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Hores concertades prèviament

Arquitecte municipal
Primer i tercer dimarts de cada
mes de 12 a 14 h i hores concertades

Ajuntament                                          93 897 00 00
Ajuntament fax                                    93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic   avinyonet@diba.es
ADF                                                     93 897 00 13
Consell Comarcal                               93 890 00 00
SIAJ. Informació jove                          93 892 20 20
Bombers Vilafranca                            93 892 20 80
Bombers                                                            085
Emergències                                                      112
Farmàcia                                             93 897 00 82
Guàrdia Civil                                        93 892 00 64
Mossos d'Esquadra                            93 892 11 54
Emergències de Trànsit                                     088

FECSA Avaries                                      900 77 00 77
Hospital Comarcal                                93 818 04 40
RENFE                                                  93 890 22 40
Mútua Penedès (urgències)                  93 890 27 00
Consultori de les Cabòries                   93 897 08 29
Metgessa (de 8 a 15)                            608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15)                           639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 h 
fi ns a les 8 del matí                              93 817 10 51
de l'endemà)                                         93 817 29 09
Ambulàncies                                         93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya                                  061
Creu Roja                                              93 892 32 32

horaris d’atenció al públic
Serveis Socials
Dimarts de 9 a 11 h
Hores concertades prèviament

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d'aigua (CASSA)
A l'Ajuntament els dimecres de 9 a 13 h
Tel. (24 hores) 901 50 05 10

Bibliobús-2
Tel. 629 71 28 26
Cada divendres de 16 a 19 h

Medicina general

•   L'Arboçar: dimarts de 9 a 10.30 h
•   Les Cabòries: dilluns, dimecres i
 divendres de 9 a 12 h
•  Les Gunyoles: dijous de 9 a 12 h
•  Sant Sebastià dels Gorgs:
 dimarts de 10.30 a 12.30 h
•  Anàlisis: Les Cabòries, dilluns i   
 dimecres de 9 a 10 h.

Infermeria
De dilluns a divendres
de 9 a 12 h
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NAIXEMENTS 
(de l’1 d’abril al 10 de juliol de 2004)

• Foix Marcé Forns, 
 7 d’abril
• Jordi Esteve Pallàs,
 11 d’abril
• Júlia Planas Arans, 
 12 d’abril
• Sergi Ràfols Muela, 
 21 de maig
• Neyén Tessier Rodrigues, 
 9 de juny
• Ibrahim Koubia El Karroumi,
 1 de juliol

CASAMENTS 
(de l’1 d’abril al 10 de juliol de 2004)

• Jan Solc i Sandra García Cruset,
 9 d’abril
• Pedro David Pozo Montero i 
 Anna Xufré Navall, 
 25 d’abril 

DEFUNCIONS 
(de l’1 d’abril al 10 de juliol de 2004)

• Pol Ràfols de Pascual, 
 12 d’abril
• Carlos Llopart Cuscó, 
 10 de maig
• Joan Llopart Cuscó,
 23 de juny 
• Josep Ràfols Marcè, 
 6 de juliol

Fe d’errates: en l’anterior número d’Avinyonet Avui, hi va haver un error de transcripció; en l’apartat de Defuncions, 
la data de la mort de Maria Mestres Gavisans va ser el 31 de desembre del 2003.



3

Avinyonet

juliol 2004

Avui

50

 

. 

Benvolguts veïns i veïnes, 

Ara fa un any de l’inici d’aquesta legislatura, i les obres previstes que tots volem per la millora 
dels nostres pobles continuen pendents de l’aprovació defi nitiva d’Ajuts de la Generalitat de 
Catalunya i de la  Diputació de Barcelona. Es preveu que l’aprovació serà imminent i espero 
poder parlar més concretament d’aquestes millores en la propera revista.

El dia 10 de juliol es va inaugurar la fi nalització de les obres d’urbanització de Can Mitjans. Unes 
obres molt esperades que revaloritzen tota la urbanització i milloren la qualitat de vida dels seus 
habitants. Tot i així, la regularització està pendent de l’aprovació defi nitiva del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), ja que la Junta de Compensació de Can Mitjans ha proposat 
modifi cacions que faran fi nalment viable la legalització de tota la zona.

Cal parlar de l’aprovació provisional d’aquest POUM per part de l’Ajuntament, ja que és 
un instrument urbanístic imprescindible per a tots els ajuntaments. Del total d’al·legacions 
presentades, 30 han estat estimades, 16 s’han acceptat en part i 22 no s’han acceptat.

La part que ha generat més discrepància és la que hi confl ueixen competències de diferents 
organismes i que sobrepassen l’àmbit estrictament municipal, en especial les carreteres.

Ara, el document, junt amb tot l’expedient administratiu, passa a la Comissió d’Urbanisme de 
la Generalitat de Catalunya, la qual pot intervenir als efectes d’introduir les millores que creguin 
oportunes. S’anirà fent el seguiment d’aquest procés per part de tots els Grups Municipals per 
millorar, en especial, la previsió de les connexions de les carreteres.

Us desitjo a tots i totes un bon estiu i que gaudim tots plegats de les festes majors que 
ja tenim tan properes.

        
                                                                  Joan Marcé Casas

                                              Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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Ha mort en Josep 
Ràfols Marcé

El dimarts dia 6 de juliol va morir, en accident 
de trànsit, en Josep Ràfols Marcé, a l’edat 
de 48 anys. 
En Josep Ràfols Marcé va ser regidor de 
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès la 
legislatura 1991-1995. Estava vinculat a la 
Unió Esportiva d’Avinyonet i a la societat 
Centre Cultural i Recreatiu la Parra.
Com a regidor  va destacar pel seu treball en 
la millora dels serveis municipals, sobretot en 
el subministrament d’aigua, al qual va dedicar 
invalorables esforços. 

Calendari Fiscal 2004

Tot seguit s’exposa el Calendari Fiscal corres-
ponent al període de pagament voluntari dels 
valors i taxes del darrer període de l’any.
Del 3 de setembre al 5 de novembre
- Impost de Béns immoble-Rústica
- Impost d’Activitats Econòmiques 
- Taxa Escombraries 
- Taxa cementiri municipal

Can Mitjans

El dissabte dia 10 de juliol es va celebrar l’acte 
d’inauguració de les obres d’urbanització de 
Can Mitjans. 

L’acte va ser organitzat conjuntament per la 
Junta de Compensació de Can Mitjans i la 
Cambra d’Associacions de Parcel·listes de 
Catalunya, que està gestionant la legalització 
de la urbanització.
En la inauguració hi va intervenir en Josep 
Castillo per la Junta de Compensació, Manuel 
Moreno  per la Cambra i en Joan Marcé com 
alcalde d’Avinyonet del Penedès. També hi 
eren presents en Sisco de la Cruz, Diputat de 
la comarca de l’Alt Penedès a la Diputació 
de Barcelona, així com altres alcaldes de la 
comarca.
Les obres realitzades, a càrrec de la Junta de 
Compensació, han estat la pavimentació de 
carrers, l’enllumenat públic, el clavegueram i 
la renovació de la xarxa d’aigua.

Horari d’estiu de 
CASSA

Durant el període estiuenc que va del 5 d’agost 
al 2 de setembre, l’empresa CASSA, respon-
sable de Servei d’aigua potable municipal, 
serà els dijous de 11 a 12 hores a les ofi cines 
municipals. 
Per a gestions administratives es pot trucar 
al telèfon 901 500 510 o mitjançant la pàgina 
web www.cassa.es. 
Es recorda, però, que el telèfon de servei de 
les 24 hores és el 901 50 05 10.
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Al·legació al FEDER

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès havia 
sol·licitat el cofi nançament per la construcció 
de l’EQUIPAMENT SOCIO-CULTURAL A SANT 
SEBASTIÀ DELS GORGS, al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER).
L’obra ha estat inclosa en la llista d’actuacions 
que, per manca de dotació financera del 
FEDER, malgrat ser elegible, no ha estat 
seleccionada perquè sigui finançada. Per 
aquest motiu s’ha presentat a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya una al·legació perquè sigui 
inclosa en la llista d’obres acceptades per 
cofi nançament del Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (FEDER).

Actuacions per al
PUOSC 2004-2007

En la revista Avinyonet Avui núm. 48 es va 
informar les sol·licituds realitzades al Pla Únic 
d’Obres i serveis de Catalunya (PUOSC), qua-
drienni 2004-2007, de la Generalitat de Cata-
lunya. En la seva aprovació inicial s’han atorgat 
les subvencions que tot seguit s’exposen, 
havent presentat per part de l’Ajuntament una 
al·legació respecte a les anualitats atribuïdes 
i l’import de la subvenció per la renovació 
dels serveis urbans dels carrers Pere Ràfols, 
Progrés, Cabòries i avinguda d’Olesa.

URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE 
L’ARBOÇAR DE LES ROQUES

Pressupost:  313.832,39 euros
Subvenció: 235.374,00 euros
Programes: General i de Municipis petits i 
nuclis de població. Anualitat: 2004

AFERMAT DE L’ACCÉS A CAN MITJANS
Pressupost: 87.374,63 euros
Subvenció: 50.000 euros
Programa: Municipis petits i nuclis de població. 
Anualitat: 2006

RENOVACIÓ DELS SERVEIS URBANS 
DELS CARRERS PERE RÀFOLS, 

PROGRÉS, CABÒRIES I AVINGUDA 
D’OLESA

Pressupost: 244.058,01 euros
Subvenció: 97.478,02 euros
Programes: General i de Municipis petits i 
nuclis de població. Anualitat: 2007

ACABAMENT CARRERS A LES
GUNYOLES

Pressupost: 82.911,09 euros
Subvenció: 50.000 euros
Programa: Municipis petits i nuclis de població. 
Anualitat: 2007

ENLLUMENAT DE MAS COMTAL
Pressupost: 20.462,98 euros
Subvenció: 18.416,68 euros
Programa: Municipis petits i nuclis de població. 
Anualitat: 2007
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En aquest darrer trimestre s’han celebrat plens 
municipals els dies 22 d’abril, 15 de maig, 
28 de juny i 2 de juliol, així com les juntes de 
govern local dels dies 26 de març, 4 de maig, 
28 de juny i 2 de juliol. 
Tot seguit us exposem les propostes més 
destacables aprovades pel consistori, en les 
sessions de ple municipal i junta de govern.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
26 DE MARÇ

“Anem al teatre”

Es va aprovar el Protocol d’adhesió al pro-
grama ANEM AL TEATRE, organitzat per la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per 
als cursos 2004-2008. 
Aquest programa organitzat per l’Àrea de 
Cultura i l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments ofereix, en horari 
escolar, espectacles de teatre i dansa i concerts 
de música per als alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària.

Arranjament de carrers 

Es va aprovar la certifi cació núm. 1 del Projecte 
d’arranjament de carrers de les Cabòries, pel 
seu import total de 13.798,23 euros.
La certifi cació fou presentada per l’empresa 
adjudicataria de les obres ROCA GOMEZ SL, 
i que correspon a l’obra executada durant els 
mesos de gener i febrer.

Can Mitjans
Es va atorgar a la Junta de Compensació de 
la urbanització Can Mitjans una subvenció 
per l’import de 3.000,00 euros destinada al 
fi nançament de les despeses derivades de 
la redacció i modificació dels projectes de 
compensació i d’urbanització del sector durant 
l’exercici 2003.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 D’ABRIL

Abans de l’inici del ple municipal es va donar 
lectura  de l’escrit de condol per la mort 
d’en Pol Ràfols de Pascual, fi ll de la regidora 
M. Victòria de Pascual Pascual en nom de 
l’Ajuntament i així com de tots els veïns i veïnes 
del municipi.

Pla de Vigilància  contra 
els incendis forestals

Es va aprovar el conveni del Pla de Vigilància 
Complementària contra incendis forestals que 
formalitza la cooperació entre l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, l’Ajuntament 
d’Olivella, l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) d’Avinyonet del Penedès i la Diputació de 
Barcelona. El conveni recull els compromisos 
en la tasca de vigilància complementària 
contra els incendis forestals com a eix central 
de la prevenció.

Pla Parcial Industrial 
“La Carrerada”

Una vegada resolts la compensació econò-
mica dels terrenys municipals del sector de 
desenvolupament urbanístic, es va aprovar 
inicialment el Projecte de compensació del 
Pla Parcial industrial CAB-1 “La Carrerada”, 
presentat i promogut  per la Junta de com-
pensació del sector, així com iniciar els tràmits 
d’exposició pública corresponents.
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE MAIG

Requeriment a CADES 

Per tal d’accelerar la construcció de la depu-
radora, i tenint en compte que es va produir 
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una esllavissada de terra que va afectar la part 
superior de les bases i la riera, es va aprovar 
requerir a l’empresa CADES, SA,  perquè 
sol·liciti urgentment la preceptiva llicència 
municipal per a la construcció dels digestors 
anaerobis, en un indret o emplaçament adaptat 
al planejament urbanístic vigent.
L’empresa ha manifestat reiteradament que 
els problemes se solucionaran a través de la 
construcció d’aquest tipus de depuradora, la 
qual permetrà prescindir de les basses. 

Subvenció al GIA

Es va atorgar una subvenció al GIA, Grup 
d’Intervenció Immediata, per import de 3.000 
euros destinada a cobrir part del cost produït 
amb motiu del desenvolupament de les seves 
activitats, al llarg del darrer exercici 2003.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 

28 DE JUNY

Desenvolupament i
Ocupació

Es va recolzar el Servei de Desenvolupament i 
Ocupació, que  endegat el passat mes d’abril 
pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, té per 
objecte impulsar i complementar els serveis i 
les accions dels ajuntaments de la comarca en 
temes d’ocupació i promoció econòmica.

Joventut

Es va aprovar el conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en 
matèria de política de joventut a la comarca, 
ja que es va considerar del tot imprescindible 
promoure la col·laboració, coordinació i treball 
conjunt de tots els ajuntaments de la comarca 
en aquest tema per tal d’aprofi tar els recursos 
i aconseguir uns millors resultats.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL 

DIA 28 DE JUNY

Can Mitjans

Es va designar la comissió municipal de 
delimitació de l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès per tal de solucionar el desajust 
pel que fa a la delimitació entre els termes 
d’Avinyonet del Penedès i Olesa de Bonesvalls, 
que s’ha posat de manifest  en l’execució de 
les obres d’urbanització de Can Mitjans.

Neteja i tancament
de solars

Es va aprovar inicialment l’ordenança municipal 
reguladora de la neteja i del tancament de 
solars. L’objecte bàsic d’aquesta ordenança 
és el manteniment en un correcte estat, tant de 
neteja i higiene, ornat públic, com de seguretat 
de les parcel·les i solars del municipi.
L’ordenança s’ha sotmès a informació 
pública.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE JULIOL

POUM d’Avinyonet
Una vegada resoltes les al·legacions presen-
tades partint de l’informe tècnic que consta 
a l’expedient, es va  aprovar provisionalment 
el PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNI-
CIPAL D’AVINYONET DEL PENEDÈS (POUM), 
redactat pels arquitectes Pons-Julian, SCP i 
formulat per aquest Ajuntament. 
Es va aprovar trametre el POUM a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona a fi  d’obtenir-ne 
l’aprovació defi nitiva.
La proposta fou aprovada per 5 vots favorables 
del PSC, 1 vot d’abstenció de CiU i 3 vots en 
contra de l’UPA.
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P.O.U.M. D’AVINYONET DEL PENEDÈS

Què és el P.O.U.M.?, això que ens recorda més 
una onomatopeia inintel·ligible, que el que 
normalment es relaciona amb les obres.

El P.O.U.M. d'Avinyonet és el Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal del municipi, si bé és 
cert que s'ha generat polèmica en el seu tràmit 
i aprovació, cal tenir present que el P.O.U.M., 
tot i que és un instrument municipal, ha de 
rebre l’aprovació de la Generalitat i el vist 
i plau de totes les administracions que hi 
estan implicades, així com el Ministeri de 
Foment i Obres Públiques, de la Diputació 
de Barcelona i altres, han de veure resoltes 
les seves expectatives, com la resta de 
ciutadans.

Un cop aprovat el P.O.U.M. defi nitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de la Generalitat de Catalunya, aquest tindrà 
a nivell general 2 propostes: preservar part 
del territori pels valors paisatgístics, qualitat 
del sòl, etc., i ordenar la part de territori urbà o 
urbanitzable i permetre el creixement.

Tot i que moltes vegades caiem en l’error de 
només mirar la normativa d’aquell solar o 
parcel·la en el qual volem edifi car o vol edifi car 
un veí, el planejament és un tot únic, i per 
preservar i ordenar certes parts cal tenir en 
compte tant la cara com la creu de la mateixa 
moneda. Molts cops hi ha actuacions que per 
si mateixes són més difícils d’entendre i que 
cal encabir dins del tot.

A l’hora de planifi car podem optar per fer uto-
pies i crear un món idíl·lic sobre el paper que 
mai es realitzarà, o bé anar al pragmatisme 
i avaluar en tot moment quina és la realitat i 
com es gestionarà el planejament; tampoc 
s’ha d’oblidar que cal també planifi car el futur 
i aquest sempre té dosis d’ambició, ingenuïtat 
i utopia amb què un dia podem arribar a un 
esdevenidor millor.

El resultat del planejament no només ha de 
complaure els veïns, si no que ha de ser capaç 
de resoldre els problemes de tots els agents 
implicats, i ser capaç d’autofinançar-se si 
volem que sigui realitat i es compleixi part de 
les previsions en quant a cessions de solars 
per equipaments o altres.

No només cal desitjar que l’exercici del 
planejament doni els seus fruits, i si la pràctica 
ens deixa entreveure algun error, de ben 
segur que en promoure els ajustos i petites 
modifi cacions que ens calguin per continuar 
ordenant el municipi i preservant la part del 
territori que pertoca.

Gràcies per permetre la nostra col·laboració 
en la redacció del vostre P.O.U.M.

Els responsables de l’equip redactor. 

Plànol del P.O.U.M. de l’esquema i anàlisi de 
funcionament ambiental.
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Els infants de la Llar 
anem d’excursió

El passat 26 de maig els nens i les nenes de 
la llar d’infants vam tenir el plaer i la sort de 
passar una jornada sencera en una granja, i 
poder veure en primera persona els animals 
que hi viuen (els quals moltes vegades només 
els veiem en fotos, joguines o contes)!
Per molts de nosaltres va ser el primer cop 
que pujaven a un autocar  ( Oh! Que gros que 
és, hem d’estar molt quiets i ben asseguts 
per no caure !).
Vam poder descobrir tots junts moltes coses, 
i tenir els animals molt a prop :

• “ Quina excursió més divertida que vam fer 
dalt de carro, com saltàvem, Ah! Vam veure 
com el cavall feia una caca enorme! “
• “Vam preparar els dinar de les gallines, i com 
agraïment ens van donar ous, per tant ens 
vam poder fer una truita deliciosa!”
• “Vam poder abraçar un conillet, que suau!, 
i tocar la cua al gall.”
• “La senyora vaca era molt gran, i una mica 
gandula perquè quan vam arribar estava 
estirada al terra i no es volia llevar a saludar-
nos.”
• “Les cabretes i les ovelles van menjar blat de 
moro de les nostres mans, ens llepaven!”
• “De l’escola portàvem cargolines, els les vam 
donar, als ànecs. Les oques estaven tancades 
perquè ens van explicar que mossegaven.”
• Ah! No ens podem oblidar de l’indiot (que 
gros que era, ens va fer una mica de por, però 
tots el vam tocar). 

Va ser un dia molt intens, ple d’experiències 
noves !
Ara ho anem recordant a la classe, gràcies 
a les fotos, als contes que expliquem, amb 
les joguines de la granja i amb les cançons 
que aprenem!

Col·laboració: Mònica i Anna.
Llar d’Infants el Cargol

Festa de fi  de curs 

El passat 13 de juny de 2004 a la tarda es 
va celebrar la festa fi de curs de l’Escola 
Pública d’Avinyonet al local la Torre de les 
Gunyoles.
A la Festa hi van participar els nens i nenes de 
tots els cursos de l’escola i la llar d’infants. Va 
ser una diada plena d’activitats extraescolars, 
amb música, teatre i dansa al meteix temps 
que hi va haver una exposició de manualitats 
fetes pels nens i nenes al taller del migdia. 
La festa es va acabar amb un pica-pica per 
a tothom.
La Festa va ser organitzada per l’AMPA 
de l’Escola Pública d’Avinyonet amb la 
col·laboració dels mestres de l’escola i els 
monitors extraescolars.

Matriculació a l’escola 
i a la llar d’infants 

Ja s’ha realitzat la matriculació als centres 
educatius del municipi. Per al curs 2004-2005, 
l’escola d’educació infantil i primària s’hi han 
matriculat 78 alumnes, divuit més que l’any 
passat. A la llar d’infants s’hi han matriculat 14 
alumnes, repartits en dos grups. Al grup de 1 
a 2 anys hi ha 2 nens i 3 nenes i al grup de 2 
a 3 anys hi ha 5 nens i 4 nenes.
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VINE I PARTICIPA EN 
LES ACTIVITATS!

Amb les societats 

El curs d’aeròbic realitzat per Rosa Mª Olivella, 
i que es fa tots els dimarts i dijous al vespre, 
fi nalitza a mig juliol per començar de nou el 
mes de setembre.

Amb els joves

El dia 11 de juny es va realitzar una xerrada 
per parlar sobre els piercings i tatuatges. A 
la xerrada es va parlar de tot un seguit de 
precaucions que cal saber abans de fer-se un 
piercing o tatuatge.    

Sortida de Joves

Per altra banda del 17 al 22 de juliol es fa la 
Sortida de Joves (a partir de dotze anys), que 
es realitza conjuntament amb altres municipis 
de la comarca. Enguany la sortida te lloc a 
la Costa Brava i es realitzen activitats molt 
diverses com són; fer una Via Ferrada, canoes 
i caiacs de costa, bicicleta, etc.

Activitats d’estiu

Com cada any quan arriba la calor de juliol es 
porta a terme el Casal d’Estiu. 
Enguany temin vint-i-set nens i nenes al grup 
de petits (de 4 a 7 anys) amb la Montse 
Raventós i l’Eva Grau de monitores, i la Neus 
Ràfols i la Sandra Mata com a ajudants de 
monitores d’aquest nombrós grup. Per altra 
banda hi ha el grup de mitjans (de 8 a 12 
anys), que aquest any compte amb nou 
participants, amb el Josep Galofre i la Imma 
Raventós de monitors. El Casal el dirigeix el 
Josep Girona.
També es porta a terme el Curset de Tennis 
a càrrec d’Antoni Garcia els dilluns, dimecres 
i divendres al vespre.

Amb la gent gran

Pel que fa a les activitats organitzades darre-
rament per la gent gran del municipi, s’ha 
realitzat la segona festa de la gent gran i una 
sortida al monestir de Santes Creus.

II Festa de la Gent Gran 2004

El passat 24 d’abril es va celebrar la II Festa de 
la  Gent Gran d’Avinyonet del Penedès. L’inici 
de la festa es va realitzar al conjunt de Sant 
Pere d’Avinyó. L’Església data del segle XVII i 
és d’estil barroc popular. Fou aixecada sobre 
una antiga església romànica, és una de les 
més antigues de la comarca. 
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En l’actualitat l’església de Sant Pere d’Avinyó 
conserva la façana neoclàssica, al seu costat, 
l’antiga rectoria de l’església parroquial és una 
casa de colònies, que gestiona la Fundació 
Pere Tarrés.  
Aquest bell indret va fer sorgir molts records 
i es van contar anècdotes d’aquells anys en 
què l’església estava en funcionament. 
Finalment abans de marxar de Sant Pere 
d’Avinyó, en Dani López i la Marta de la Vega, 
components de l’equip d’arqueòlegs de la UB, 
varen fer-nos coneixedors de les troballes i 
descobriments del temps dels ibers, obtinguts 
al jaciment del Turó de la Font de la Canya fi ns 
al moment i del modus vivendi dels ibers, un 
poble amb llengua i costums propis que va 
perviure entre els segles VI i II a.C. 
Seguidament vam visitar Can Fontanals, 
empresa familiar elaboradora de vi i cava, 
especialitzada també en la creació de cerà-
mica tradicional catalana. La visita ens va 
complaure a tots, seguidament ens van servir 
un aperitiu on vam poder degustar el cava 
“Avinyó” que elaboren a la mateixa fi nca. 
Tot seguit i sota l’ombra dels pins vam gaudir 
de l’actuació del grup de panderetes de 
l’Arboçar i del grup de bastoners de les 
Gunyoles amb el seu graller i timbaler. 

A l’acabar,  vam anar a dinar al restaurant 
Cantallops on un grup de joves del municipi 
es va encarregar de servir el dinar. Per fi nalitzar 
l’entrega del record de la festa, una placa 

commemorativa als matrimonis que celebren 
les noces d’or, cinquanta anys de matrimoni, 
que aviat és dit! i el ball de fi  de festa.
Des d’aquí un gran agraïment a tots aquells 
que vàreu contribuir a l’organització i a la 
realització de la festa.

Sortida a Santes Creus

El passat 26 de juny ens vam dirigir cap al 
Monestir de Santes Creus, un conjunt monàstic 
cistercenc dels més grans i millor conservats.
Santes Creus presenta l’organització típica 
dels monestirs del seu orde: l’església, el 
claustre i les seves dependències. L’austeritat 
és la primera premissa sobre la qual es mouen 
els “monjos blancs” i s’hi recolzen les noves 
fórmules constructives com la volta de creueria 
suportada per murs, pilars i columnes. La 
visita guiada ens va fer descobrir incomptables 
detalls del conjunt, com són les vidrieres cis-
tercenques originals del segle XIII l’església.    
Acabada la visita ens vam dirigir cap a Alcover 
per dinar al restaurant el Álamo. Després del 
dinar també hi va haver una estona de ball 
i fi nalment, ja de tornada cap a casa, vam 
passar per la  cooperativa de la Selva del 
Camp, on vam poder degustar les boníssimes 
avellanes de la zona. 

Col·laboració: Laura Molinari, animadora 
sociocultural
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ÉS ESTIU, ESTEM DE FESTES MAJORS

L’Arboçar
Divendres, 30 de juliol
23.00 hores, BALL ESPECTACLE, a càrrec del grup Havana, 
   a la Pista Poliesportiva
01.00 hores EMPALMADA JOVE, a la Pista Poliesportiva

Dissabte, 31 de juliol
11.00 hores, PARC INFANTIL, amb tobogan, tren, motos i 
   castell, a la Plaça 
13.00 hores, GUERRA D’AIGUA, davant la Societat La Penya 
16.00 hores, PARC INFANTIL, amb tobogan, tren, motos i 
   castell, a la Plaça
19.00 hores, GIMCANA POPULAR, de grups de 6 persones (3 
   majors d’edat) a la Plaça
22.00 hores, CORREFOC, a càrrec dels Diables de l’Arboçar
23.30 hores, CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI, al Camp de 
   futbol
23.45 hores, GRAN BALL DE NIT, a càrrec de l’Orquestra 
   Cadillac,  a la Pista Poliesportiva

Diumenge, 1 d’agost
11.30 hores, MISSA SOLEMNE. Es cantaran els goigs de Santa Anna, patrona de l’Arboçar
12.30 hores CERCAVILA, amb balls populars, Panderetes i Diables de l’Arboçar, Figuetaires 
  de Vilafranca i Grallers de Sant Pere Molanta
14.00 hores, VERMUT DE FESTA MAJOR, amb exhibició de balls populars i versos dels Diables 
  de l’Arboçar, a la Societat La Penya
18.30 hores, PARTIT DE FUTBOL, F.C. Arboçar - U.E. Avinyonet, al Camp de futbol
22.00 hores, TEATRE A LA FRESCA, amb el Grup de teatre Attrezzo de Vilafranca del Penedès, 
  amb l’obra “El més feliç dels tres” d’Eugene Labiche, a la Pista Poliesportiva.
Seguidament, TRACA DE FI DE FESTA, a la Pista Poliesportiva

Sant Sebastià dels Gorgs
Divendres, 30 de juliol
21.30 hores, CASTELL DE FOCS I CORREFOC amb els Diables de les Gunyoles i els Diables 
  de Sant Sebastià dels Gorgs, a la plaça de l’església
22.30 hores, GRAN SOPAR LOCAL i presentació de la PUBILLA de Festes, a la Pista 
24.00 hores, HAVANERES, amb el grup Marejol i rom cremat per a tothom
Seguidament, EMPALMADA I DISCOTECA MÒBIL 
 
Dissabte, 31 de juliol
A la tarda, PARC I JOCS INFANTILS, al carrer de Baix
16.00 hores, II GIMCANA DE TRACTORS
18.30 hores, XOCOLATADA per a tothom
19.15 hores, X CONCURS DE PETANCA LOCAL, a la plaça de la Petanca
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22.00 hores, CORREFOC, amb els Diables de Sant Sebastià dels Gorgs 
23.30 hores, BALL DE NIT, a càrrec de l’Orquestra Rolls Band, a la Pista

Diumenge, 1 d’agost
10.00 hores, XXIV CURSA POPULAR i refrigeri per a tots els participants, a la plaça de 
  l’Església
11.30 hores, MISSA
13.00 hores, CERCAVILA, amb els Caps Grossos i Camallargs de Sant Sebastià dels Gorgs
17.30 hores, JOCS INFANTILS 
20.00 hores, BALL DE FI DE FESTA, a càrrec de l’Orquestra Kirtana, a la Pista

Les Gunyoles
Dijous, 5 d’agost
19.00 hores,  FUTBOL SALA, partit de categoria benjamí del poble, a la Pista dels Ametllers
Seguidament,  PARTIT DE CATEGORIA FEMENINA, entre solteres i casades
A continuació, TRIANGULAR ENTRE EQUIPS DEL POBLE

Divendres, 6 d’agost
20.00 hores, REPIC GENERAL DE CAMPANES
22.00 hores, TEATRE, a càrrec del grup de teatre La Torre de les Gunyoles, amb l’obra “Pels 
  pèls” de Paul Portner, al Local
A continuació, BALL DE NIT, amb la Salseta del Poble Sec, a la Pista dels Ametllers

Dissabte, 7 d’agost
17.30 hores, CONCENTRACIÓ DE MOUNTAIN-BIKES, amb circuit sorpresa, apte per a totes 
  les edats, al Local
20.30 hores, JUNIOR FOC, a càrrec dels Diables de les Gunyoles
23.00 hores, CORREFOC, pels carrers del poble i amb Encesa Final del campanar, a càrrec 
  dels Diables de les Gunyoles, de Sant Sebastià i La Ràpita
Seguidament, CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI, a la plaça de l’Església
A continuació, BALL, a càrrec del grup Almas Gemelas i després gresca fi ns la matinada, a 
  la Pista dels Ametllers 

Diumenge, 8 d’agost
12.00 hores, MISSA SOLEMNE, amb el grup de Cantaires de les Gunyoles, a l’Església 
  Parroquial
Seguidament, CERCAVILA amb els Diables, grans i petits, Drac i Bastoners de les Gunyoles 
  i Panderetes de l’Arboçar  
A continuació    Tradicionals Versots dels Diables, a la Pista dels Ametllers
17.30 hores,  PARTIT DE FUTBOL, entre solters i casats, al Camp de futbol
20.30 hores, GRAN BALL DE FESTA MAJOR, a la Pista dels Ametllers

Dilluns, 9 d’agost
11.00 hores, MISSA en memòria dels difunts del poble, a l’Església Parroquial
12.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores
  PARC INFANTIL, a la Plaça de Sant Salvador
16.00 hores, XXIII CONCURS DE TRUC, amb berenar per a tots els participants
23.00 hores, BALL DE FI DE FESTA,  a càrrec del Conjunt Bahia 

NOTA: L’agenda cultural és oberta a totes les entitats del municipi per donar publicitat a les activitats que realitzen.
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Festa 
a Sant Pere d’Avinyó

El 27 de juny la parròquia de Sant Pere d’Avinyó 
va celebrar una festa en honor del seu patró 
a Avinyó. Es va començar amb una missa a la 
plaça, i tot seguit es va inaugurar l’exposició de 
fotografi es i d’estampes recordatòries d’actes 
que s’havien celebrat des de l’any 1895 fi ns 
a l’actualitat. 
Visitada l’exposició, el Sr. Pere Sadurní ens 
va fer una ressenya històrica de l’indret, i 
en Dani López, arqueòleg, va explicar les 
troballes fetes al jaciment del Turó de la Canya. 
Ambdues xerrades van interessar molt a tot el 
públic assistent. Mentrestant la mainada feia 
un dibuix de l’entorn. 
La festa va acabar amb un pica-pica amb gent 
de totes les edats. Molts dels assistents havien 
celebrat en la seva infantesa i o joventut les 
festes religioses a Sant Pere d’Avinyó.

El sentiment que es respirava era una barreja 
d’alegria  per poder tornar a celebrar la festa 
de Sant Pere, nostàlgia cap a aquell indret, i 
il·lusió per poder tornar a fer ús de l’església 
ben aviat.
Malgrat la calor, els assistents van gaudir 
dels actes i manifestaven el seu desig de 
continuar fent-hi Trobades.

Col·laboració: Comissió “Conservem Sant 
Pere d’Avinyó”

Dinar de jubilats i jubi-
lades a Sant Sebastià 
dels Gorgs

El diumenge 4 de juliol es va celebrar a Sant 
Sebastià dels Gorgs una nova convocatòria 
del dinar de jubilats i jubilades de la població, 
i que enguany ja arribava a la quarta edició.
La major part dels jubilats i jubilades de Sant 
Sebastià es van reunir en un dinar que van 
cuinar en Frederic Manzanares i en Sebastià 
Almeyda, organitzadors de la Festa.
Al fi nal del dinar es va lliurar un petit regal  a 
tots els assistents per part dels organitzadors 
i dels assistents un altre als organitzadors.

Col· laboració: Junta de Festes de Sant 
Sebastià dels Gorgs

Fotografi a exposició
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OFICINA ALT PENEDÈS: C/ de la Font, 43, baixos. Vilafranca del Penedès.
Telèfon 93 892 20 20. penedes@siaj.net - www.siaj.net

Horari d’atenció: els dilluns a la tarda de 5 a 8 i, de dimarts a divendres,
els matins de 12 a 2 i les tardes de 5 a 8.

Guia 
d’Estiu 

2004
La Guia d’estiu 
que cada any 
edita el SIAJ, i 
que arriba a la 
19ª edició, fa uns 
dies que és al 
carrer. En 
aquesta Guia hi 
trobareu informa-

ció sobre les activitats que es poden fer a l’Alt 
Penedès i el Garraf durant els mesos d’estiu: 
casals d’estiu, colònies i campaments, cursets 
i tallers, activitats esportives, per a joves… un 
munt d’activitats que organitzen els ajuntaments, 
entitats i empreses de les dues comarques.
La Guia és gratuïta i la podeu passar a recollir 
pel SIAJ o per l’Ajuntament d’Avinyonet. També 
es pot consultar al web: www.siaj.net.

Accesnet: en quina 
carrera has entrat?

A partir del 14 de juliol es donen a conèixer, a 
través d’Internet, els resultats de la Preinscripció 
Universitària per al curs vinent.
Totes les persones que vulgueu saber en quina 
carrera i en quina universitat teniu plaça, podeu 
passar per l’ofi cina del SIAJ a Vilafranca o fer la 
consulta a través de la nostra pàgina web, on 
trobareu l’accés directe als resultats. Us aclari-
rem tots els dubtes que tingueu sobre assignaci-
ons i matrícula. 

Comença les vacances 
al SIAJ  

Ja estem a l’estiu i molts de vosaltres esteu 
pensant o començant a preparar les vacances; 
potser un petit, o perquè no, un gran viatge. 
Des del SIAJ us podem donar un cop de mà ja 
que teniu a la vostra disposició la VIATGETECA. 
Això vol dir informació turística sobre totes les 

comarques catalanes, les comunitats autònomes 
i molts països d’arreu del món. 
A més a més al SIAJ trobaràs mapes, guies 
d’allotjaments, guies de diferents països.... I 
podràs tramitar les diferents modalitats del 
Carnet d’Alberguista i el Carnet Internacional 
d’Estudiant.

I vols guanyar un premi 
per viatjar?

Aquesta és la possibilitat que us dóna el Premi 
Tiramilles de relats i fotografi es de viatges i 
aventures de joves que convoca l’Ofi cina del Pla 
Jove de la Diputació de Barcelona, juntament 
amb els Serveis d’Informació Juvenil, entre 
ells el SIAJ. Aquest concurs és obert a joves 
nascuts entre 1975 i 1988. S’hi estableixen dues 
modalitats: el relat testimonial del viatge “Guia 
de viatge” que pot ser en suport paper o en 
suport digital i  “Fotografi es de viatge”, tant 
d’itinerari del viatge i sortides per la província de 
Barcelona. Els premis són de 1.000 i 500 euros.
Si aquest estiu feu un viatget, curt o llarg, penseu 
que també podeu guanyar uns diners, expli-
cant-lo o fent fotos. Hi ha temps fi ns al 18 d’oc-
tubre de presentar els vostres treballs al SIAJ.

Horari d’estiu 
L’horari d’atenció al públic del SIAJ, fi ns al 10 
de setembre, és de dilluns a divendres, de les 
10 del matí fi ns a les 2 del migdia, a les tardes 
tenim tancat. 
Recordeu que, tot i el canvi d’horari, el SIAJ no 
tanca durant l’estiu.
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ENTRE TOTS 
ATUREM ELS INCENDIS

Recordeu que es prohibeix
expressament fer foc.

Tota atenció és poca: una punta 
de cigarret o una petita espurna 

poden provocar un desastre.

Si detecteu una fumera sospitosa,
no dubteu a alertar els equips

de vigilància o a trucar als bombers.
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