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> VEUS D’AVINYONET

Gràcies, Josep Maria

Inauguració de la nova
depuradora de Cantallops:
biològica i sostenible
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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.
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LES GUNYOLES
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LES ADF,
CREU DE
SANT JORDI



EDITORIAL

En record del Josep Maria
De ben segur que aquest és l’edito-

rial més difícil que m’ha tocat escriure 
en aquests nou anys que fa que sóc l’al-
calde d’Avinyonet, des que trimestral-
ment em poso davant de l’ordinador 
per explicar els projectes en marxa i els 
reptes de futur del nostre municipi.

Recordaré sempre la tarda del 
passat 2 d’agost. Estant al despatx de 
l’Ajuntament vaig rebre la trucada del 
Director de Serveis Territorial de Bar-
celona del Departament d’Agricultura, 
el Sr Josep Pena, que m’informava que 
el vehicle de l’ADF d’Avinyonet havia 
tingut un accident greu, que un dels 
ocupants havia mort i que l’altre havia 
estat traslladat amb helicòpter a Bell-
vitge. No m’en podia fer a la idea. Pocs 
minuts abans, des del grup de wats-
happ de l’ADF, els companys Gerard 
Marcè i en Josep Maria Heras havien 
informat que feien sortida a l’incendi 
de Castellet i la Gornal.

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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de Territori i Sostenibilitat, essent pre-
sents els seus Consellers en el funeral 
del dissabte.

També vull agrair la trucada del 
President de la Generalitat de Catalu-
nya, Sr Quim Torra,  el divendres a la 
tarda i la visita que va fer el dissabte 
a la tarda a l’Ajuntament per despès 
anar conjuntament a donar el condol 
a la família.

Seguirem defensant el territori tal i 
com tu ho feies i amb els ulls brillants 
et recordarem en cada sortida que fem 
amb l’ADF, on no tinguis cap dubte que 
et tindrem present en cada moment.

GRÀCIES, JOSEP MARIA!

Poc després em confirmaven la 
mort del Josep Maria i el trasllat a 
l’hospital del Gerard. El Josep Maria, 
no tant sols era un company de l’ADF, 
sinó que n’era el cor, l’ànima i el motor. 
Ha estat un cop molt dur per tots els 
companys, i des d’aquest petit altaveu 
que és l’editorial vull donar les gràcies 
a tots per la unió d’aquests dies i les ga-
nes de tirar endavant tal i com hagués 
volgut el nostre estimat Josep Maria. 

La teva pèrdua ens ha ensenyat 
la part més forta del col·lectiu de les 
ADF’s, exemplificat amb el companye-
risme, el suport rebut i la presencia de 
nombrosos vehicles i ADF vinguts de 
tot Catalunya per a despedir-te. 

Vull agrair en nom de tot el consis-
tori, el llarg nombre de mostres de con-
dol rebudes per part d’Ajuntaments de 
la comarca i tot Catalunya, persones a 
títol personal, entitats i el suport per 
part de les Conselleries d’Agricultura i 
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VEUS D’AVINYONET

l’entrevista

Des que fa 20 anys
et vas proposar
reactivar l’ADF 
d’Avinyonet no
has parat

Gràcies, Josep Maria Heras
Hem deixat que les veus 
d’Avinyonet d’aquest nú-
mero siguin les dels com-
panys del GIA i l’ADF. I que 
el protagonista del relat 
sigui el Josep Maria He-
ras, que ens va deixar en 
acte de servei el passat 
mes d’agost.  

Estimat Josep Maria, amic Josep 
Maria, company Josep Maria, 

Són moltes les coses que et voldrí-
em dir. Hem tingut tantes vivències 
plegats, que cap resum no et faria jus-
tícia. La noticia del teu traspàs ens ha 
deixat en estat de xoc. Encara no ens 
ho creiem, però no podem aturar el 
temps ni tornar enrere. Hi va haver un 
incendi forestal a Castellet i la Gornal, 
sí. Tu i el Gerard vau fer sortida, sí. Pel 
camí vau tenir un desgraciat accident, 
sí. Ha passat i ho hem d’acceptar. Ben 
mirat, vas morir fent el que t’apassio-
nava, apagant foc, en acte de servei, 
ajudant els altres de forma voluntària. 
Com t’ho podrem agrair, això? El món 
està en deute amb tu. Quin orgull ser 
companys teus. Quin honor tan gran, 
vist amb perspectiva. 

Josep Maria, amb tu hem tocat to-
tes les tecles que es poden tocar al món 
ADF. Des que fa 20 anys et vas proposar 
reactivar l’ADF d’Avinyonet no has pa-
rat. Primerament, has treballat incan-
sablement per la prevenció: anant a 
mirar camins, per a veure quins s’havi-
en d’arreglar; fent guàrdies els caps de 
setmana  o prestant serveis preventius, 
sota les guspires dels diables, mirant 
de protegir persones i patrimoni. Sem-
pre estaves a punt, sempre alerta. En 
segon lloc, has participat en innumera-
bles incendis forestals, en tasques d’ex-
tinció. Aquí no escatimaves esforços. El 
dia de l’accident acabaves d’arribar de 

tecla de la formació. Sempre que po-
dies, anaves a aprendre. Ho feies amb 
tanta humilitat... quan eres el que més 
en sabia. I sempre que podies ens en-
senyaves. 

Hi ha tantes coses que et devem... 
Les hores de burocràcia també van ser 
moltes. És impossible oblidar-se de les 
subvencions dels primers anys, presen-
tades cinc minuts abans de tancar el 
termini. Res no t’espantava. 

Josep Maria, estem parlant de tu en 
passat. Es fa estrany. Tot i això, el teu 
record perviurà per sempre en nosal-
tres. I això et fa més present que mai. 
El teu exemple ens acompanya, el teu 
mestratge ens orienta i el teu carisma 
ens inspira. Els que el vau conèixer, ja 
m’enteneu. Els que no el vau conèixer, 
féu-vos-en al càrrec. El Josep Maria era 
una persona íntegra com poques. Era 
honest fins al moll de l’òs. Podies posar 
la mà al foc per ell. Era amable i servi-

la feina. Una dutxa i directe a posar-te 
l’uniforme. Quin greu, llegir ara el teu 
últim missatge... sembla com si encara 
hi fossis. També donaves el 100% en 
altres emergències a banda del foc: en 
recerques de persones, en ventades... 
realment et guiava l’esperit de servei. 
En tercer lloc, també havies fet feines 
de divulgació. Et recordem en una 
plantada d’arbres amb nens i nenes de 
l’escola. La teva energia es contagiava, 
i el teu tracte amb els infants ja el vol-
drien molts mestres. I no ens deixem la 
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VEUS D’AVINYONET

l’entrevista

Gràcies, Josep Maria Heras

cial. Era una bellíssima persona. Alguns 
fins i tot vam tenir la sort de ser amics 
seus. Sobre aquesta base tan ferma, 
s’hi assentava el fet de ser voluntari 
ADF. Primer a Sant Martí Sarroca i des-
prés a Avinyonet. I també durant uns 
anys vas ser voluntari de Protecció Civil 
a Olèrdola. 

Aquest voluntariat li accentuava les 
virtuts. Essent ADF es potenciava més 
el seu caràcter, afable i altruista. Vestit 
de groc treia el millor de sí mateix, era 
una versió millorada del Josep Maria. 
Les persones més properes saben de 
què parlo. Per això no el frenaven, sinó 
al contrari. Com a voluntari ell era feliç, 
i irradiava felicitat al seu voltant, amb 
una potència descomunal. Qui busqui 
una definició de voluntari, que pregun-
ti per ell. 

Quina gran persona que eres, Josep 
Maria. Quin gran amic. Quin gran vo-
luntari. I quina pèrdua tan gran... com 
et trobarem a faltar... 

Aquesta excepcionalitat de la perso-
na es nota en la gentada que hi ha avui 
aquí (a la cerimònia del comiat, N. del 
R). Del municipi, de les nostres comar-
ques i vinguda d’arreu de Catalunya. 
També en la gran quantitat de gent que 

Sempre que podies, 
anaves a aprendre. 
Ho feies amb tanta 
humilitat... quan 
eres el que més en 
sabia. I sempre que 
podies ens
ensenyaves
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VEUS D’AVINYONET

l’entrevista

va passar pel tanatori o per casa seva. 
La veritat és que les mostres de condol 
s’acumulen a centenars. Ja sigui en 
persona, en trucades, a través de les 
xarxes socials o dels serveis de missat-
geria dels telèfons intel∙ligents. Parlo 
de la solidaritat de familiars i amics, 
de veïns, del col∙lectiu ADF en general 
i d’altres cossos afins com Bombers i 
cos d’Agents Rurals, dels Departaments 
de la Generalitat (Agricultura i Interior), 
de les Diputacions, Consells Comar-
cals, Ajuntaments, polítics, etc. Fins i 
tot s’han rebut missatges de suport de 
bombers d’altres llocs d’Espanya. En fi, 
no ens voldríem deixar ningú, però la 
llista és infinita. Moltes gràcies a tots i 
totes. Els que ens considerem més pro-
pers al Josep Maria hem sentit aquest 
escalf. En particular, és d’agrair el re-
colzament que els ADF hem rebut de 
Bombers. Ens heu tractat com si fóssim 
dels vostres i no ens heu deixat sols en 
els moments més delicats. Ens heu do-
nat assistència psicològica i els màxims 
responsables han donat la cara des del 
principi. Companys, gràcies. El Josep 
Maria ho hagués valorat especialment. 

Dèiem abans que hem sofert una 
gran pèrdua. I de fet, sense el Josep 

El teu exemple ens 
acompanya, el teu 
mestratge ens
orienta i el teu
carisma ens inspira.
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VEUS D’AVINYONET

l’entrevista

net perdem el nostre líder natural. El 
Josep Maria ha estat com un pare per 
a nosaltres. Haurem d’aprendre a fun-
cionar sense el pare. D’aquesta només 
ens en sortirem si seguim els valors que 
ell emanava. Que en realitat són l’ADN 
de les Agrupacions de Defensa Forestal. 
És a dir, treball en equip, protecció del 
territori, rigor, eficiència de recursos, 
honestedat... i un valor molt important 
que ell ens va ensenyar: seguretat pri-
mer. La seguretat és el primer... aquesta 
ha estat l’última lliçó que ens ha donat. 

T’estimem, Josep Maria. No t’obli-
darem mai. Sempre seràs un exemple. 

Per tot plegat, Josep Maria, des de 
l’ADF d’Avinyonet-GIA, gràcies. Des de 
la Federació Penedès-Garraf, gràcies. 

Des del Secretariat Catalunya, gràcies. 
I m’atreveixo a dir, en nom del país al 
que has servit, gràcies. Gràcies amic. 
Gràcies. 

Maria ara som més pobres. Catalunya 
ha perdut un voluntari ADF dels millors. 
Encara que siguem milers, compta més 
la qualitat que la quantitat. Perquè es-
tem parlant de persones, que són irre-
emplaçables. La comarca, ja sabeu que 
treballem en xarxa Penedès i Garraf, hi 
perd un bon coordinador operatiu. Un 
autèntic veterà, respectat i amb au-
toritat reconeguda. I el grup d’Avinyo-

Vestit de groc treia el 
millor de sí mateix, 
era una versió
millorada
del Josep Maria. 

La seguretat és el 
primer... aquesta ha 
estat l’última lliçó 
que ens ha donat.
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TEMA DEL MES

novaedar

La nova Estació d’Aigües Residuals de 
Cantallops ja és una realitat. 

Un Cantallops  més sostenible

El passat 6 d’octubre va tenir lloc 
la seva inauguració oficial, que van 
presidir el president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, i els alcaldes 
d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la 
Cruz, i l’alcaldessa accidental de Subi-
rats, Àngels Pinyol, a més del Diputat 
delegat d’espais naturals i medi ambi-
ent, Valentí Junyent.

Tots ells van subratllar la importàn-
cia cabdal d’aquesta nova infraestruc-
tura, 100% biològica i, per tant, soste-
nible, per al municipi i per als espais 
naturals propers.  

La jornada es va iniciar amb una 
visita del president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, a l’ajunta-
ment d’Avinyonet, on va ser rebut per 
l’alcalde i la seva homòloga en funcions 
a Subirats, Àngels Pinyol, a més dels 
regidors Lluís Carsí, Marta Ruiz i Jordi 
Filella. Tots ells van mostrar les instal-
lacions i van cedir a Castells la possibi-
litat de signar al llibre d’honor. 

La comitiva es va desplaçar, a con-
tinuació, al restaurant Cantallops per 
gaudir d’un esmorzar amb altres alcal-
des de la comarca, a més del president 

del Consell Comarcal, Xavier Lluch, i la 
de la Mancomunitat Penedès-Garraf, 
Rosa Huguet. En espai de 90 minuts es 
van tractar temes que afecten al muni-
cipi i es van plantejar diferents reptes 
immediats als quals ha de fer front la 
comarca. 

Una depuradora 100% biològica
Pels vols de les 11.30 hores va arri-

bar el plat fort del dia, amb la inaugu-
ració de la Depuradora de Cantallops, 
acte al qual es va afegir el Diputat de-
legat d’espais naturals i medi ambi-
ent, Valentí Junyent i Torres. Aquesta 
nova infraestructura, que ha construït 
l’empresa PESA Medioambiente, és pi-
onera a la comarca i totalment soste-
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TEMA DEL MES

novaedar

Un Cantallops  més sostenible

nible. El seu funcionament es basa en 
la connexió de diferents basses d’aigua 
que, mitjançant l’acció de la vegeta-
ció, van depurant les aigües en el seu 
camí de tornada cap a la llera natural. 
El correcte funcionament del procès 
ha estat aval·lat per un estudi iniciat 

El cost de l’obra supera 
els 600.000€ d’inversió, 
que ha sufragat la
Diputació de Barcelona.



O
C

T
U

B
R

E
 2

0
18

 ·
 N

Ú
M

. 
10

3

10

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

TEMA DEL MES

novaedar
per dos professors de la Universitat de 
Barcelona, presents a l’acte, i que han 
avançat alguns dels positius resultats 
del seu treball pel que fa a l’impacte a 
la llera del riu de la nova depuradora. 
En els primers mesos de funcionament, 
segons el seu parer, ja es pot parlar de 
grans avenços en la recuperació de fau-
na i flora del torrent. 

Abans de cedir el protagonisme als 
parlaments, tots els veïns i veïnes as-
sistents van gaudir d’una jornada de 
portes obertes de la instal·lació, durant 
la qual els tècnics de PESA Medioambi-
ente van detallar l’estructura de la de-
puradora i el seu funcionament.

A l’acte protocolari, el president de 
la Diputació de Barcelona va destacar la 
importància de la mancomunitat d’es-
forços entre municipis, un recurs per tal 
d’aconseguir més fons, com evidencia 
aquesta obra, el cost de la qual, superior 
als 600.000€, ha sufragat íntegrament la 

Diputació. Oriol de la Cruz, alcalde d’Avi-
nyonet, subratllava, per la seva banda el 
llarg procès constructiu i de projecció: 
“Vam iniciar la cerca de recursos amb el 
president Salvador Esteve (de la Diputa-
ció de Barcelona) cap a l’any 2014. Tot 
seguit vam haver de fer front a un llarg 
tràmit urbanístic, conseqüència de la 
situació d’aquesta instal·lació en l’exte-
rior del nucli urbà, i posteriorment la li-
citació i execució dels treballs. En suma, 
parlem d’un projecte de més de 4 anys 
i del qual ens podem sentir orgullosos. 
Disposem d’una instal·lació pionera, re-
ferent i que alhora és respectuosa amb 
el medi ambient”. 

Oriol de la Cruz:
“Disposem d’una
instal·lació pionera,
referent i que alhora és 
respectuosa amb el medi 
ambient”.
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L’acte va acabar amb el desplega-
ment de la placa i una copa de cava 
per a tots els assistents, a més d’una 
nova visita guiada. Els veïns i veïnes 
assistents han subratllat, entre d’al-
tres detalls, la gran adaptació de la 
construcció al terreny, millorant no-
tablement l’aspecte d’un antic camp 
de presseguers abandonat des de feia 
molts anys.

Un estudi de
la Universitat
de Barcelona detecta 
una millora en la flora i 
fauna del torrent en els 
primers mesos de
funcionament de l’EDAR.



SALA DE PLENS

sessions
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE JULIOL DE 2018

URBANITZACIÓ DEL CARRER DE L’ARBOÇAR DE BAIX: aprovada la re-
vocació de l’acord d’aprovació del projecte, que l’Ajuntament ha decidit 
modificar, així com l’imposició i ordenació de contribucions especials. 
L’aprovació del nou projecte, que implica l’ampliació de l’actuació fins al 
final del barri (entre els números 1 i 18, quan abans només començava al 
numero 8). El preu estimat de les obres és de 76.350€ més iva, que s’abo-
naran de la següent manera: 40.956,68€ per part de la Diputació de Barce-
lona dins el pla de subvencions de la Xarxa de Governs Locals, i 38.593,79€ 
amb fons propis del consistori.

POSAR A DISPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA TERRENYS 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “ITINERARI DE VIA-
NANTS A LA CARRETERA BV-2416 DES DE LA CRUÏLLA DE L’ARBOÇAR 
DE BAIX FINS AL NUCLI DE L’ARBOÇAR DE DALT”: mitjançant decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 25 de gener de 2018, es 
va aprovar definitivament el projecte constructiu recentment esmentat. 
Es notifica la transmissió de finques de naturalesa rústica amb titularitat 
de l’Ajuntament per tal de poder iniciar les obres. Proposta aprovada per 
5 vots a favor  (4 PM-CP + 1 ERC-AM) i 3 abstencions (JxC).

URBANITZACIÓ DE CARRERS A CANTALLOPS I LES GUNYOLES: iniciat el 
procediment de contractació per la pavimentació del carrer Cap de Gri-
ll de Cantallops, amb un pressupost de licitació de 64.072,00€ més IVA.  
D’altra banda, s’han estimat algunes al·legacions presentades pel carrer 
i Soleia i Racó, a les Gunyoles, que tindran un cost d’obres de 78.075,26€.

DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA OBRES “CENTRE DE DINAMIT-
ZACIÓ TURÍSTICA LOCAL”: Aprovada per unanimitat la devolució de 
la garantia d’obres a l’empresa COBRA Instalaciones y Servicios, SA en 
concepte de garantia definitiva per respondre de l’execució del contrac-
te d’obres al centre de dinamització. L’importa de l’aval a retornar és de 
29.464,20€.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA AL 
CARRER SANT SALVADOR AL NUCLI DE LES GUNYOLES”: aprovada per 
unanimitat aquesta actuació a la xarxa, que té un pressupost total de 
62.683,92€ (IVA apart), i per la qual es renovarà tota la conducció de sub-
ministrament en aquest carrer, un punt crític de la xarxa de distribució a 
causa del cúmul d’avaries que presenta. 

PRECS I PREGUNTES: 
1. El senyor Cèsar Herraiz formula un prec sobre la problemàtica de reco-
llida d’escombraries a tot el municipi. L’Alcalde respon que s’està mirant 
de posar noves bateries de contenidors en determinats punts i que s’està 
parlant amb la Mancomunitat la possibilitat d’augmentar la freqüència de 
recollida.
2. El senyor Cèsar Herraiz pregunta sobre dos temes de Sant Sebastià dels 
Gorgs: aquelles cases noves que estan llogades ja que a prop hi ha un tros-
set de carrer no asfaltat, i el tram de camí que quedava per pavimentar.  
L’alcalde li respon que aquell tros no està asfaltat perquè correspon a un 
sector de desenvolupament urbanístic. I que el tros de camí que faltava 
ho ha fet l’Ajuntament de Subirats.
3. El senyor Cèsar Herraiz pregunta sobre l’estat de la plaça de l’Església 
d’Avinyó Nou. El senyor Lluís Carsí li respon que efectivament hi ha un pa-
rell d’arbres que estan malament. El senyor Josep M. Tejada afegeix que 
es traurà el sorral per evitar deposicions de gossos o gats. 
4. El senyor Cèsar Herraiz felicita per la retirada del cotxe abandonat al 
carrer Carme.
5. El senyor Cèsar Herraiz pregunta com està tot el tema de CADES: el se-
nyor alcalde li respon que l’enginyer ja ha parlat amb l’empresa, i que es 
contractarà a la Universitat perquè faci el control i el seguiment., i que co-
mençaran a la tardor quan hi hagi humitat.
6. El senyor Jordi Filella diu que els arbres de la pista vella de les Gunyoles 
estan molt malament. El senyor alcalde considera que, davant el volum 
de feines d’aquest tipus al municipi, algun treballador de la brigada s’hau-
ria d’especialitzar en jardineria, ja que en cas contrari s’hauria de contrac-
tar una empresa externa. 
7. El senyor Pere E. Olivella comenta que els contenidors de residus que 
tenen davant l’empresa Soriano estan en molt mal estat. Li respon el 
senyor Lluis Carsí que les dues bateries de contenidors de Can Merlines 
està previst passar-les al carrer de baix per veure si es minora una mica 
el problema.
8. El senyor Pere E. Olivella diu que s’han enviat cartes per a la neteja de 
parcel·les a tots/es els/les propietaris/es, i pregunta si també s’ha enviat 
la carta als titulars de parcel·les urbanes. El senyor alcalde li respon que 
els Serveis Tècnics van fer un informe sobre les que estaven pitjor, a banda 
de les Roques i Can Mitjans. El senyor Pere E. Olivella considera que no és 
just, i que caldria sancionar aplicant l’ordenança.
9. El senyor Pere E. Olivella pregunta sobre la parcel·la del senyor Joan 
Batlle, ja que ha rebut queixes del veí per l’oca i per les rates. El senyor 
alcalde diu que no s’ha entrat cap reclamació a l’Ajuntament, i que el con-
sidera un problema entre dos propietaris.

10. El senyor Pere E. Olivella pregunta sobre la rotonda de la N-340. Li res-
pon el senyor alcalde que la Demarcació de Carreteres va comunicar que 
es faria la de Subirats, i que l’altra ja es veuria.
11. El senyor Pere E. Olivella pregunta sobre les obres de reforma interna 
de l’Ajuntament. El senyor alcalde li respon que es farà la Sala de Plens 
nova, es reformarà tota la instal·lació elèctrica i es canviarà aquell mobili-
ari que sigui estrictament necessari.
12. El senyor Pere E. Olivella recorda que l’any 2016 es van dur a terme 
unes inspeccions sanitàries dels diferents establiments alimentaris del 
municipi per part de la Mancomunitat  Penedès Garraf, i que en aquest 
llistat troba a faltar dos: el local de l’Arboçar i el de les Gunyoles. El senyor 
alcalde li pregunta si no faltaria també el de la Parra. Li respon el senyor 
Olivella que no cal ja que no manipula aliments. 
13. El senyor Pere E. Olivella pregunta que per a quan la plaça 1r d’octu-
bre. El senyor alcalde li respon que, per ell, cap problema, però que hauria 
de ser una de nova, no canviar el nom a una ja existent.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017: 
aprovat amb 6 vots a favor (regidors PM-CP i JxC) i 1 abstenció (ERC-AM) 
l’aprovació del compte general del pressupost municipal únic de l’ajunta-
ment corresponent a l’exercici 2017, sense  objeccions ni esmenes, restant 
sotmès a la superior fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. S’ha remès, en conseqüència, un exemplar d’aquest compte a 
la Sindicatura en compliment de la legalitat vigent.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 4 D’OCTUBRE DE 2018

OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSU-
LES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
“URBANITZACIÓ DEL CARRER DE L’ARBOÇAR DE BAIX”: es proposa, 
amb 8 vots a favor (PM-CP i JxC) i 1 abstenció (ERC-AM) contractar per 
procediment obert les obres amb un pressupost de licitació de 63.099,56€ 
(IVA apart), partida que anirà a càrrec de la partida 1532/609.00 del pres-
supost vigent. Hèlix Arquitectes Associats, SLP assumirà la direcció facul-
tativa de les obres.

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PEL 
QUE FA ALS USOS INDUSTRIALS I LA PLANA D’EN BORD: veure actua-
litat municipal.

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’AVINYONET 
DEL PENEDÈS AL SECTOR SUD 3.7 – CADES: es proposa mantenir el rè-
gim de sòl urbanitzable i modificar els paràmetres i condicions de desen-
volupament del sector amb l’objecte de reconèixer l’activitat industrial 
existent. Durant les intervencions es recorda que aquesta modificació no 
regularitza cap sector, ja que està definit en el planejament  vigent com a 
sòl urbanitzable delimitat i amb la càrrega de la rotonda. Votació aprova-
da per 6 vots a favor (5 PM-CP i 1 ERC-AM) i 3 vot en contra (JxC).

APROVACIÓ OBERTURA PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES “RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA AL CARRER SANT SALVADOR 
AL NUCLI DE LES GUNYOLES”: aprovada per unanimitat l’obertura del 
procediment contractual del projecte esmentat,  amb un pressupost de 
62.683,92€ (IVA apart), despesa amb càrrec a la partida 161/619.00 del 
pressupost municipal vigent.

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CEMEN-
TIRI SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES”: aprovat per unanimitat el 
projecte, obra d’Arquitectura Genís Planelles i que té un pressupost de 
132.830,26€ més IVA, que millorarà interior i exteriorment el cementiri des 
d’una vessant tant funcional com estètica, amb una ampliació per la part 
Est, aprofitant el decampat existent per situar el columbari, un nou bloc 
de nínxols i un jardinet.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRES “PAVIMENTACIÓ DE CARRERS CAR-
RER CAP DE GRILL. CANTALLOPS”: adjudicats, amb votació favorable 
unànime, els treballs de pavimentació del carrer Cap de Grill, a Can-
tallops, a l’empresa Gorbax S.L., de Vilafranca del Penedès, per un import 
de 55.102,69€ més IVA. Pel que fa als carrers de la Soleia i Racó de les Gu-
nyoles, l’encàrrec el durà a terme l’empresa Hidráulica y Obras S.L., de 
Cornellà de Llobregat, per un import de 57.775,59€ més IVA.

APROVACIÓ ANNEX AL CONVENI AMB LA PARRÒQUIA SANT SALVADOR 
DE LES GUNYOLES: aprovat amb unanimitat l’annex al conveni establert 
en data 18 d’octubre de 2001 entre l’Ajuntament, la Parròquia i la Societat 
La Torre en relació a l’ús i manteniment de la Pista dels Ametllers de les 
Gunyoles que regula les obres a realitzar per part de l’Ajuntament en la 
coberta de l’antic dipòsit, així com la instal·lació d’un nou parallamps a 
l’Església.
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Avinyonet tributa un comiat massiu a Josep Maria Heras

Avinyonet del Penedès va acomiadar amb honors el vo-
luntari de l’ADF i fundador del GIA d’Avinyonet (Grup d’Inter-
venció Immediata), Josep Maria Heras, que va perdre la vida 
en bolcar el camió que conduïa el passat 2 d’agost mentre es 
desplaçava a col·laborar en l’extinció d’un foc a Castellet i la 
Gornal. En aquest incident va resultar ferit el seu company, 
Gerard Marcé, que evoluciona favorablement de l’incident 
després de passar uns dies a l’hospital de Bellvitge.

El desgraciat accident va succeir pocs minuts després 
de les 16 hores, i l’Ajuntament va rebre informació des del 
primer minut de Sr. Josep Pena, director serveis territorials 
a Barcelona del Departament d’Agricultura. Des del primer 
moment, el consistori es va posar a disposició de les forces 
de seguretat, Mossos i Servei d’Emergències Mèdiques, des-
plaçant-se fins al lloc dels fets l’alcalde i el regidor de mante-
niment per coordinar l’operativa i recolzar la família.

L’Alcalde, en nom de l’Ajuntament i tots els treballadors 
i treballadores, i veïns i veïnes del municipi, destaca la im-
mensitat de la tragèdia per a tota la localitat, en particular 
per al cos de voluntaris municipal, del qual el Josep Maria 
n’era un membre molt destacat. Des de la seva arribada al 
municipi, el Josep Maria ha fet una enorme feina per Avinyo-

ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

net. Va ser el fundador del GIA, on va animar a un grup de 
joves que rondava els 20 anys a col·laborar en tasques d’ex-
tinció d’incendis forestals, conservació de l’entorn i ajuda en 
actes de les entitats.

Avinyonet del Penedès va decretar dos dies de dol i va 
col·locar les banderes a mig pal i amb crespó negre. L’Ajunta-
ment vol manifestar el suport de totes les cases de la vila de 
la comarca i de la resta de Catalunya, que van fer arribar el 
seu dol en forma escrita i telefònica, així com el suport dels 
dos consellers de la Generalitat de Catalunya: Miquel Buch, 
del departament d’Interior,  i Teresa Jordà, del d’Agricultura. 
També vol deixar palès la trucada, el mateix dia de l’acci-
dent, que l’Alcalde va rebre del President de la Generalitat, 
Quim Torra, durant la qual va reafirmar el seu suport i com-
promís amb el municipi i la seva gent. Torra mateix va acu-
dir en la mateixa jornada del comiat, a la tarda, per donar el 
condol personalment a la família. També va mostrar interès 
per l’evolució de la recuperació del Gerard Marcè.

El funeral va tenir una gran assistència, amb presència de 
centenars de veïns i veïnes i més de 70 vehicles d’ADF de tot 
Catalunya, representants de Bombers de Barcelona, Bom-
bers de la Generalitat i Agents Rurals. Gràcies a tots ells!

El president Torra va interessar-se en tot moment per la recuperació del Gerard Marcé (en imatge, durant una trobada amb l’Alcalde a Torrelles de Foix). ADF de 
tot Catalunya van acompanyar el Josep Maria en la seva cerimònia de comiat.
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Commemorem la Diada des del Puig de la Mireta
El passat 11 de setembre, es va cele-

brar l’acte de commemoració de l’Onze 
de setembre, Diada Nacional de Cata-
lunya, que enguany es va realitzar coin-
cidint amb el mateix dia i amb el mateix 
format que l’any passat. L’acte es va ini-
ciar al Puig de la Mireta a les 10.00h del 
matí amb unes paraules de benvingu-
da de l’alcalde, Oriol de la Cruz Marcè, 
i la cantada del Cant de la senyera a 
càrrec dels grups de Cantaires del mu-
nicipi, moment que es fa aprofitar per 
fer el canvi de senyera al màstil situat 
en aquest indret.  A continuació, l’al-
calde va llegir el manifest de l’Onze de 
setembre de l’Associació Catalana de 
Municipis per acabar amb el cant de Els 
segadors, himne nacional de Catalunya 
a càrrec dels mateixos cantaires. Per 
finalitzar es va brindar amb una copa 
de cava per desitjar a tothom una molt 
bona Diada.

AT Roca arriba a
Sant Sebastià dels Gorgs; 
Parxet amplia el seu celler

AT Roca i Parxet han instal·lat una nova base i am-
pliat l’actual, respectivament, a Sant Sebastià dels 
Gorgs. Tots dos projectes ajudaran a enriquir el teixit 
productiu del municipi, alhora que fomentaran l’ocu-
pació.

El celler AT Roca ha iniciat ja el procès adminis-
tratiu previ a l’inici de les obres, que s’estima que 
comencin a inicis de 2019. L’empresa, que té un im-
portant desplegament a tot el Penedès, és nouvingut 
al municipi i inicia un projecte que es troba en tràmit 
de redacció. 

Parxet, per la seva banda, construirà un segon 
celler a Sant Sebastià, en aquest cas amb el focus 
posat en l’enoturisme. El projecte bàsic dels treballs 
va passar el passat mes de setembre per Junta de go-
vern, i ja té concedida la llicència d’obres. 

Aquests dos nous projectes confirmen tres dels 
objectius bàsics per al consistori: mantenir el territo-
ri, crear ocupació i generar riquesa. En properes edi-
cions de l’Avinyonet Avui ampliarem els detalls de les 
dues operacions.

ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

Horari d’obertura dels
cementiris municipals per
la diada de Tots Sants

Els cementiris municipals de Sant Salvador de Les Gunyo-
les i de Sant Pere d’Avinyó romandran oberts per als prepa-
ratius de la celebració de Tots Sants en els següents horaris:
CEMENTIRI SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES:
Del divendres 26 d’octubre al diumenge 4 de novembre (amb-
dós inclosos).
De 9.00 a 18.00 hores.
CEMENTIRI SANT PERE D’AVINYÓ:
Del divendres 26 d’octubre al diumenge 4 de novembre (amb-
dós inclosos).
De 9.00 a 18.00 hores.

El proper 8 de novembre, 
vine a donar sang!
El consultori d’Avinyonet tornarà a rebre, el proper 8 de no-
vembre, el personal del Banc de Sang i Teixits amb la vista po-
sada en la campanya de donació de plasma sanguini. L’horari 
de donació arrencarà a les 17h de la tarda i s’estirarà fins les 21 
hores. Cal recordar que, per poder participar-hi, és obligatori 
mostrar un document d’identificació personal en vigor (DNI o 
carnet de conduir) i NO VENIR EN DEJÚ. Per a més informació 
podeu consultar: www.donarsang.gencat.cat. Ajuda’ns a fer 
d’aquesta una campanya rècord!
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Campanya de vacunació contra la grip
El proper 22 d’octubre arrenca la 

campanya de vacunació de la grip de 
2018-2019, oberta per l’Institut Català 
de la Salut per a sis col·lectius especi-
alment vulnerables amb l’arribada del 
fred: els majors de 60 anys, les persones 
amb malalties cròniques o obessitat 
mòrbida; les dones embarassades, els 
professionals de la salut, els cuidadors 
o cuidadores de persones grans, i els 
residents en centres de gent gran o al-
tres institucions. Per a més informació 
podeu adreçar-vos al consultori d’Avi-
nyonet.

Carta al Ministerio de Fomento sobre 
la Rotonda de Can Merlines

L’ajuntament d’Avinyonet va envi-
ar una carta al Ministerio de Fomento, 
amb data 18 de setembre, per notificar 
la impossibilitat d’encaixar el projecte 
de rotonda de Can Merlines dins el Pla 
Urbanístic actual.

Malgrat els constants rumors sobre 
l’inici de les obres, el consistori ha de-

manat repensar la proposta amb l’ob-
jectiu de millorar la seguretat viària a 
l’accés a Avinyó Nou i al polígon, a més 
d’ajustar la compatibilitat amb el pla-
nejament vigent. D’altra banda, s’ha 
aprofitat aquesta comunicació per des-
vincular l’actuació de la construcció de 
la rotonda de Subirats, tot demanant 
partir en dos aquest projecte mentre no 
es trobi un millor encaix a Avinyonet. 

L’Ajuntament desmenteix l’aprova-
ció de cap projecte i que s’hagi notifi-
cat la construcció de la rotonda. Des de 
l’equip de govern municipal es seguirà 
treballant per tal de trobar la millor so-
lució possible.

Abocaments a la llera pública a
la riera de la Font de la Canya

El passat mes d’agost es van regis-
trar uns abocaments a la llera pública 
de la Font de la Canya arribant fins a 
Can Baptista.

L’alarma inicial va fer pensar que el 
responsable de l’abocament era l’Ajun-
tament mateix, una informació que 
s’ha revelat com a errònia un cop fina-
litzada la investigació pertinent. 

En primer lloc, es va procedir a repa-
rar l’abocament i completar l’informe 

previ de la incidència, que van dur a ter-
me el cos d’Agents Rurals amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA). 
Un cop completada la investigació, es 
va resoldre que la responsabilitat era 
d’una empresa industrial. 

En les darreres setmanes s’ha re-
querit a l’ACA, responsable de la riera, 
que faci arribar tots els informes per 
tal de depurar responsabilitats per-
tinents.

Les ADF reben la 
Creu de Sant Jordi

Les Agrupacions de Defensa Forestal 
de tot Catalunya, entre elles l’ADF d’Avi-
nyonet del Penedès, han estat distingi-
des amb la Creu de Sant Jordi, segons 
va resoldre el govern de la Generalitat 
del passat 17 de juliol. Aquesta tasca 
reconeix el treball en la prevenció, sen-
sibilització i col·laboració en l’extinció 
dels incendis forestals al territori. El se-
cretariat de Federacions i ADF de Catalu-
nya va comunicar per carta la notícia al 
cos de voluntaris locals, adjuntant una 
còpia del Diploma (que reproduïm a la 
notícia).
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
La llar d’infants,
renovada a fons

Finalitzades les obres de millora de la llar d’infants muni-
cipal, El Cargol, que ha dut a terme l’empresa Construccions 
Munné durant aquest estiu amb una inversió superior als 
100.000 euros.

Els treballs han servit per adaptar la sala de psicomo-
tricitat, que ja queda al mateix nivell que la resta d’aules, i 
per optimitzar la visibilitat interior, gràcies a la instal·lació 
de vidres entre les classes. A més, s’ha aprofitat per moder-
nitzar al cent per cent la instal·lació elèctrica i s’han realitzat 
noves entrades cap als patis posterior i davanter, substituïnt 
completament la carpinteria d’alumini i amb nous vidres tèr-
mics. El cost dels treballs s’ha sufragat amb ajut de 50.000 € 
de la Diputació de Barcelona. La resta s’ha cobert amb fons 
propis municipals.

Aquestes obres confirmen l’aposta d’Avinyonet del Pene-
dès per l’educació no obligatòria, i es mostrarà per primer 
cop a totes les famílies de dins i fora del municipi el proper 
dissabte, 27 d’octubre, de 10 a 12 del matí. 

Modificació puntual del POUM 
pensant en la nova piscina

L’Ajuntament ha aconseguit segellar l’acord que el con-
verteix en propietari dels terrenys colindants amb l’escola i 
la totalitat del camp de futbol, un treball que ha ocupat més 
de dos anys de reunions junt amb el departament d’urba-
nisme. La consegüent modificació del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) ens deixa davant l’aprovació 
definitiva, aquest mes de novembre, pas previ a l’inici dels 
tràmits per construir nous equipaments municipals a la zona 
–l’anunciada piscina i dues pistes de pàdel. Aquesta feixuga 
feina de despatx ha invertit la totalitat d’aquesta legislatura 
a l’equip de govern, amb molts tombs administratius per tal 
d’aconseguir que aquests més de 40.000 metres quadrats 
juguin un paper essencial en els futurs 20 anys del lleure al 
municipi.

El projecte de nova piscina i pistes de pàdel ja està gai-
rebé tancat, i en properes setmanes es presentarà davant el 
ple. Aquesta modificació és important, donat el fet que s’ha 
salvaguardat el medi natural de la Plana d’en Bord de la ur-
banització de 40 cases previstes enmig de la muntanya. 

Modificació a CADES
Pel que fa al cas de CADES, urbanisme ha demanat partir 

el projecte original en dues meitats, segregant-lo del de la 
Plana d’en Bord. Així, doncs, caldrà iniciar de nou la modifi-
cació del POUM, obrint de nou una nova aprovació, enviar a 
les diferents administracions a què facin els informes corres-
ponents i esperar la rúbrica definitiva a Avinyonet i el depar-
tament d’urbanisme. 

Aprovació provisional
d’usos industrials

L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha iniciat una mo-
dificació puntual dels usos previstos als polígons industrials 
municipals. Aquesta reforma permetrà obrir centres de ven-
da en aquestes instal·lacions, fet que ajudarà a incrementar 
les activitats de les empreses afincades i obrir centres de 
cara al públic final.

Nova instal·lació elèctrica a 
l’ajuntament

En línia amb el projecte de millora de les instal·lacions de 
la casa de la vila, el ple de l’Ajuntament ha adjudicat a l’em-
presa Güell les obres substitució de la totalitat de cablejat, 
interruptors, quadres de llum i comptadors antics, aquests 
darrers ja amb molts anys de vida i, en molts casos en de-
sús. S’ha aprofitat aquesta operació per reemplaçar també 
la il·luminació interior per diodes led, a fi de minimitzar el 
consum. En properes dates es licitaran les feines de reforma 
de la nova sala de plens i el posteriors treballs de pintura ex-
terior de l’edifici, que pateix importants problemes d’humi-
tat a algunes parets.
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Acord de l’Ajuntament amb la parròquia de Sant Salvador)
El govern municipal i la Parròquia de Sant Salvador han 

signat un acord d’ampliació d’ús exclusiu de la pista dels 
Ametllers a canvi de tirar endavant la reforma de l’antic dipò-
sit que hi ha junt a l’església. El consistori assumirà, doncs, 
la totalitat del cost de les obres (d’uns 35.000 euros), durant 
els quals es reposarà íntegrament el forjat, ara afectat per 
importants problemes d’estabilitat. També es substituïrà la 
barana i s’obrirà un accès que, en una futura segona fase, 
es farà servir com a vestidors per a la pista. Aquest conveni 
també servirà per tal que l’Ajuntament assumeixi les despe-

La fibra arriba a Sant Sebastià i Can Mitjans
Fibra Penedès realitzarà, aquest mes d’octubre, les tas-

ques de cablejat amb fibra òptica a Sant Sebastià dels Gorgs, 
unes operacions que seguiran en el mes de novembre a Can 
Mitjans. Un cop acabats aquests treballs, els usuaris interes-
sats ja podran iniciar la connexió a aquesta nova xarxa d’in-
ternet d’alta velocitat. Restarà, doncs, pendent la connexió 
de l’Arboçar, que segons informacions de l’empresa Fibra 
Penedès, es completaran a inici de 2019.

Des de l’ajuntament seguim impulsant la col·laboració 
amb aquesta empresa per tal de garantir l’arribada de la fi-
bra a tots els pobles abans de finalitzar aquesta legislatura. 
Així, doncs, es garanteix la igualtat de serveis a tot el munici-
pi, una condició gens habitual a la comarca en poblacions de 
fins i tot més habitants.

Per a qualsevol informació o si esteu interessats en el ser-

vei us podeu posar en contacte amb l’empresa Fibra Pene-
dès al 938 97 52 00 o a info@fibrapenedes.cat 

La reforma del cementiri de les Gunyoles, més a prop
L’empresa AGP (Arquitecte Genís Planelles) va presentar 

a finals de setembre el projecte executiu de reforma i millora 
de l’accessibilitat al cementiri de Sant Salvador, a les Gunyo-
les, amb un cost superior als 150.000 euros i aprovat en ple 
el passat 4 d’octubre. 

Les característiques fonamentals del projecte són la 
construcció de 30 nous ninxols a la part posterior del ce-
mentiri, situats junt a una nova zona ajardinada, i una nova 
zona reservada per als columbaris. A més, es repavimenta-
rà la totalitat de la superfície, molt malmesa a l’actualitat, 
i es millorarà l’accès de les persones amb mobilitat reduida 
amb l’obertura d’una nova porta lateral situada a la zona 
de pàrking, amb una rampa. També es millorarà l’enjardi-
nament de l’entrada, que inclourà un nou dipòsit d’aigua, 
i completarà els treballs un nou mirador per gaudir de les 
vistes des d’aquest punt privilegiat a la població. La licitació 
dels treballs es completarà en un termini màxim d’un mes.

ses, valorades en 4.000€, de reparació del parallamps a l’es-
glesia de les Gunyoles, actualment en desús, i que protegirà 
l’edifici de les conseqüències de tempestes elèctriques. 

L’ampliació de l’ús de la pista permetrà fer servir aquest 
espai a la Societat la Torre o per a qualsevol acte local. Tam-
bé s’ha acordat l’obertura del terrat que hi ha junt a l’esglé-
sia en festivitats del poble o jornades pactades entre totes 
les parts. Amb això, doncs, es guanya un nou i magnífic mira-
dor al Penedès en moments puntuals.
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VA DE FESTES

festesdelmost

PROGRAMA D’ACTES

Divendres, 19 d’octubre
22:00 a la Sala: La cuina del Most, a càrrec d’Antoni Ribas.

Dissabte, 20 d’octubre
9:30 Sardinada popular al Camp de Futbol.
Durant tot el matí: passejada amb Carro.
11:00 Concurs de poda (camp de futbol).
12:00 Gimcana de Tractors al camp de futbol.
17:00 Animació infantil. Balls, pinta cares, globoflèxia, mà-
gia, bombolles gegants de sabó i altres sorpreses!!!
A càrrec del Capità Barbacoa.
Tot seguit Xocolatada per a tothom.
21:00 a la Sala: Teatre. Representació de l’obra “Aquí no 
paga ni Déu”, de Darío Fo (creació pròpia), a càrrec del grup 

de teatre Pirandó 84 d’Avinyó Nou. 

Diumenge, 21 d’octubre
8:00 Caminada popular. Recorregut entre construccions de 
pedra seca a l’entorn de l’Arboçar (2:30h). Punt de trobada: 
pista poliesportiva.
11:00 Trepitjada de raïms.
12:00 Concurs de Tastavins a la Sala.
14:30 Paella Social a la pista.

Diumenge, 28 d’octubre
Excursió a la Costa Brava - Camí de Ronda (Tamarit - Calella 
de Palafrugell).

Festa del Most de l’Arboçar (19-21 d’octubre)
#FestaMostlArboçar

La Societat la Penya ha ultimat els detalls de la Festa del 
Most 2018, que enguany inicia molt més a prop de la vere-
ma del que venia essent habitual. La proposta segueix el 
patró conegut per tots els veïns del poble però amb el vi i 
la seva cultura com a eix central. La cita arrencarà de nou 
en divendres amb un nou taller sobre cuina i most a càrrec 
del xef Antoni Ribas, aperitiu davant un llarg dia d’activitats. 
No faltaran la sardinada, el concurs de poda, la gimcana de 
tractors o l’animació infantil de tarda –enguany a càrrec del 
Capità Barbacoa–, i a la nit s’oferirà una actuació teatral a 

càrrec del grup Pirandó’84 d’Avinyó Nou, que representarà 
l’obra ‘Aquí no paga ni Déu’.

El diumenge iniciarà amb una ruta que barrejarà salut i 
patrimoni, amb 2h30’ de recorregut entre construccions his-
tòriques de pedra seca. El concurs de Tastavins serà el punt 
neuràlgic de la Festa, que clourà amb una paella popular 
(tickets ja a la venda). Com a gran novetat de 2018, la Soci-
etat recupera la sortida posterior a la festivitat, prevista el 
proper 28 d’octubre pel Camí de Ronda de la Costa Brava.
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Festa del Most de les Gunyoles
(27-28 d’octubre)
#FestaMostlesGunyoles

PROGRAMA D’ACTES

Dissabte, 27 d’octubre
20:00 Sopar-Maridatge.
23:00 13è Tastacavavi amenitzat amb el grup Aina i Joan.

Diumenge, 28 d’octubre
9:00-13:00 Trobada d’intercanvi de plaques de cava.
13:00 Missa solemne.
14:30 Dinar popular.
A continuació: Bingo.
19:00  Teatre al local de la Societat La Torre.

La Festa del Most de Les Gunyoles es celebrarà un cap de 
setmana després de l’Arboçar i arribarà, un any més, amb 
el sopar maridatge i el Tastacavavi com a cap de cartell. A 
la 13a edició d’aquest excepcional esdeveniment enològic 
amb música en directe es sumarà el tradicional intercanvi de 
plaques i el dinar popular, aquestes dues propostes a cele-

brar el diumenge.
Tancarà l’edició 2018 de la festivitat organitzada per la 

Societat La Torre la representació d’una obra de teatre en-
cara per confirmar al tancament d’aquestes línies. Podeu 
conèixer més detalls adreçant-vos a la pàgina de Facebook 
de la Societat o a les de Turisme Avinyonet.
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FESTES MAJORS 2018

imatges

Avinyó Nou

Can Mitjans

Amb la celebració de la Festa Major de Cantallops, els passats 12, 13 i 14 d’octubre tanquem l’etapa de grans festivitats a 
tot el municipi. Tot seguit farem un petit recull d’alguns dels millors moments d’aquestes celebracions a casa nostra 
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L’Arboçar
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FESTES MAJORS 2018

imatges

Les Gunyoles

Sant Sebastià dels Gorgs
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Cantallops
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SOCIETATS

casald’estiu

El Casal d’Estiu d’Avinyonet va programar totes les seves 
activitats entre el 25 de juny i el 3 d’agost, enguany centra-
des en el coneixement dels oficis del municipi. Han estat sis 
setmanes molt variades amb una participació de més d’una 
seixantena infants i joves. Setmana a setmana hem anat des-
cobrint diferents oficis, sempre explicats en primera persona 
per algú del territori que s’hi dedica professionalment. Amb 
aquestes valuoses aportacions els infants han descobert, ex-
perimentat i après sobre arqueologia, veterinària, literatura, 
il·lustració, fusteria, pagesia, cuina i fins i tot aeronàutica. 

La sortida a la piscina dels dimecres i els jocs d’aigua dels 
divendres han permès, a més, esquitxar el casal d’estones 
ben refrescants. Com no podia ser d’altra manera, el casal ha 
tingut molts jocs i tallers i s’han treballat molts valors com el 
respecte al nostre entorn natural i el gaudi de les activitats i 
jocs en grup tot compartint molt bones experiències amb els 
companys del casal. 

Com no, les sortides setmanals per l’entorn del municipi 
i les colònies han fet del casal d’estiu un projecte molt actiu 

Activitats del Casal d’Estiu 2018

i dinàmic. Les més esperades han estat la de Barcelona, al 
parc d’atraccions Tibidabo, i la del parc aquàtic Aqualeón. A 
més, vàrem visitar Cantallops per veure cavalls i conèixer la 
feina de veterinari/a, la Masia la Torre de Sant Cugat Sesgar-
rigues per descobrir l’ofici de cuiner/a, i també l’aeròdrom 
Airbet i a la masia i el Celler Can Fontanals (Caves Avinyó), 
visites molt interessants que recomanem a tothom.

Des de l’Ajuntament agraïm públicament a tots els pro-
fessionals que han col·laborat voluntàriament al casal d’es-
tiu la seva atenció i dedicació. Gràcies a la seva aportació els 
nostres infants han gaudit d’unes activitats amb un alt valor 
pedagògic. Agraïm també la confiança i col·laboració de les 
famílies que han participat als casal d’estiu 2018. Si alguna 
d’elles vol fotos del casal només cal que ens les demaneu, 
passant pel despatx de la planta baixa del Local Social d’Avi-
nyó Nou, situat al carrer Carme número 1 Bis. Continuem 
treballant amb il·lusió per desenvolupar aquest projecte 
educatiu i de lleure del municipi pensant ja en la propera 
edició per a les vacances de l’estiu vinent.
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SOCIETATS

estiujove

L’estiu jove ha tancat l’edició 2018 amb molt bona pre-
disposició i implicació per part de tots els participants i una 
inoblidable experiència en forma de viatge a Donosti.

Tot va començar la setmana del 9 al 13 i de juliol amb 14 
joves i un seguit de tallers i activitats; el taller de competèn-
cies personals, el de cuina, el d’il·lustració amb l’escola d’Art 
Arsenal i el de gènere amb l’entitat Noctàmbules. El dijous es 
va fer la sortida al Tibidabo i acabàvem la setmana amb una 
petita formació sobre seguretat a les xarxes socials “Qui veu 
el meu perfil” i “vídeo i xarxes” de la mà de Jaume Fargas. 

La setmana del 16 al 20 de juliol va tenir lloc la sortida de 
l’Estiu Jove a Donosti, al País Basc. Arribàvem a la una del 
migdia i les previsions meteorològiques no eren massa bo-
nes, però vam tenir molta sort i el temps ens va ser favorable 
durant tota l’estada!  Es va completar tot el programa previst 
i al Koba hostel on s’allotjava el grup, es varen sentir com a 
casa (barri de Gros). 

Es van visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat; 

Èxit de l’edició 2018 de l’Estiu Jove

Zurriola, l’Ajuntament, situat a la “parte vieja” donostiarra, 
el port, el passeig de la Concha, la desembocadura del riu 
Urumea, el Teatre Victòria Eugenia, el museu Sant Telmo i 
el Monte Igueldo. A més hi va haver el imprescindible bany i 
sopar de pícnic a la platja de la Concha. El divendres es van 
acomiadar de la ciutat després de gaudir de la famosa escul-
tura d’Eduardo Chillida “El Peine del Viento”, prèvia a agafar 
el tren i iniciar la tornada a Casa.  

Del 23 al 27 de juliol es van realitzar xerrades relacionades 
amb la pròpia salut, sobre el consum d’alcohol o l’alimenta-
ció saludable i d’altres tallers com el de creació de rap conduit 
amb el grup “les Witch”. Finalment el taller amb  en Jordi Gi-
bert de l’Arsenal va ser la culminació del treball de diferents 
personatges per a la realització d’un mural que aviat es podrà 
imprès en una lona per tal que tothom el pugui veure. Tancava 
la setmana el taller de l’entitat “Filigrana” que treballa sobre 
diversitat afectiva, sexual i de gènere per tal de sensibilitzar a 
la societat, prevenir i combatre la LGTB+fòbia. 
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Positiu inici del curs 2018-2019 als centres educatius 
d’Avinyonet del Penedès. Enguany, tota l’atenció es posava 
sobre la renovada llar d’infants El Cargol, que ha estrenat 
puntualment la seva reforma amb un total de 15 alumnes 
matriculats, als quals se n’afegiran dos més a partir del mes 
de gener.

Inici del curs 2018-2019 a l’Escola i la renovada Llar d’Infants

SOCIETATS

educació

Els alumnes de l’Escola visiten DO Vinífera

Estrena del nou curtmetratge realitzat al Taller de Cinema
El proper dissabte, 10 de novembre, a les 19.00h de la 

tarda tindrà lloc  l’estrena d’“El Mirall” el nou curtmetratge 
realitzat al municipi de la mà del Taller de Cinema. Els autors 
d’aquesta nova cinta duta a terme amb en Jaume Fargas són 
una dotzena de joves del municipi.

El taller de Cinema és una activitat cultural subvenciona-
da pel departament de cultura de la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament. Un taller totalment pràctic on els participants 
han inventat íntegrament el guió, han fet el rodatge i final-
ment també el muntatge i l’edició del curtmetratge, que en 
aquesta ocasió és el tercer que es produeix. 

Per a 2018 es va optar per fer un curtmetratge més fresc i 
desenfadat en el qual, a partir de la parodia, es denuncia la 
superficialitat i el materialisme del món que ens envolta, un 
món d’anunci que la societat ens fa anhelar i que ens ha de 

L’Escola ha arrencat també amb 83 nens i nenes, que han 
iniciat el curs amb els Íbers com a fil conductor. Aquesta te-
màtica, especialment important al municipi degut a la Font 
de la Canya, permetrà a tots ells descobrir de ben a prop i 
valorar, amb la col·laboració de la Cooperativa Arqueovitis, 
tot el patrimoni històric d’Avinyonet del Penedès.

DO Vinífera va rebre la visita, el passat 1 d’octubre, de 
l’Escola d’Avinyonet del Penedès en coordinació amb la regi-
doria d’educació. Els alumnes assistents van poder veure de 
primera mà les troballes fetes al Jaciment durant els primers 
18 anys d’excavacions i aprofundir en el coneixement dels 

nostres avantpassats íbers de la mà de la Cooperativa Ar-
queovitis i a través del conveni de col·laboració que aquesta 
té amb l’Ajuntament. En acabar la visita tots els alumnes es 
van endur de regal un conte de La Kesse i el Kosse a la Font 
de la Canya.

SOCIETATS

joventut

fer molt feliços. Però en realitat allò material ens cega i no 
ens permet veure ni valorar les petites coses de la vida, coses 
que tots tenim a l’abast i que no podem comprar amb diners.

VAL PER 20 BOSSES COMPOSTABLES
Per tal de seguir fomentant la recollida de la fracció orgànica entre tots els veïns i veïnes del munici-
pi, presentant aquest val als establiments col·laboradors us faran entrega d’un paquet de 20 bosses 
compostables: Pollastres a l’ast Avinyonet, Avinyó Nou; El Rebost de la Maite, Les Gunyoles;
Oficines de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, Avinyó Nou.

NOM:

ADREÇA:

CORREU ELECTRÒNIC:
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Activitats i cursos
Ja som a l’octubre i la major part de les activitats i cursos 

de la guia d’activitats ja han començat. Tot seguit en farem es-
ment i recordem a tothom que si desitja més informació no-
més cal trucar a l’Ajuntament i demanar per la Laura o escriure 
un correu a molinarihl@diba.cat. També es pot consultar i des-
carregar la guia d’activitats des de la secció sociocultural del 
web municipal www.avinyonet.org.

Activitats Artístiques: 
Restauració de mobles: tenim dos grups de restauració de 

mobles al nostre municipi. Aquest 2018 les classes no comen-
çaran fins a primers de novembre. El curs es realitza, els di-
lluns, a la Societat la Penya de l’Arboçar, i els dimarts al Centre 
Cultural i Recreatiu de Cantallops, en horari de 17.30 a les 20h. 
El professor/restaurador professional és en Jordi Gual.  

Activitats Educatives: 
Cursos de francès: Aquesta proposta continua amb un 

grup de persones que ja han fet altres cursos de l’idioma les 
tardes de dimarts al Local Social d’Avinyó Nou. 

Cursos d’anglès: al Local Social municipal de Cantallops es 
duen a terme tres cursos: dos d’ells els dilluns de 20 a 21.30h i 
un altre els dimecres de 19.30 a 21.00h.

Activitats esportives: des de la segona quinzena de se-
tembre es duen a terme les següents propostes: pilates (tres 
sessions setmanals, els dilluns, dimecres i dijous al gimnàs de 
l’escola pública d’Avinyonet del Penedès), aeròbic (els dimarts 
i dijous a la sala d’actes del local Social d’Avinyó Nou), tonifi-
cació (els dimarts de 19.30 a 20.30h a la Sala d’actes del Local 
Social) i ioga (els dilluns i dimecres de 19.45 a 20.45h al Local 
Social d’Avinyó Nou).

Novetats: A partir de 
la petició d’un grup de 
veïns aquest mes d’octu-
bre han començat dues 
noves activitats d’esport i 
salut al municipi. Es trac-
ta d’una sessió setmanal 
de Gimnàstica Abdominal 
Hipopressiva i una sessió 
setmanal de Zumba. 

La Gimnàstica Abdo-
minal Hipopressiva va ser 

SOCIETATS

gentgran

Comencen les activitats per a la gent gran
La primera setmana d’octubre s’han iniciat de nou les 

activitats setmanals per a la gent gran al Casal de la Gent 
Gran:
- Gimnàstica: dilluns i dijous al matí.
- Ioga: dimarts al matí i dimecres a la tarda.
- Taller d’estimulació cognitiva i memòria: dimecres a 
la tarda.
- Grup de cuina: dijous a la tarda.
- Grup de teatre: divendres tarda i, quan s’apropa l’es-
trena de l’obra, diversos cops a la setmana en horari de 
tarda. 
- Grup de trobada de les Gunyoles: divendres a la tarda.

- Els espais de trobada de Sant Sebastià dels Gorgs i Can-
tallops (obert dimecres tarda).

D’altra banda, el servei de perruqueria del Casal de la 
Gent Gran obrirà també els divendres a la tarda des del 
mes d’octubre. Així, doncs, estarà obert els dijous a la tar-
da i divendres tot el dia.

El servei de podologia d’Avinyó Nou i de Sant Sebastià 
dels Gorgs segueix obert un cop al mes, mentre que a Les 
Gunyoles obre un cop cada dos mesos.

creada als anys 80 pel Dr. Marcel Caufriez, qui gràcies als seus 
estudis dins l’àmbit la reeducació uroginecològica, va desco-
brir que els exercicis abdominals tradicionals perjudicaven la 
recuperació del sòl pelvià, sobretot en dones després del part. 
Actualment es coneix que els seus beneficis van més enllà i són 
indicats per a tothom qui vulgui augmentar el rendiment es-
portiu, millorar la funció respiratòria, incrementar l’estabilitat 
lumbar, prevenir disfuncions perineals o millorar el rendiment 
sexual.

El Zumba és una modalitat esportiva creada el 1994 pel ba-
llarí i coreògraf colombià, Alberto “Beto” Pérez, Colòmbia. Les 
coreografies estan basades en passos senzills i repetitius, cosa 
que fa que sigui molt fàcil seguir-la i no cal una preparació físi-
ca en concret. La zumba permet tonificar, elevar les pulsacions 
i cremar calories.

Per a les dues activitats hi ha places disponibles, si hi esteu 
interessats només cal que truqueu o passeu a inscriure-us al 
despatx situat a la planta baixa del Local Social d’Avinyó Nou, 
al servei de Cultura, Joventut i Turisme. 
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SOCIETATS

gentgran

Programa d’activitats puntuals i sortides
El calendari d’activitats puntuals, iniciat el passat 6 d’oc-

tubre amb la Cargolada a Balaguer, contempla totes aques-
tes propostes de cara al curs 2018-2019: 

2 de novembre: Celebrem la Castanyada!
El divendres 2 de novembre celebrarem la Castanyada al 

Casal de la Gent Gran tot menjant entrepà, panellets i moni-
atos. El vi dolç tampoc hi faltarà! La festa serà a les 17.30 ho-
res i els panellets que podrem degustar seran elaborats pel 
Grup de cuina. El preu del berenar serà de 5 euros. Les perso-
nes interessades poden apuntar-se cada tarda al Casal.

9 de novembre: Intercanvi a La Palma de Cervelló.
El divendres, 9 de novembre, continua l’intercanvi de 

gent gran, iniciat el passat 15 de juny amb la visita a Avinyo-
net del Penedès de la gent gran de La Palma de Cervelló i 
Santa Fe del Penedès. En aquesta ocasió ens esperala gent 
gran de La Palma per passar una bona jornada amb diverses 
activitats que ja estan organitzant. Les persones interessa-
des poden apuntar-se a la sortida entre el dilluns, 23 d’oc-
tubre, i el divendres, 2 de novembre. Els matins de dilluns a 
divendres de 9.30 a 11.30 hores al Local Social d’Avinyó Nou, 
i dimecres i divendres de 15.30 a 18.30 hores al Casal de la 
Gent Gran. El preu de la trobada és de 15 euros.

21 de novembre: Xerrada sobre el Voluntariat per la Llengua
Aquesta xerrada té l’objectiu de donar a conèixer el pro-

grama i intentar crear parelles lingüístiques que a partir del 
voluntariat practiquin el català. Actualment ja n’hi ha que 
funcionen autònomament. A més, els mesos d’octubre i no-
vembre hi haurà el curs de català per a persones nouvingu-
des els dilluns i dimecres de 9 a 10.30 hores.

 
Sortida al teatre Poliorama per veure MAREMAR!
S’està organitzant una sortida al teatre per gaudir 

d’aquesta representació de la companyia Dagoll Dagom. La 
data serà el dissabte 24 de novembre i se’n farà difusió per 
les cartelleres i la web de l’Ajuntament. 

Tornen les activitats més solidàries per La Marató de TV3
Enguany no pot faltar la xerrada sobre La Marató de TV3, 

que destinarà els diners a la investigació del càncer. Aquesta 
tindrà lloc el dia 28 de novembre al Casal de la Gent Gran 
a les 17.30 hores. A part d’aquesta activitat, un any més la 
Junta del Casal està treballant en l’organització de diverses 
propostes solidàries per recollir diners per La Marató de TV3. 
Un cop establertes les dates se’n farà difusió per les cartelle-
res i per la web. Tothom qui vulgui col·laborar-hi però, ja pot 
passar pel Casal i ajudar-nos a omplir les paneres solidàries, 
que es sortejaran el dia del Bingo Solidari.

Renovació del Servei de perruqueria
de la gent gran

Degut a la jubilació de la Josefi-
na Soler, la perruquera porta el servei 
de perruqueria/barberia per a la gent 
gran, l’Ajuntament obre un període per 
tal que les persones que hi puguin estar 
interessades presentin la seva candida-
tura.

Per tal de conèixer el termini de pre-
sentació, el plec de condicions i tot allò 
relacionat amb aquesta convocatòria 
cal adreçar-se a les oficines de l’Ajunta-
ment o visitar la web www.avinyonet.
org.
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SOCIETATS

cultura

El Festival Most
torna al municipi

Avinyonet del Penedès continuarà amb la col·labo-
ració iniciada el 2017 amb el Festival Most per acollir 
una de les sessions del festival. En aquesta ocasió es 
programarà el proper diumenge, 11 de novembre, a 
les 12.00h del migdia a la sala d’actes del Centre de di-
namització turística local, on es projectarà la pel·lícula 
40Ha: la Terra i el Pagès de Pep Puig.

La pel·lícula, íntegrament en català, té una durada 
de 78 minuts i tracta sobre set pagesos del Penedès 
que ens parlen del seu treball quotidià al camp i de la 
seva manera de relacionar-se amb la terra. Tots ells 
fan la mateixa feina, però descobrim com al darrere de 
cadascun d’ells hi ha un món que els fa singulars. 40 
Hectàrees, la terra i el pagès vol ser l’espai de reflexió 
d’un col·lectiu sovint marginat, i parteix de la convicció 
que el millor futur de la terra passa per la supervivèn-
cia dels nostres pagesos.

L’entrada a la sessió és totalment gratuïta.
D’aquesta manera Avinyonet del Penedès és ja  lloc 

de parada anual del Festival Internacional de cinema 
del vi i el cava que enguany arriba a la seva vuitena 
edició.

Avinyonet, a escena a una 
nova mini sèrie de TV3

Nombrosos entorns de 
paisatge i localitats d’Avinyo-
net del Penedès seran prota-
gonistes durant la gravació de 
La Fossa, nova mini sèrie que 
emetrà properament TV3. Del 
12 d’octubre a l’1 de novem-
bre, la productora BAUSAN 

SOCIETATS

turisme
Torna la Caminada de l’Origen de la Vinya
el proper 18 de novembre

El proper diumenge 18 de novembre s’or-
ganitzarà la segona edició de la caminada de 
l’Origen de la vinya. L’activitat tindrà el mateix 
funcionament que en la primera edició, i recor-
rerà durant 21 kilòmetres els diferents nuclis del 
municipi amb horaris de pas per tal que tothom 
hi pugui participar independentment del seu es-
tat de forma i horari disponible.

Properament es farà arribar la informació 
complerta de l’activitat a totes les llars del mu-
nicipi que inclourà els horaris de pas, recomana-
cions i recorregut.

FILMS S.L. voltarà pel nostre municipi realitzant al gravació de 
diferents escenes. Concretament estaran ubicats a diferents 
punts de Les Gunyoles, Avinyó Nou i l’Arboçar així com també 
el polígon industrial de Can Merlines i les carreteres BV-2411 i 
BV-2411. Durant aquestes dates, doncs, tots els veïns i veïnes 
podreu veure la infraestructura que mou una gravació i fins hi 
tot assistir-ne al rodatge d’algunes escenes.

Està previst que aquesta mini sèrie de 4 capitols s’estreni a 
TV3 durant la temporada 2019-20.

Dates i horaris proposats (poden variar):
SALA D’ACTES (LES GUNYOLES): 22 octubre (8.00 a 15.00, 

aproximadament). Escena: es simularà una roda de premsa i 
es necessitarien figurants per fer de públic.  EXTERIOR (LES 
GUNYOLES): 23 octubre (11.00 a 17.00h, aproximadament). 
Escena: 6 persones (de 35 a 60 anys) que fan safareig.

Si algú hi està interessat s’ha de posar en contacte amb 
Héctor Manteca al 600.801.626 o al correu hmanteca@gmail.
com 
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turisme
Noves excavacions al
Jaciment ibèric de la 
Font de la Canya

Entre el 3 de setembre i el 14 octubre s’ha realitzat una 
nova campanya d’excavacions al Jaciment ibèric de la Font 
de la Canya, centrades principalment en el celler magatzem 
localitzat durant els treballs de l’any 2014. 

Aquesta nova campanya, a més de comptar amb l’ajuda 
anual del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès, ha tingut el suport de les Bodegues Torres i de 
la DO Penedès.En aquest sentit, el treball de la Cooperativa 
Arqueovitis i la insistència dels principals agents del terri-
tori per aconseguir noves empentes per a les excavacions i 
investigació al territori dóna nous fruits amb les col·labora-
cions amb empreses i entitats privades. Confiem, al proper 
butlletí i un cop acabades les excavacions, poder anunciar 
les noves troballes i descobriments al Jaciment.

En funcionament el nou 
tòtem informatiu

A principis d’aquest mes d’octubre s’ha instal·lat i posat 
en marxa el nou tòtem tàctil informatiu situat a peu de la 
N-340. Aquest tòtem permet a tothom qui vulgui accedir di-
rectament a les webs www.avinyonet.org amb informació 
municipal i la www.turismeavinyonet.cat amb informació 
turística. Aquest tòtem acompanya la pantalla informativa 
de leds ja instal·lada el passat abril.

Restaurat el colomar de l’Arboçar
S’han completat les feines de restau-

ració del Colomar medieval de l’Arboçar, 
una de les edificacions històriques d’Avi-
nyonet del Penedès i que havia quedat 
afectada recentment per una bretola-
da. L’actuació, que ha tingut un cost de 
2.258,41€, s’ha realitzat per encàrrec del 
consistori i amb la supervisió del Servei de 
Patrimoni Local (SPAL) de la Diputació de 
Barcelona.

El colomar de l’Arboçar va patir re-
centment les pintades d’uns brètols, que 
van afectar les parts de maó ceràmic vist 

del monument i d’altres seccions arre-
bossades. Un cop detectada la incidència, 
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès va 
posar en marxa les actuacions necessàri-
es per recuperar la construcció en el seu 
estat originari i reposar la capa de mate-
rial hidrofugant –principal responsable de 
la protecció de la pedra davant l’aigua, el 
fred i els raigs UV. Els treballs, encarregats 
a Treballs d’edificació Duran SL, la mateixa 
companyia que va realitzar la restauració 
l’any 2012 per sol·licitud de la Diputació de 
Barcelona, i supervisats per l’SPAL. 

Neteja de la 
ruta taronja

Durant el mes de setembre s’ha fet la 
ja habitual neteja del pas de la ruta taron-
ja o de l’Origen de la vinya per part de la 
brigada municipal. A més, enguany s’ha 
substituït el pont de fusta per garantir la 
seguretat del pas.

Aquesta ruta uneix Sant Sebastià dels 
Gorgs amb Avinyó Nou passant molt a 
prop del Jaciment ibèric de la Font de la 
Canya, del qual n’és el camí d’accés de les 
visites.

SOCIETATS

esports
La UE Avinyonet renuncia a la temporada 2018-2019 

La Unió Esportiva Avinyonet no tindrà representació al fut-
bol català per primera vegada en 40 anys. Aquesta desgraciada 
notícia va agafar per sorpresa a l’ajuntament, que havia tractat 
la situació de l’equip i havia rebut, per part de la directiva del 
club, la intenció de seguir endavant en successives reunions 
amb la regidoria d’esports. Malauradament, i després d’haver 
sol·licitat per carta l’ingrès econòmic de les fitxes i revisions mè-
diques, poc després la Junta de l’entitat va remetre una nova 
missiva on s’indicava la dimissió de tota la directiva i la disso-

lució de l’equip. Des de l’Ajuntament es lamenta el poc marge 
de maniobra que ha existit per tal de buscar gent interessada 
en mantenir viva la U.E. Avinyonet. Es creu en l’esport com una 
forma de coneixement entre veïns i veïnes i s’anima a aquelles 
persones interessades en tirar endavant un nou projecte a fer-
ho saber al consistori,  ja que l’aposta segueix sent ferma. En 
propers mesos es treballarà per intentar trobar grup impulsor 
que regeneri l’equip i es pugui, en conseqüència, retornar a l’ac-
tivitat la propera temporada. 



w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

31

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

Halloween arriba a Can Mitjans
Fidel a una tradició ja establerta al 

poble, Can Mitjans tornarà a celebrar 
Halloween el proper dissabte, 27 d’oc-
tubre. Aquesta celebració d’arrel celta i 
molt estesa als Estats Units –i cada cop 
més a casa nostra– arrencarà amb una 
tarda-nit farcida d’actes i presidida per 
l’espectacular passatge del terror, amb 
efectes visuals i actors i actrius de la lo-
calitat. Aquesta atracció serà gratuïta 
per als socis i sòcies i tindrà un cost tes-
timonial (2€) per als visitants. Un con-
curs de disfresses seguit de ball posarà 
el punt final a la vetllada.

LES ENTITATS

delmunicipi

Una cinquantena de persones
participen a la caminada nocturna

El passat dissabte, 15 de setembre, va tenir lloc la Cami-
nada Nocturna a Can Mitjans, proposta que va ser un gran 
èxit malgrat les previsions de pluja. Els 50 participants, molts 
d’ells joves de la localitat, van caminar durant uns 5 kilòme-

Associació de Veïns i Veïnes de Can Mitjans

tres amb sortida a les 20 hores i arribada pels vols de les 22h.
L’Associació de Veïns i Veïnes agraeix la participació de 

tots a la proposta, que els esperona a treballar en nous pro-
jectes.
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