ara 
un espai de jocs, televisió i diversos elements d’oci per a tots 
els arboçarencs. 

La inauguració va tenir lloc el passat 10 de juny, i va reu-
nir a un bon nombre de veïns i col·laboradors de la societat, 
que van gaudir d’un aperitiu mentre coneixien els racons 
d’aquest nou espai obert a tot el poble. 
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VEUS D’AVINYONET: Representants de les Societats Culturals

l’entrevista

Cal preparar cada 
festivitat amb
antel·lació per tal 
de no deixar escapar 
oportunitats

Sis rostres de Festa Major
Arriba l’estiu, la descon-
nexió, la calor… és hora 
d’arraconar la rutina i, 
durant alguns caps de set-
mana, gaudir junt a famí-
lia i veïns de les festivitats 
de cada poble. Hem pogut 
conèixer els programes fa 
algunes pàgines. Ara és 
hora de desvelar algunes 
de les seves claus.

La previsió és una de les paraules 
més recorrents de la trobada amb els 
sis representants de les societats dels 
pobles d’Avinyonet. En el moment 
d’aquest encontre, les festivitats no ha-
vien iniciat encara, i es podien palpar 
els nervis que precedeixen a tot gran 
esdeveniment. La primera pregunta, 
doncs, era obligada: en quin moment 
comença a escriure’s el programa de 
cada edició? D’entre els més matiners, 
els veïns de Sant Sebastià dels Gorgs, 
representats mitjançant el president 
de la Societat Els Gorgs, Salvador 
Ventura:  “Tot comença en la reunió 
de tancament de cada any, en el mes 
de desembre. Mentre fem els darrers 
números aprofitem per recollir les 
propostes per a l’exercici següent. Evi-
dentment, les orquestres ja les tenim 
contractades d’un any a un altre, i la 
resta ho acabem tancant en un màxim 
de tres mesos. Aquesta part és la més 
difícil de preveure, perquè sopars, cor-
refocs o jocs infantils impliquen molt 
més”. L’Elisabeth Batet, representant 
del Centre Cultural i Recreatiu la Parra, 
apuntava la importància d’aquest de-
tall: “Les orquestres grans les has de te-
nir lligades d’un any a un altre. Aquest 
detall és important de cara a la previsió 
econòmica de la societat”. 

El treball previ també és obligat a 
les Gunyoles, com detalla el Josep An-
ton Aguirrebengoa, president de la So-
cietat La Torre: “Nosaltres comencem a 

resulten comencem a treballar. La base 
del programa és quasi sempre la matei-
xa, i a partir d’aquí es tracta de moure 
les quatre fitxes que resten molt ràpi-
dament, perquè si esperes al juny i ju-
liol ja costa molt.”

L’edició 2018 ha estat especial per 
a l’Associació de Veïns i Veïnes de Can 
Mitjans, una població amb 130 habi-
tants i que estrenava relleu a la seva 
Junta. L’Ingrid Vendrell és la nova 
presidenta: “Tot l’equip ens ho hem 
trobat de nou, i la solució ha estat cór-
rer i posar-nos al dia. Com a Junta vam 
començar entre febrer i març, i la Festa 
Major la vam preparar fa dos mesos. 
Som un poble petit, i els veïns i veïnes 
ens recolzen molt, així que entre tots 
tirem endavant. Som una unitat. Això 
resulta de gran ajuda”. 

Hom podria pensar que el més 
tranquil del grup seria el Joan Mon-
taner, president del Centre Cultural i 

treballar en el mes de març, i no pots 
encantar-te perquè si ho fas deixes es-
capar moltes opcions. A més, si t’agra-
da una orquestra, val la pena repetir 
d’un any a un altre, sense deixar, esclar, 
de buscar noves coses.”

Aquest treball de preparació es fa 
sempre en grup, com subratlla el Jor-
di Raventós, de la Societat la Penya 
de l’Arboçar: “Nosaltres ens trobem el 
mes de març fent una reunió de brains-
torming amb la resta de membres de 
la Junta, i a partir de les idees que en 
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Sis rostres de Festa Major
Recreatiu de Cantallops. i que celebra-
rà la seva festivitat en el proper mes 
d’octubre. Ben al contrari, perquè ja 
ho tenen tot a punt: “Vam començar a 
treballar-hi en el mes d’abril, unes ho-
res abans del Visexual del Microvi. Ara 
ja la tenim tota tancada, amb tots els 
detalls contractats, perquè ens surt tot 
molt més bé de preu. En aquest aspec-
te, l’ajuda de l’empresa Centaño en els 
espectacles i les accions gran és fona-
mental.” 

Com ja hem vist, les Festes Majors 
de cada poble conserven una estruc-
tura comuna, però per a cada edició 
sempre es reserven algunes sorpreses. 
A Avinyó Nou, la primera novetat arri-
barà amb el programa, com ens recor-
da l’Elisabeth Batet: “Farem un concurs 
amb la portada per tal que la gent se la 
miri amb detall i no la passi sense pa-
rar-hi atenció. Pel que fa al programa, 
estem convençuts que l’acte més se-
guit serà el teatre dels avis del dijous 
a la Parra. El públic riu sempre, i ja ens 
han advertit que l’obra d’aquest any 
serà molt divertida”. 

A l’Arboçar hi haurà novetats en 
forma musical, com explica el Jordi Ra-
ventós: “Fa alguns anys que hem can-
viat la filosofia. Divendres no portarem 
una orquestra com a tal, sinó una ban-
da de versions anomenada Karaokes 
Band, que actua amb una pantalla ge-
gant al darrera que et permet veure la 
lletra que s’està cantant. A més, hi hau-
rà una noia voltant pel sopar que oferi-
rà l’opció de participar als assistents 
des de l’escenari. L’endemà, després 
del correfoc, recuperarem la idea de fa 
dos anys, quan vam posar una profes-
sora per fer una classe oberta de Swing, 
seguida d’un concert. Aquest estiu ho 
repetim, però canviant l’estil de músi-
ca. Hem trobat un grup que toca músi-
ca Country, i a més ho fa sense ànim de 
lucre, ja que tot el que guanya ho dona 
a l’AFANOC. Arran de la seva visita, que 

Totes les Festes
Majors mantenen 
una estructura any 
a any, però sempre 
amaguen algunes 
novetats
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coincideix amb la producció d’un disc 
nou, volen gravar un vídeo del single a 
l’Arboçar el mateix dissabte durant el 
concert. Ho volíem fer a la plaça, però 
ho vam estar valorant i ens van dir que 
potser es quedaria petit, així que ho 
traslladarem a la pista poliesportiva”.

A Les Gunyoles es mantindrà la línia 
musical de les passades edicions, amb 
la novetat de la inclusió de l’orquestra 
La Chatta el diumenge, però hi haurà 
canvis pel que fa a les accions dels més 
joves. Ho recorda el Josep Anton Aguir-
rebengoa: “Han entrat dos nois de 20 
o 21 anys que desitjaven recuperar els 
jocs infantils tradicionals (trencar l’olla, 
estirar la corda…). Des de la Junta els 
hem fet confiança i confiem aprofitar el 
seu esperit i empenta.” 

A Sant Sebastià dels Gorgs, la Festa 
Major creix en una jornada extra, com 
recorda el Salvador Ventura: “Recu-
perarem el dijous, dia on de vegades 
hem fet alguna acció especial. Enguany 
aprofitem que Sant Cugat Sesgarrigues 
ha publicat un llibre del cotxe de línia, 
que també passava per Sant Sebastià, i 
hem ubicat la presentació  com a acte 
separat. I ja aprofitant, inaugurarem la 
parada de bus amb l’ajuntament.”

A Cantallops també hi hauran al-
guns canvis, que el Joan Montaner des-
vela per tal que prenem nota de cara al 
mes d’octubre: “Aquest 2018 converti-
rem el ball de nit en un de tarda, perquè 

ens trobem que en ser el diumenge, 
els compromisos laborals perjudiquen 
l’assistència. A més, el cafeter tornarà a 
organitzar un campionat de Truc, que 
aquest any volem potenciar com a acte 
de festa major, es celebri abans o des-
prés del cap de setmana de festivitats”. 

L’inici de la festa va, sovint, lligat a 
la presència d’un pregoner o pregone-
ra. Aquesta figura, però, no té la ma-
teixa importància a tots els pobles. A 
les Gunyoles, la protagonista tornarà 

a ser una dona, l’Esther de Ferrater: 
“És nouvinguda (venia a estiuejar en 
els anys setanta), però li va fer molta 
il·lusió. Com es fa un diari personal, 
acumula moltes fotos i documentació. 
De fet, li vam dir de fer cinc minuts de 
parlament, però ella ens va demanar 
un mínim de mitja hora per poder ex-
plicar-ho tot! Clar que, com darrera ve 
el teatre, haurem de convidar-la reta-
llar una mica…” A l’Arboçar, la identi-
tat del pregoner és un secret més de la 
Festa Major: “Tindrem un de sorpresa. 
No va voler que poséssim el nom, fet 

que passarà per segon any consecu-
tiu”. A Cantallops, la tria va ser senzilla: 
“Nosaltres teníem dues opcions, i els 
hi vam dir que decidissin. Nosaltres fa 
un parell d’any que anem molt pel dret, 
per tal que no tinguin temps de pen-
sar-s’ho…” A Can Mitjans la pregonera 
és una habitual ja a les festes del poble. 
I té forma de raïm, com recorda l’Ingrid 
Vendrell: “Nosaltres no tenim pregó 
estàndard, però sí una mascota, la Mit-
janeta, que s’encarrega d’obrir tots els 
nostres actes. Amb ella ja fem una mica 
d’animació i ball “. 

La dificultat de trobar pregoner o 
pregonera és habitual als pobles, i de 
tàctiques per mantenir aquesta figura 
n’hi ha de tota mena. Des de l’Arboçar, 
el Jordi Raventós fa una suggerència: 
“De vegades busques a un i, quan li 
dius, per treure’s les puces de sobre, ell 
mateix ja te’n troba una persona alter-
nativa…”  

Els texts del pregó acostumen a re-
passar història (i històries) del poble. El 
to satíric queda en mans dels balls po-
pulars. Els versots dels diables han pro-
tagonitzat, per igual, riures i disputes 
entre veïns, però la seva tasca es per-
petua. A Sant Sebastià dels Gorgs, el 
Salvador Ventura es sincera: “Normal-
ment el versot que critica una casa el 
recita el diable que viu en aquella ma-
teixa llar. Si algun dia m’han de criticar 
a mi, no tinc dubte que qui parlarà serà 

“El versot que critica 
una casa l’acostuma 
a recitar el diable 
que viu en aquella 
mateixa llar”

Ingrid Vendrell (presidenta de l’AAVV de
Can Mitjans)

Jordi Raventós (president societat La Penya de 
l’Arboçar)

Salvador Ventura (president de la Societat
Els Gorgs)
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per Whatsapp. Hem creat un grup amb 
gent del poble que vol col·laborar, amb 
tot un calendari de festivitats. Llavors, 
tothom es pot presentar en l’acte que li 
interessi més.” 

Se’ns esgota el temps, i va arribant 
l’hora del brindis, però sense abans 
tractar un tema clau: es pot gaudir de 
la Festa Major com a membre de la jun-
ta d’una societat? En aquest cas hi ha 
divisió d’opinions. En contra, el Josep 
Anton Aguirrebengoa de la Societat La 
Torre: “Jo no. Estàs sempre patint per 
veure si falla alguna cosa o falta algú… 
I a les Gunyoles és un continu, perquè 
fem 4 festes l’any i quan acabes una de 
seguida has de començar a preparar la 
següent”. L’Elisabeth Batet, de La Parra, 
apunta a unes dates prèvies feixugues: 
“Per a nosaltres els pitjors dies són els 
precedents a l’inici de la Festa Major, 

quan has d’acabar d’ajustar i prepa-
rar-ho tot. Així que quan inicien actes 
ja estàs cansada. Un cop tot està en 
marxa, tenim una gran eina aliada per 
a tots: el whatsapp, que ens permet ser 
més operatius.”

La versió optimista ens la dona l’In-
grid Vendrell, des de l’Associació de Ve-
ïns i Veïnes de Can Mitjans: “Jo espero 
gaudir molt de la Festa Major. Ens hem 
organitzat molt bé, i cada hora o hora i 
mitja anem canviant el ‘torn de reson-
sabilitat’. Ho tenim tot molt quadrat, 
i com som molta canalla, ho gaudim 
moltíssim.”

Fan una gran feina entre bamba-
lines, sovint més criticada que reco-
neguda. Per això els hem volgut donar 
veu. Ara només queda estudiar bé el 
programa (portada inclosa) i sortir de 
casa. Bona Festa Major! 

la meva filla. Seguríssim. Hi ha hagut, 
però, anys força durs amb els versots, 
i la gent s’ha enfadat molt”. A l’Arboçar, 
des de 2017, la tasca de ‘repassar’ el 
poble comença a tenir noves cares pro-
tagonistes: “Els diables del poble es 
troben en un moment de transició dels 
grans als més joves, i la canalla l’any 
passat no va fer versots. Qui els va aca-
bar fent –a la festa del Most– van ser les 
Panderetes, que ho van fer de conya, i 
els van fer una repassada bestial”. De la 
mateixa manera, a les Gunyoles també 
hi haurà versots, i les protagonistes se-
ran les Gitanetes.

El muntatge de la Festa Major és un 
altre pal de paller d’aquestes dates, i 
en molts casos s’aprofita per fer poble. 
Ho recorda l’Elisabeth Batet: “La gent 
del poble no posa problemes a l’hora 
de col·laborar. Ara bé, després si els 
hi demanes d’entrar a la Junta, la res-
posta canvia…”  A l’Arboçar, el treball 
col·lectiu és una senya d’identitat més, 
com es demostra en cada edició del Mi-
crovi: “Tenim la sort de gaudir de molta 
col·laboració per part de molts veïns. 
Tres dies abans quedem amb els més 
joves a la pista per fer tot el muntatge 
preparatiu: escenari, banderes, marcar 
el camp de futbol… a canvi d’un sopar. 
I s’hi apunten amb entusiasme!” 

Les maneres de contactar són di-
verses, com ens recorda el Joan Mon-
taner de Cantallops: “Nosaltres ho fem 

Josep Anton Aguirrebengoa (president Societat La 
Torre de les Gunyoles)

Elisabeth Batet (membre de la junta del CCR La 
Parra)

Joan Montaner (president del CCR de Cantallops)
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