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Emergències                                                      112
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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

telèfons útils

1 XARXA BARCELONA  2 NOTES D’INTERÈS   3 SALUTACIÓ   4-5 AJUNTAMENT   6-7 PLENS 
I COMISSIONS   8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA   9 ENSENYAMENT  10-11-12 SOCIOCUL-
TURAL  13 INFORMACIÓ JOVE  14 -15 AGENDA CULTURAL  16  ESTALVI ENERGÈTIC

NAIXEMENTS 
(de l’11 de juliol al 30 de setembre
de 2004)

•  Santi Solé Gibert, 
 23 de juliol
•  Ariadna Mata Calero, 
 9 d’agost
•  Pol Tellez Travé, 
 12 d’agost
•  Júlia Gris Fontanals, 
 26 d’agost
•  Miquel Marcé Medialdea, 
 2 de setembre

•  Carla Alcalde Mena, 
 3 de setembre
•  Ester Cazorla Almeyda, 
 9 de setembre

CASAMENTS 
(de l’11 de juliol al 30 de setembre 
de 2004)

• Pedro Gibert Munné i Michele 
 Suzanne Kieffer, 9 d’agost
• Daniel Puertas Carrasco i Ana 
 Ocón Marín, 3 de setembre

• Vladimir Rodriguez Gomez i Diana 
 Darny Raggio Sotelo, 8 de
 setembre

DEFUNCIONS 
(de l’11 de juliol al 30 de setembre 
de 2004)

•  Emilia Saez Fernandez, 22 de 
 setembre

Fe d’errates: en l’anterior número d’Avinyonet Avui, hi va haver un error de transcripció; en la data de defunció de 
la senyora Maria Mestres Gavisans, la data correcte és el 31 de gener de 2004.
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Benvolguts/des veïns i veïnes,

Tot i que en aquest “Avinyonet Avui” apareix la relació de subvencions incloses en la Xarxa 
Barcelona de la Diputació de Barcelona per a aquesta legislatura, i que ens permetran tirar 
endavant diferents projectes a tots els pobles, penso que el més important en els propers 
mesos serà el treball de mediació que s’inicia per resoldre el problema de la dualitat de noms 
Avinyonet-Les Cabòries.

L’Ajuntament sempre ha cregut que és millor una mediació que un arbitratge, i per això s’ha 
contractat el Grup de Recerca i Resolució de Conflictes (GREC) perquè d’una forma més 
professional es pugui resoldre defi nitivament el tema del nom.

Aquest treball també inclou una important participació de la ciutadania, dels veïns, motiu pel qual 
els professionals del GREC proposaran diferents opcions. Crec que cal participar-hi i col·laborar 
d’aquesta forma amb el treball iniciat.

Tothom hauria de confi ar en aquest procés iniciat de comú acord entre tots els grups municipals 
i la Comissió Pro canvi de nom, per tal de poder trobar l’acord final que fa tant de temps 
que es busca.

Aquests dies tenim, a més a més d’altres actes festius als diferents pobles del municipi, la 
darrera festa major d’enguany a Cantallops. Espero que hi participin molts veïns i que tots 
plegats gaudim d’una bona festa major.

Cordialment,

Joan Marcé Casas
                                                                      Alcalde-president,
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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

Dóna’n una mica

El proper dia 24 de novembre, de 18.00 a 
21.00 hores, dins la campanya DÓNA’N UNA 
MICA, del Centre de Transfusions i Banc de 
Teixits de l’Hospital de la Vall d’Hebron, es 
podrà donar sang. El lloc serà a l’Escola 
Pública d’Avinyonet del Penedès. 
En l’última campanya celebrada el 18 de juny 
d’enguany hi van participar divuit donants. 

www.avinyonet.org

La pàgina web municipal ja està en ple funcio-
nament. Amb la pàgina web es pretén, en la 
mesura del possible, poder fer un seguiment 
de l’actualitat del municipi tant en els aspectes 
de l’Administració local com en les diverses 
activitats organitzades per les entitats.
En aquesta nova eina de comunicació, també 
es pot consultar el butlletí municipal Avinyo-
net Avui, tenir línia directa amb l’alcalde i 
l’Ajuntament així com també facilitar algunes 
tasques administratives.
A la pàgina web es podrà consultar la norma-
tiva urbanística establerta en el nou POUM 
d’Avinyonet del Penedès una vegada aquest 
estigui aprovat defi nitivament

Carretera de Sant Sebastià 

La Diputació de Barcelona, titular de la carre-
tera BV-2429, i els ajuntaments d’Avinyonet 
del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues, 
estan treballant el projecte per realitzar 
properament la rotonda a la cruïlla de la 
Carrerada i l’esmentada carretera, per millorar 
d’aquesta manera la seguretat per al pas de 
vehicles a la cruïlla. 

Semàfors a Cantallops

Ja estan funcionant els semàfors a la traves-
sia de l’N-340 al seu pas per Cantallops. 
La instal·lació consta de dos semàfors, un 
col·locat en direcció Barcelona i que està al 
terme municipal d’Avinyonet del Penedès i un 
altre en direcció Tarragona, al terme municipal 
de Subirats.
L’ajuntament s’ha fet càrrec de l’obra civil 
del semàfor situat al seu terme municipal i 
la instal·lació ha anat a càrrec del Ministeri 
de Foment. 
Aquesta instal·lació és per reduir la velocitat 
dels vehicles al seu pas per la travessia. 
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Pista esportiva 
de Cantallops

Amb la voluntat de continuar fent millores en 
els equipament municipals, s’han instal·lat 
les xarxes perimetrals de la pista esportiva de 
Cantallops. Amb aquesta nova actuació es 
facilita la pràctica de l’esport a la pista.

Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat

Ja s’ha aprovat el Protocol General Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-07 de la 
Diputació de Barcelona. Tot seguit s’exposen 
les actuacions específi ques aprovades que 
corresponen a l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, així com l’any previst i l’import que 
aportarà la Diputació de Barcelona.

ADEQUACIÓ LOCAL PER A JOVES A 
L’ARBOÇAR
Import: 6.000 euros
Anualitat: 2004

ADQUISICIÓ TERRENYS A SANT SEBASTIÀ 
DELS GORGS
Import: 40.000 euros
Anualitat: 2004

XARXA DE SANEJAMENT AL SECTOR DE 
CAL PADRONA
Import: 9.000 euros
Anualitat: 2004

URBANITZACIÓ PLAÇA SOCIETAT LA 
TORRE, AVINGUDA LA TORRE, C/ PADRÓ I 
C/ SOLEIÀ A LES GUNYOLES
Import: 184.000 euros
Anualitat: 2004

REFORMA CEMENTIRI D’AVINYÓ
Import: 13.500 euros
Anualitat: 2004

REMOLC ESCENARI
Import: 7.000 euros
Anualitat: 2005

MODIFICACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES 
PLUVIALS ALS PAS DE VIANANTS DE LA 
N-340
Import: 12.000 euros
Anualitat: 2005

PROJECTE DE MAGATZEM MUNICIPAL
Import: 15.000 euros
Anualitat: 2005

PAS DE VIANANTS N-340 (entre Montargull 
i Can Merlines)
Import: 17.500 euros
Anualitat: 2005

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN FONTA-
NALS A SANT SEBASTIÀ DELS GORGS
Import: 34.000 euros
Anualitat: 2006
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El consistori de l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès ha celebrat en aquest trimestre 
estiuenc els plens municipals i comissions de 
govern  que tot seguit s’exposen. Els plens 
municipals s’han realitzat els dies 2 de juliol 
(acords incorporats a la revista anterior), i el 29 
de juliol; per altra banda, les juntes de govern 
local han tingut lloc el dia 2 d’agost, el 13 
de setembre i el 22 de setembre. Prèviament 
a les sessions plenàries s’han celebrat les 
respectives comissions informatives.
Tot seguit us exposem les propostes més 
destacables aprovades pel consistori.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE JULIOL 

Neteja de la riera de Sant 
Sebastià dels Gorgs

Es va aprovar la certifi cació núm. 1 i única 
de l’actuació titulada NETEJA DE LA RIERA 
DE SANT SEBASTIÀ DELS GORGS, pel seu 
import total de 21.865,54 euros, presentada 
per l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, 
i que correspon a l’obra executada durant el 
mes d’abril.
En la mateixa proposta es va aprovar trametre 
aquesta certifi cació a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, a fi  de percebre l’import de l’ajut del 
Programa de neteja de rieres de l’any 2003.

Adquisició 
de camió per a l’extinció 
d’incendis
Es va aprovar el conveni amb l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació e Barcelona en el marc del Protocol 
General Xarxa de Barcelona Municipis de 
Qualitat-Inversions, per l’actuació d’adquisició 
del camió per l’ADF i el GIA, amb l’aportació 
econòmica de 9.000,00 euros.
Amb aquesta subvenció per part de la Diputa-

ció de Barcelona i l’aportació de l’empresa 
ALCOA, el fi nançament de l’actuació queda 
pràcticament cobert.

Festes locals 2005

Es va aprovar el calendari corresponent a 
les festes locals del municipi d’Avinyonet 
del Penedès per a l’any 2005. L’acord s’ha 
tramès a la Delegació Territorial a Barcelona 
del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya i són les següents:

Per tot el municipi: 24 de març (Dijous Sant).

Per cada nucli: El dilluns corresponent a la 
respectiva  festa major.

Dualitat de noms:
Avinyonet-Les Cabòries 

A través de la Fundació Jaume Bofi ll, 
l’Ajuntament es va posar en contacte amb 
el Grup de Recerca i Estudis de Confl ictes 
(GREC), amb la fi nalitat que elaboressin una 
proposta per a la mediació i l’assessorament 
sobre la dualitat de noms. GREC és una 
empresa especialitzada en la prevenció i reso-
lució dels confl ictes que promou la seva gestió 
positiva mitjançant el diàleg, la convivència i 
l’aprofundiment de la participació.
Una vegada elaborada la proposta pel GREC, 
i atès que la Comissió pro Canvi de Nom de la 
Societat la Parra va donar la seva conformitat, 
s’ha iniciat el procés.
En la sessió plenària, es van aprovar dues 
propostes que fan referència a la dualitat de 
noms: Avinyonet-Les Cabòries.
En primer lloc, es va aprovar tirar endavant la 
proposta de mediació i d’assessorament sobre 
la dualitat de noms Avinyonet-Les Cabòries 
presentada pel Grup de Recerca i Estudis de 
Confl ictes (GREC), així com acceptar el seu 
pressupost per un import total de 9.755,60 
euros.
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Per altra banda, en la mateixa sessió plenària 
es va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’OA.FLOR DE MAIG de la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, per a la realització del Projecte 
de mediació i d’assessorament, dins el des-
envolupament del protocol general Xarxa de 
Barcelona Municipis de Qualitat per a l’any 
2004.
Al mateix temps es va acceptar la subvenció 
prevista en el conveni per un import de 
6.500,00 euros.

Pla Parcial Industrial 
“La Carrerada” 

Una vegada fi nalitzat el tràmit d’informació 
pública, publicacions i comunicacions de 
l’aprovació inicial del Projecte de Compen-
sació del Pla Parcial Industrial CAB-1 “La 
Carrerada”, en la sessió plenària es va aprovar 
de forma definitiva l’esmentat projecte, el 
qual és presentat i promogut per la Junta de 
Compensació.

Noves ordenances
municipals 

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha 
establert dues noves ordenances fi scals a fi  
de regular l’entrada de vehicles a través de 
voreres i les reserves de via pública per a ús 
exclusiu, així com la retirada dels vehicles mal 
estacionats a la via pública.
En relació amb les noves taxes que es volen 
implantar, s’ha verificat que l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o de 
l’activitat que es prestarà.
Així, es va aprovar en el ple municipal les taxes 
que tot seguit s’exposen:

Taxa núm. 22
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES 

A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESER-
VES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADE-
RIES DE QUANSEVOL MENA

• Gual amb reserva de via pública (fi ns a 4 
ml); l’impot de 25,00 euros/any
• Metre lineal de reserva que excedeixi els 4 
ml; l’import de 5,00 euros/any
• Placa de gual permanent; l’import de 20,00 
euros

Taxa núm. 23
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABAN-
DONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSA-
MENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

• Per retirada i transport de cada vehicle; 
l’import de 70,00 euros

SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL 22 DE SETEMBRE 

Subvencions per a
activitats locals 

Es va aprovar acceptar les subvencions 
atorgades per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Protocol General “Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat” per a l’any 2004, pel 
servei, l’import i el concepte que tot seguit 
s’indiquen:

ACTIVITATS CIUTADANES LOCALS

TURISME: Tríptics informatius dels nuclis del 
municipi, l’import de 900 euros

ESPORTS: Torneig estiu de futbol sala i 
adquisició de material   esportiu, l’import de 
1.130 euros

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

ACCIÓ SOCIAL: Serveis de suport a les 
famílies, l’import de 1.027 euros.
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Dualitat de noms: Avinyonet-Les Cabòries

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA UN PROCÉS DE 
MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE

L’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, per mitjà del Grup 
de Recerca i d’Estudi dels 
Confl ictes (GREC), posa en 
marxa un procés de mediació 
i gestió del conflicte i pro-
blemàtica del nom del nucli 
capital del municipi.

El passat mes de juliol, tots els grups polítics 
municipals del ple de l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès van aprovar per mitjà d’una 
resolució la posada en marxa d’un procés 
de mediació sobre la problemàtica generada 
respecte a quin ha de ser el nom del nucli 
capital del municipi. El procés de mediació 
anirà a càrrec del Grup de Recerca i d’Estudis 
dels Conflictes (GREC), organització dedi-
cada a l’anàlisi, la recerca, l’estudi i la inter-
venció en conflictes de tot caràcter, però 
especialment comunitaris, socials, públics i 
d’organitzacions.

La problemàtica respecte al canvi de nom del 
nucli capital afecta el municipi des del 2001 
i fi ns avui. L’Ajuntament ha intentat arribar a 
una solució el més consensuada possible. 
Per aquest motiu, ha desenvolupat diferents 
processos (comissió de participació ciutadana, 
reunions amb els veïns i amb les entitas i 
medicions exteriors) sense aconseguir l’acord 
fi nal.

Amb la voluntat de reconduir el tema i assolir 
un acord respecte a una proposta de nom que 
acabi amb el confl icte, s’ha posat en marxa un 
procés de mediació que, per mitjà de diferents 

sessions tant individuals com col·lectives i 
d’un compromís comunitari de pau social, 
abordarà la problemàtica amb els diferents 
agents polítics, econòmics, socials, culturals i 
d’altres del municipi amb l’objectiu d’assolir 
un nivell de consens suficient que permeti 
facilitar un acord i obtenir així una solució 
satisfactòria respecte a quin ha de ser el nom 
del nucli capital d’Avinyonet del Penedès. 
L’acord fi nal s’elevarà al ple municipal per a la 
seva defi nitiva aprovació per part dels grups 
municipals que en formen part.

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha 
optat finalment per la posada en marxa 
d’aquest procés de mediació i resolució de 
confl ictes coneixedor del nombre important 
d’experiències que s’estan desenvolupant a 
Catalunya aquests darrers anys en distints 
àmbits (social, comunitari, ambiental, escolar, 
etc.), i dels resultats positius obtinguts respecte 
a l’afavoriment del diàleg, la millora de la 
convivència i l’aprofundiment democràtic. 

El procés és obert a la participació de tots els 
vilatans, que durant noranta dies de treball 
podran fer arribar les seves opinions i aporta-
cions sobre la problemàtica per mitjà d’una 
bústia de suggeriments instal·lada al vestíbul 
de l’Ajuntament, amb visites programades 
als membres de GREC i amb entrevistes 
personals i sessions de mediació, en les 
quals els vilatans seran convocats per carta 
i telefònicament.

Col·laboració:
GREC (Grup de Recerca i d’Estudi dels Con-
fl ictes)
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El període d’adaptació a 
la Llar d’Infants 

El dia 15 de setembre es va iniciar el curs 
escolar a la Llar d’Infants “El Cargol”. Aquest 
curs l’aula està formada per dotze nens i 
nenes i dues educadores. Com cada any, 
les primeres setmanes es dediquen a fer el 
període d’adaptació.

Durant el període d’adaptació es treballa:
• l’adaptació de l’infant al nou entorn: mestra, 
companys, separació dels pares…
• l’adaptació dels pares a la nova situació
• l’adaptació de la mestra o educadora als 
nous infants

Com funciona el període d’adaptació:
• El primer i/o segon dia els pares es queden 
amb l’infant a la classe, com a molt 1 hora i 
mitja (l’infant marxa amb els pares)
• Els primers dies els pares es poden quedar 
una estoneta dins la classe
• Els primers dies no es fa l’horari complet, 
però depèn molt de cada nen o nena i la seva 
reacció
• Encara que plori, sobretot, no deixar-los 
de portar

El període  d’adaptació és un procés que a 
vegades pot ser llarg per als pares i fi lls. Cal 
tenir una mica de paciència i de mica en mica 
aconseguirem que l’infant es quedi a l’escola 
tranquil, jugant amb els seus companys, i 
accepti la separació del pare i la mare amb 
naturalitat.

Col·laboració: Anna Cano

El Bibliobús Montau

El Bibliobús Montau, del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona, ofereix servei 
a quinze municipis de la comarca, entre ells, 
a Avinyonet del Penedès, on es pot visitar, 
els divendres, de 4 a 7 de la tarda, al costat 
de l’ajuntament.
Aquest és un servei pensat per apropar la 
lectura i els llibres a tothom, i a més garanteix 
l’accés a la societat de la informació, la cultura 
i el lleure als usuaris de zones rurals. 

SERVEIS QUE S’HI PODEN TROBAR:
• Consulta fons: llibres, música, vídeos…
• Consulta catàleg d’altres biblioteques
• Accés a internet
• Informació bibliogràfi ca
• Préstec de documents
• Préstec interbibliotecari

ACTIVITATS QUE REALITZA:
• Visites escolars
• Campanyes de foment de la lectura
• Difusió del fons de novetats, guies de 
lectura…

Les dades d’utilització del bibliobús al nostre 
municipi durant el 2003 són les següents:
• Usuaris préstec: 1.088
• Documents prestats: 4.721
Aquest és un servei obert a tothom i que tenim 
al nostre abast; fem-ne ús!
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ACTIVITATS AMB LES 
SOCIETATS

Aeròbic

El 14 de setembre va començar el curs 
d’aeròbic que porta a terme Rosa M. Olivella 
cada dimarts i dijous al vespre al Centre 
Cultural Cantallops. Per apuntar-vos-hi, només 
heu de passar per l’ajuntament.

Agermanament 

Beruges, població situada a 10 km de Poitiers 
(aproximadament a la meitat de la part oest 
de França) i dins la regió de Poitou-Charente. 
Beruges té una suprfície de 3.263 hectàrees, 
amb molt de bosc (43%). Ja fa temps que 
aquesta població es va posar en contacte amb 
el nostre municipi amb el fi  d’agermanar-se, i els 
passats 10 i 11 de juliol vam anar a conèixer-la. 
Beruges és un municipi amb una població molt 
similar a la nostra (té 1.200 habitants), té un ric 
patrimoni arqueològic, vestigi d’una ocupació 
de més de 2.500 anys a.c. Així doncs, és un 
municipi amb molta història, però alhora molt 
dinàmic i obert als canvis i a les necessitats de 
la societat actual. Beruges té un ampli ventall 
d’associacions culturals i esportives i l’escola, 

aquest curs passat, ha tingut 130 alumnes! I 
bé!, la gent és encantadora, ara han de venir 
a conèixer el nostre municipi (probablement 
serà el cap de setmana dels dies 5, 6 i 7 de 
novembre). 
Ara cal crear la COMISSIÓ DE 
L’AGERMANAMENT. Si hi esteu interessats, 
només cal que truqueu a l’ajuntament i ens 
posarem en contacte amb vosaltres.
El web de Beruges és: www.beruges.fr 

ACTIVITATS AMB LA 
GENT GRAN

El 23 d’abril es va realitzar la II FESTA DE 
LA GENT GRAN i n’hem fet un vídeo que 
podeu demanar a l’ajuntament (el preu del 
vídeo és de 8 euros). El 26 de juny vam fer 
una SORTIDA AL MONESTIR DE SANTES 
CREUS d’aquestes activitats us en fèiem una 
explicació al butlletí de juliol. 
S’ha previst pel dissabte 9 d’octubre una 
SORTIDA A LA CERDANYA, per visitar la ruta 
del romànic, Llívia i  Puigcerdà.

ACTIVITATS D’ESTIU

L’estiu jove

Per altra banda, la Sortida de Joves (a partir 
de dotze anys) que es realitza cada any 
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conjuntament amb altres municipis de la 
comarca, es realitzà a la Costa Brava del 
17 al 22 de juliol. Tot seguit podeu conèixer 
l’experiència de primera mà a través del diari 
que ens han fet arribar la Sílvia Esteve i la 
Sandra Mata:
Dissabte 17: vam marxar al matí amb l’autocar 
que ens va dur fi ns a Santa Ceclina (Caldes de 
Malavella), una casa de colònies força antiga 
però tota per a nosaltres sols, i hi havia piscina. 
Ens vam distribuir les tasques domèstiques 
per grups rotatius: un grup feia el menjar, 
l’altre parava la taula, l’altre rentava els plats, 
l’altre netejava... Havent dinat, l’autocar ens va 
portar fi ns a l’inici de la ruta dels Carcaixells. 
Vam fer tota la serralada i vam passar per 
un pont de mico. Ens vam cansar, però va 
estar molt bé!
A la següent adreça hi trobareu aquesta bonica 
ruta: http:www.santacristica.net
Després de sopar vam anar al bosc a buscar 
“gamusinus”, que són com tortugues, i 
l’endemà els vam vendre al mercat.
Diumenge 18: després d’esmorzar, vam sortir 
cap a Sant Feliu de Guíxols i vam tenir temps 
lliure per visitar la població, i després de dinar 
vam anar tots a la platja. Els que estàvem més 
blanquets vam quedar com a gambes. Quan 
vam arribar a Santa Ceclina, ens vam anar 
dutxant fi ns que vam acabar l’aigua. Un altre 
dia ens vam quedar a les fosques!
Dilluns 19: en acabar d’esmorzar, vam agafar 
l’autocar fi ns a Sant Feliu i des d’aquí ens vam 
dirigir a l’inici de la Via Ferrada. Ens van dividir 
en dos grups, i el nostre va ser el segon a 
fer-la. Mentre esperàvem el nostre torn, vam 
estar en una cala propera molt maca i alguns 
es van entretenir buscant crancs. Quan va ser 
l’hora vam anar a fer la Via Ferrada, que passa 
arran de mar. Hi havia ponts on a sota hi havia 
el mar i veies com es trencaven les onades 
sota teu. Ens va agradar moltíssim! 
Dimarts 20: un altre dia més cap a Sant Feliu. 
Al matí, una estona lliure i després a dinar al 
mig del passeig, davant de l’Ajuntament. Vam 
fer cinc grups i vam començar el “Quo Vadis”, 

que es tracta de 150 preguntes i proves com 
ara anar a buscar una cagarada d’elefant al circ 
dels afores o portar un turista i presentar-lo als 
monitors. També hi havia preguntes serioses 
com, per exemple, portar una nota fi rmada 
per l’alcalde o preguntar a un socorrista 
quant cobrava. Després de sopar va tenir lloc 
l’entrega de premis d’aquest joc. Els monitors 
ens van donar una samarreta i una gorra 
perquè hi fi rméssim tots.
Dimecres 21: avui tocava anar a Lloret de 
Mar a fer caiacs. Vam asseure’ns als caiacs 
amb els rems i ens vam endinsar al mar. Vam 
passar pel costat de les roques, vam anar 
seguint la costa i vam fer jocs. Després vam 
anar a dinar sota uns pins i a la tarda vam 
jugar plegats. A la casa també vam fer un 
taller de paper reciclat i després de sopar, 
joc de nit.
Dijous 22: després d’esmorzar vam fer les 
motxilles i vam deixar la casa neta perquè ja 
no hi tornaríem. Ens van portar a Llagostera 
per començar el recorregut amb bicicleta  que 

ens portaria fi ns a Girona. Vam gaudir molt 
del recorregut perquè era tot pla i només hi 
passàvem bicis. En arribar a Girona, vam 
dinar a l’estació i després vam anar a veure 
la catedral i vam fer la migdiada en un parc 
del darrere. Finalment vam tornar a l’estació 
per agafar l’autocar que ens portaria de retorn 
a casa.

Col·laboració: Sílvia Esteve i Sandra Mata
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Casal d’estiu

Enguany una novetat del casal d’estiu ha estat 
el servei de menjador; la nostra cuinera ha 
estat la Carme Albà, que també és la cuinera 
de l’escola. 
“Un any més, un cop passat l’estiu i havent 
començat l’escola, nens i monitors recordem 
el divertit mes de juliol que vàrem passar 
plegats al casal d’estiu d’Avinyonet del 
Penedès. Aquest any, al grup de petits (entre 
quatre i set anys), hem estat un bon grapat de 
nens i nenes, vora una trentena; les monitores 
vam ser l’Eva Grau i la Montse Raventós, i 
també vam tenir dues ajudants de monitores, 
la Neus Ràfols i la Sandra Mata.
Durant el casal vam gaudir d’un munt 
d’activitats i de tallers al casal; vam pintar 
samarretes, vam fer titelles, un cançoner, 
binocles, etc. Pel que fa a les sortides, cal 
destacar la sortida al Parc de les Aus, on 
vam aprendre moltes coses sobre les aus, i 
al Fòrum de les Cultures, on, entre d’altres 
coses, ens vam remullar als jocs d’aigua. 
Finalment les esperades colònies a Canyelles 
“el Pinar”, on vam aprendre a fer un gustós 
mató i vam gaudir de la convivència i dels 
divertits jocs de nit. 
Com a conclusió, podem dir que vam gaudir 
d’un profi tós i divertidíssim mes de juliol al 
casal d’estiu del municipi!  Us hi esperem 
l’any que ve!”

Col·laboració: Montse Raventós

Al grup de grans (de vuit a dotze anys), els 
monitors han estat el Josep Galofré i l’Imma 
Raventós. El casal ha estat tant actiu com és 
habitual, i hi ha hagut sortides de caràcter 
lúdic, com el matí que vam passar a Guardiola 
amb els jocs enginyosos de  “Guixot de vuit” 
i els inflables de la piscina, o la sortida a 
Navarcles i a l’Illa Fantasia. D’altres han estat 
més culturals, com la sortida al Fòrum (els 
Guerrers de Xi’an els van agradar molt) o la 
sortida a Vilafranca, on van realitzar l’activitat 
de descoberta de fòssils urbans. Quant als 
tallers, cal destacar el de màscares de guix.

Curset de Tennis

També s’ha dut a terme el Curset de Tennis 
amb una tretzena de participants, molts dels 
quals repeteixen l’experiència estiu rere estiu, 
i a més de progressar amb la tècnica i l’estil, 
s’ho passen d’allò més bé.
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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.

Carnet internacional 
d’estudiant 2005

El carnet, també anomenat ISIC, se’l poden 
treure tots els estudiants, sense límit d’edat, 
que facin algun curs, reglat o no, que duri 
almenys sis mesos. Ofereix descomptes en 
bitllets d’avió i en activitats culturals, museus, 
etc. La validesa del carnet és fi ns al mes de 
desembre del 2005.  El carnet es fa al moment 
i només cal portar el DNI, una fotografia, 
acreditar els estudis que s’estan cursant i 6 
euros, que és el que costa el carnet.

Cursos per a monitors 
de menjador escolar

Aquest és un curs adreçat a persones amb 
experiència i que volen millorar la seva tasca 
com a monitors  o persones sense cap 
experiència que es volen incorporar a un nou 
camp laboral especialitzat en els menjadors 
escolar. Es tracten temes psicopedagògics, 
psicologia del desenvolupament, educació 
per la salut, primers auxilis, animació en 
cançons, ambientació i manualitats, recursos 
per a les estones de pati... Els cursos es fan 
en escoles de formació en el lleure. Al SIAJ en 
tenim una fi txa amb totes les adreces.

Beques per al curs 
2004-05

El Ministeri d’Educació ha convocat les beques 
i ajudes a l’estudi per a alumnes de batxillerat, 
cicles formatius i universitaris per al curs 
2004-05. El termini per presentar la sol·licitud 
de beca finalitza el 29 d’octubre, tot i que 
és recomanable fer-ho en el moment de la 
matrícula. 
La convocatòria i les instruccions per emplenar 
el formulari de sol·licitud es poden comprar 
en qualsevol estanc o descarregar d’internet. 

Si abans de tramitar la beca voleu conèixer 
les possibilitats que teniu d’obtenir-la, podeu 
fer un càlcul aproximat del compliment dels 
requisits, tant acadèmics com econòmics, 
a través del qüestionari que trobareu al web 
del Ministeri. 
A www.siaj.net trobareu l’enllaç amb tota la 
informació corresponent a la convocatòria 
d’enguany. I si teniu cap dubte o necessiteu 
ajut per emplenar el formulari, no dubteu a 
passar per les nostres ofi cines.

Recursos laborals 

Un dels temes que continua augmentant a 
la demanda d’informació al SIAJ és el de la 
recerca de feina. Si bé el SIAJ no gestiona 
directament ofertes, sí que disposa de diferent 
material que recull ofertes de treball, des de 
les ofertes de la nostra comarca que surten 
als mitjans de comunicació fi ns a les que ens 
poden passar directament empreses o entitats 
que en gestionen. També es pot consultar 
setmanalment el diari Laboris amb ofertes de 
tot Catalunya i d’altres ofertes de diferents 
serveis i associacions que tenen borses de 
treball.
D’altra banda, podeu posar el vostre anunci 
a les cartelleres de les nostres oficines o 
consultar el nostre portal www.siaj.net, ja 
que a l’apartat del “Taulell d’Anuncis” podeu 
trobar alguna oferta de feina o posar el vostre 
anunci gratuïtament. I si feu classes de repàs, 
disposem també de la borsa de professors de 
repàs, en què us podeu inscriure gratuïtament. 
internet a penedes@siaj.net.
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CANTALLOPS
Festa Major
Divendres, 15 d’octubre
22.00 hores, PREGÓ, a càrrec de Joan Ràfols, a la sala del Centre
Seguidament, HUMOR, amb Juan i Miguel, a la sala del Centre
En acabar, NIT DE ROCK, amb Subterráneo, Vinganvà i Virtual Chamaleón, a la sala del 
Centre
 
Dissabte, 16 d’octubre
09.00 hores, SARDINADA POPULAR, a la Pista Poliesportiva
11.00 hores, PARC INFANTIL, a la plaça Nova
14.00 hores, PARC INFANTIL I RECORREGUT AMB PONIS, a la plaça Nova
16.30 hores, TARDA ESPORTIVA, a la Pista Poliesportiva:
 Bàsquet femení, entre els equips de Cantallops i Olèrdola
 Futbol aleví, entre els equips de Cantallops i La Llacuna
 Futbol adults, entre els equips de Cantallops i Sant Cugat Sesgarrigues
18.30 hores, XOCOLATADA POPULAR, a la plaça Nova 
23.30 hores, BALL, a càrrec de l’Orquestra Europa, a la sala del Centre

Diumenge, 17 d’octubre
Matí, a la sortida de missa, GRAN CERCAVILA, amb els bastoners i grallers, Els Llobatons, Ball 
 de Cintes, el Drac i els Diables de les Gunyoles, pels carrers del 
 poble
Seguidament, ACTUACIÓ DELS BALLETS I BASTONERS DE CANTALLOPS, 
 PRESENTACIÓ DELS LLOBATONS I BALL DE CINTES,  a la sala 
 del Centre
Seguidament, REFRIGERI POPULAR, a la sala del Centre 
17.30 hores, BÀSQUET COMBINAT DE CANTALLOPS, a la Pista Poliestportiva
19.30 hores,  BALL DE VETLLA, a càrrec de l’Orquestra Odissea, a la sala del 
 Centre

L’ARBOÇAR
Festa del Most
Dissabte, 23 d’octubre
10.00 hores, SARDINADA POPULAR, al camp de futbol 
11.00 hores, CONCURS DE PODA, al costat del camp de futbol 
12.00 hores, GIMCANA DE TRACTORS, al costat del camp de futbol

Llobatons
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12.00 hores, CAMPIONAT DE PING-PONG, a la Sala
16.00 hores, CONCURS DE DIBUIX INFANTIL I XOCOLATADA, a la Sala
17.00 hores, FUTBOL SALA CASATS-SOLTERS, a la Pista
20.00 hores, CORREFOC, amb els Diables de l’Arboçar, pels carrers del poble

Diumenge, 24 d’octubre
De 08.30 a 13 hores, TROBADA INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA, a la Pista 
11.00 hores TREPITJADA DE RAÏMS, a la Pista
11.45 hores, MISSA, Benedicció del most 2004, a l’església
13.30 hores, CONCURS DE TASTAVINS, a la Sala

LES GUNYOLES
XIV Roda de Teatre de l’Alt Penedès
Dissabte, 23 d’octubre
22.00 hores, TEATRE, amb l’obra “Somni d’una nit de Sant Joan”, a càrrec del Grup de Teatre 
El Fanal de Sant Quintí de Mediona, al Local   

Festa del Most
Dissabte, 30 d’octubre
21.30 hores, CAMPIONAT DE TRUC, al Local
23.30 hores, CONCERT DE ROCK, amb Reservats, Destrankis i Yurtons, al Local

Diumenge, 31 d’octubre
13.00 hores, MISSA, a l’església parroquial
14.00 hores, DINAR DE GERMANOR, al Local 
A continuació, BINGO POPULAR
19.00 hores,  BALL DE VETLLA, al Local

28a edició del Pessebre Vivent Parlat
Aquest any el poble de les Gunyoles representa de nou el naixement de Jesús, en un marc 
incomparable que és la serra. D’aquesta manera volem transmetre l’esperit nadalenc que per 
uns dies envaeix el nostre poble.
Les dates de representació per a aquesta edició 2004-05 són les següents: 19, 25 i 26 de 
desembre de 2004, i 1, 2 i 9 de gener de 2005, amb representacions simultànies de les 
18.00 a les 19.30 hores 
Els telèfons d’informació són el 93 897 01 89 i el 93 897 01 98.
La nostra adreça electrònica és la següent: www.pessebre.net, i si voleu fer-nos algun suggeriment 
o crítica, el nostre e-mail és aquest: pessebregunyoles@pessebre.net.

Placa commemorativa amb el logotip de la 
SOCIETAT LA PENYA.
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Consells pràctics

FEM UN BON ÚS DE L’ENERGIA

Aprofi teu la llum natural sempre que sigui 
possible i eviteu que restin llums encesos 
inútilment.

Utilitzeu bombetes d’estalvi. De tota 
l’energia que gasta una bombeta normal, 
només el 5% és llum, la resta és calor. Les 
bombetes d’estalvi transformen un 30% 
de l’energia en llum i duren molt més.

A l’hivern, n’hi ha prou de mantenir una 
temperatura d’entre 19 i 20 ºC per gaudir 
d’un confort adient. A l’estiu, amb una tem-
peratura de 25 ºC, estareu prou bé i no 
consumireu amb excés.

Tingueu present que un bany consumeix 
3 vegades més energia que una dutxa, i 
penseu que aquesta energia es pot gene-
rar amb energia solar.

Durant la vida útil d’un aparell elec-
trodomèstic, l’energia consumida pot arri-
bar a doblar el seu preu de compra. 
L’etiqueta ens informa del seu comporta-
ment i consum energètic.

Mireu de no obrir i tancar la porta de la 
nevera constantment. Es perd molt fred.

Utilitzeu el transport públic -el metro, 
l’autobús o el tren- per desplaçar-vos, o bé 
la força locomotriu de les cames.
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