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Ajuntament fax
Ajuntament correu electrònic
Ajuntament web
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Escola Pública d’Avinyonet
Consell Comarcal
SIAJ. Informació jove
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Mútua Penedès (urgències)
Consultori d’Avinyó Nou

per demanar visita
Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a les 8 del matí de l’endemà)
Urgències (ACUT) 24 hores
dissabtes i diumenges
Pediatria  de 8.00 a 20.00 hores
de dilluns a divendres
Administració de 8.00 a 15.00
hores de dilluns a divendres,
excepte els dimarts que serà fins
a les 17.00 hores
Ambulàncies
Ambulàncies de Catalunya
Creu Roja

93 890 27 00
93 897 08 29
902 111 444
608 21 25 22
639 81 16 74

93 891 54 01

93 891 54 01

93 817 10 51

93 819 95 05
93 890 29 29

061
93 892 32 32

Deixalleria
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h.
(Carrer Canigó - Carrer Mare de Déu de Montserrat,
al polígon industrial de Sant Pere Molanta)

Recollida de mobles i trastos vells
L’últim divendres de cada mes (El dimarts abans s’ha
de telefonar a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i
quantitat de deixalla)

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

DATA INICI DATA FINAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 04/02/2008 04/04/2008

IMPOST PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 03/04/2008 03/06/2008
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 03/04/2008 03/06/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 04/09/2008 04/11/2008
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2008 04/11/2008
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 04/09/2008 04/11/2008

CALENDARI FISCAL 2008
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Acceptació de l'ajut econòmic del
Departament d'Agricultura per
l ' a c t ua c i ó  “Amp l i a c i ó  de
l'abastament d'aigua potable al
nucli de Sant Sebastià dels Gorgs”
Per unanimitat la sessió plenària ha aprovat
acceptar l'ajut econòmic que s'ha atorgat  per
a l'abastament d'aigua potable al nucli de
Sant Sebastià dels Gorgs, amb una inversió
aprovada de 84.046,05 euros i un ajut de
50.427,63 euros.

Aprovació nomenament secretària
del Registre Civil d'Avinyonet
Havent quedat vacant la plaça, per unanimitat
s'ha aprovat nomenar com a secretària del
Registre Civil d'Avinyonet del Penedès a Júlia
Huguet Navarro.

Ratificació de decret d'alcaldia
Els assistents al plenari van ratificar per
unanimitat el decret d'alcaldia pel qual s'acorda
retirar de la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona, la proposta de modificació
puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal vigent al sector SUD 3.1 “La
carrerada-2”, per tal que es puguin introduir
les modificacions proposades.

Aprovació provisional de la
modificació d'ordenances fiscals
El ple d'Avinyonet ha aprovat unànimement les
modificacions de les Ordenances fiscals de la
taxa de prestació del servei de Llar d'Infants
municipal i de Casal d'Estiu.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant
les següents tarifes:

Taxa per assistència a la llar d'infants
a)Diada Completa: 82 euros/mes
b)Diada completa 2n germà: 66 euros/mes
Matriculació i material: 76 euros
Matriculació i material 2n germà: 66 euros¤

Taxa per la prestació de servei de Casal
d'Estiu
Petits (de 4 a 7 anys)
Casal Estiu: 140 euros
Colònies: 35 euros
Grans (de 8 a 12 anys)
Casal Estiu: 166 euros¤
Sortida : 75 euros

Menjador: 145 euros¤

A partir del segon germà s'aplicarà un
descompte en aquestes tarifes del 20%
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Els tècnics preveuen que un 75% de les obres de
la urbanització de les Roques es trobin acabades
abans de vacances. La  major part dels
treballs de la instal·lació dels serveis de
c lavegueram,  de  la  xar xa d 'a igua,
telecomunicacions, baixa tensió i enllumenat ja
es troben finalitzats. L'encintat dels carrers està
en una fase molt avançada.

Els treballs del col·lector d'aigües residuals de
les Gunyoles i Avinyó Nou es troben en una
fase avançada. Les obres de l'estació de bombeig
estan acabades i només falta enllestir el
subministrament elèctric perquè es pugui posar
en funcionament.  La previsió d'obra feta abans
de l'inici del període de vacances és que s'acabi

Es preveu que en pocs dies la vorada, la sub-base
i la primera capa de aglomerat asfàltic es trobi
col·locada. Pel que fa a la vorera, està a
punt d'acabar-se la del costat edificat i s'està
realitzant la base de formigó en zones
d'aparcament i en la resta de voreres. Així mateix
la plaça de les Roques aviat es podrà veure
acabada.

Els ajuntaments d'Avinyonet del Penedès, Sant
Cugat Sesgarrigues i Olèrdola treballen de manera
coordinada per tal d'assolir l 'objectiu
compartit d'activar, les anunciades obres de les
rotondes que han de millorar l'accés a la nacional
340 en diferents punts d'aquests municipis. Les
dues rotondes planificades pel Ministeri de Foment
se situarien una a l'entrada del polígon de
Sant Pere Molanta i l'altre en la connexió amb la
carretera BV2415, que enllaça la carretera
nacional 340 amb Olivella, passant per Sant
Pere Molanta, l'Arboçar i Can Trabal. Aquesta
segona rotonda es construiria en terrenys que
pertanyen al terme municipal de Sant Cugat
Sesgarrigues i significarien una millora conciderable
per els veïns de l'Arboçar per les dificultats que
aquesta connexió produeix en hores punta.
Un bon exemple de l' actuació conjunta dels tres
municipis es va viure dijous 12 de juny, quan una
delegació formada per representants dels
tres ajuntaments es desplaçava fins a Madrid amb
el propòsit d'intercedir davant el Ministeri de
Foment per tal d'agilitzar l'inici dels treballs.
Representant l'ajuntament d'Avinyonet s'hi
desplaçava Oriol de la Cruz, primer tinent

l'obra civil de l'estació de bombeig i l'inici del
montatge de l'equipament.
S'han realitzat aproximadament un total de
1400m de canonada i queden pendents uns
400m entre els nuclis de les Gunyoles i Avinyó
Nou.

d'alcalde. Els polítics
penedesencs van
mantenir una reunió
amb Román Ruiz,
vicepresident primer
de la comiss ió
parlamentària de
segu re ta t  v i a l ,
indústria i energia i
responsable vocal
del grup parlamen-
tari socialista al Ministeri de Foment. Durant la
trobada, Román Ruiz es va mostrar receptiu als
plantejaments dels municipis. Així com la rotonda
que afecta a Olèrdola i Sant Cugat és
prevista en una primera fase per iniciar-se
properament, la d’Avinyonet està en una fase
retrassada. Els tres ajuntaments coincidien en
transmetre-li a Ruiz la necessitat de les millores a
la N-340 per tal de reduïr la perillositat dels actuals
accessos a la carretera i garantir la seguretat per
als vehicles que hi circulen.
Avinyonet seguirà les reformes de la N-340 per
tal que el pas de la carretera pel municipi tingui
les solucions més adeqüades.
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E l  p a s s a t
dissabte dia 14
de juny es va dur
a terme una de
les trobades que
realitza la secció
de toponimia de
l'Institut d'Estudis
Penedesencs. La
trobada va tenir lloc a Cal Candi de les
Gunyoles.
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El Grup d'Intervenció Immediata d'Avinyonet -
GIA, es posa en marxa amb la campanya de
d'estiu de prevenció i extinció d'incendis forestals.
Aquesta època de l'any és quan hi ha més risc
de foc al bosc. És per això que els voluntaris han
començat a fer guàrdies de vigilància als caps de
setmana. Així mateix, la nit de Sant Joan també
es va prestar servei. Tot el dispositiu està coordinat
a escala comarcal per la Federació d'ADF
Penedès/Garraf.
Com molts veïns ja saben, el GIA és una entitat
sense ànim de lucre, formada per una vintena de
joves voluntaris organitzats i formats en
emergències. El Grup està vinculat a l'ADF
d'Avinyonet del Penedès, i compta amb un vehicle
tot-terreny i un camió cedits per l'Ajuntament. La
feina dels voluntaris cobreix tres aspectes: les
guàrdies de vigilància als caps de setmana, els
serveis preventius programats (en cercaviles i
correfocs de les festes majors) i les emergències

L'Agència Catalana de l'Aigua preveu que els
ajuntaments disposin del Pla Director de l'Aigua,
un document que recull tota la informació de la
situació actual de la xarxa i instal·lació d'aigua
potable del municipi. Aquest pla consisteix en
l'anàlisi de l'estat de la xarxa per tal de poder
programar un nou model modernitzat i millorat,
que permeti obtenir resultats més òptims en el
subministrament per als propers 15 anys. Així
doncs l'estudi té per objecte plantejar i
analitzar les diferents alternatives existents per tal
d'incrementar els recursos disponibles i adeqüar
les instal·lacions de l'abastament.
El Pla Director a més, proposa les inversions per
a les obres de millora que calgui portar a terme

de manera periodificada, inclouent una subvenció
del 80% que provè de l'Agència Catalana de
l'Aigua. La companyia concessionària del Servei
de distribució d'aigua a Avinyonet, CASSA Aigües
i Depuració SL ha estat l’encarregada de redactar-
la.
Com a actuacions es remarquen la renovació de
la canonada entre les Gunyoles i l'Arboçar,
completar la canonada de connexió entre el dipòsit
de les Gunyoles i Avinyó Nou, La Grava i
Cantallops, realitzant els trams que manquen, la
construcció d'un nou dipòsit de 400m3 a la Serra
que permetrà disposar d'una reserva mínima
d'aigua per a dos dies, i la construcció d'un nou
pou a Can Mitjans.

(incendis forestals, inundacions, recerca de
persones perdudes...). El diumenge 27 d'abril, els
membres del GIA van celebrar la seva assemblea
general ordinària a l'Arboçar. A més de la reunió,
van repassar el funcionament del material i van
fer un esmorzar de germanor.
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Des de la Regidoria d'Esports s'ha format un equip
de futbol 7 de nois  del municipi que durant els
dies 21 i 22 de Juny van participar al 1er torneig
infantil de futbol 7 municipal que organitzava
Vilafranca Televisió i el Consell Comarcal que es
va disputar al camp municipal de Sant Martí
Sarroca. El torneig va comptar amb la participació
de 16 equips que representaven el seu municipi.
 L'equip va quedar emparellat en el grup D i el
dissabte va disputar la lligueta contra els equips
del Vilobí, el Castellvi de la Marca i el Subirats.
L'equip va guanyar els tres partits quedant classificat
com a primer de grup. Diumenge es van jugar els
vuitens de final contra el Sant Sadurní, partit que
també es guanyaria 2-1. Va ser a Quarts de final
on l'equip va perdre el pas a la semifinal enfront
dels monjos. Cal destacar el bon funcionament

d'aquesta iniciativa i el bon resultat aconseguit
per l'equip del municipi que era la primera vegada
que aquests nois jugaven junts.

Un any més, el dia 24 de Maig de 2008, al
local de la societat “La Parra”, va tenir lloc el
sopar i la festa que va donar per acabada la
darrere temporada 2007/2008.  En aquesta festa
tradicionalment esperada per jugadors, directiva,
socis i aficionats en general, per la seva acurada
organització, es va poder gaudir d'un excel·lent
sopar i d'un no menys excel·lent final de festa
amb el “bingo” de regals i sorpreses, que en el
transcurs dels anys ja s'ha convertit en tot un
clàssic molt ben valorat.
Entre el sopar i la festa es va procedir al lliurament
dels corresponents trofeus de la temporada.  Com
a més destacats, a més dels habituals a jugadors
i entrenadors, cal fer referència als de màxim
golejador i més regular de la temporada, que van
recaure en els jugadors Àlex Franco i José Ariza,
respectivament.
Encara que la valoració final de la temporada,
en l'aspecte esportiu, no ha estat del tot positiva,
en l'aspecte social no podem sentit-nos res més
que satisfets pel que ha significat per aquest
modestísim club la recent inauguració,  a finals

del campionat regular (Abril 2008) dels nous i
flamants vestidors, una infraestructura que era
molt necessària i que ha estat unànimement
apreciada per totes aquelles altres entitats esportives
rivals que han passat pel camp des de la seva
estrena, l'execució de la qual ha estat possible
per la decidida participació del nostre ajuntament
i organismes corresponents.

Al juny de 2007, un grup de
joves del municipi va fundar
l'equip FS Avinyonet, que
actualment es troba a la lliga
local de Vilafranca. El FS
Avinyonet ha aconseguit la
segona posició a la lliga
d'estiu de l'any passat i la
primera posició a la lliga d'hivern 2007/2008
de segona divisió, on van assolir l'ascens a la
primera divisió per a la temporada vinent. Ara
mateix l'equip està actiu, disputant la lliga d'estiu
2008.
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El passat 26 d'Abril es va realitzar la VI Festa
de la Gent Gran amb una elevada participació.
La diada va començar amb una visita
teatralitzada al Parc d'Olèrdola; “Guisla la
remeiera” representa una noia nascuda l'any
1003 a la ciutat medieval d'Olèrdola que de
ben petita i a través de l’ensenyament de la
seva mare, va aprendre com donar remei a
moltes de les malalties dels seus conciutadans
amb les plantes que recol·lectava al bosc.

La visi ta va representar enguany un
reconeixement al patrimoni natural i paisatgístic
del nostre entorn, destacant-ne el Parc natural
del Garraf situat entre les comarques del Baix
Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, al sector
sud-oest de l'anomenada serralada Litoral
catalana. Des del Castell d'Olèrdola varem
gaudir d'unes vistes panoràmiques excel·lents.

Tot seguit ens vam dirigir a Sitges per tal de fer
la visita al Museu Cau Ferrat, que va ser la
casa-estudi de Santiago Rusiñol (Barcelona,
1861- Aranjuez, 1931), una de les figures més
destacades del modernisme català. Vam visitar
també el  Museu Maricel que va ser construït,
amb la intenció d'emular El Cau Ferrat, per
l'americà Charles Deering (1852-1927), que
hi va reunir les seves col·leccions d'art. El 1921
Deering va tornar al seu país i el palau va ser
desallotjat. Però el 1969 l'edifici va recuperar
l'ús museogràfic per al qual semblava destinat
des de la seva creació i va acollir una important
col·lecció particular, donació del doctor Pérez

El passat pont de l'1 de maig i fins al diumenge
4, el municipi d'Avinyonet del Penedès va celebrar
la II Trobada d'Agermanament amb la població
francesa de Béruges.
D'ençà de l'agermanament al 2005 que s'han fet
diferents trobades, unes aquí i d'altres a França.
Aquest cop van visitar Avinyonet del Penedès 17
persones franceses que es van distribuir per cases
de diferents famílies del municipi. Durant aquests
dies les famílies acollidores els van acompanyar
a conèixer la comarca i proximitats. Van anar a
Montserrat, a les bodegues Torres, al mercat
setmanal i casc antic de Vilafranca, entre d'altres.

Rosales, dedicada en la serva major part a l'art
medieval.

El dinar de germanor es va realitzar a la Garrofa
i després de dinar és va fer entrega del record
de la festa, enguany es podia escollir entre una
planta de camamilla o de julivert. També hi va
haver quatre plaques de reconeixement als
matrimonis que celebren les noces d'or i per
acabar el duet Stylette, que va ser l'encarregat
del ball de fi de festa.

Sortides culturals:
El passat dissabte dia 28 de juny es va fer una
sortida per visitar el món Sant Benet a Sant
Fruitós del Bages on varem fer dues visites.

La visita a “Alícia” un espai dedicat a la
investigació tecnològica en cuina i a la divulgació
dels bons hàbits alimentaris, on participarem
d'un interessant taller d'experimentació amb els
sentits. La segona visita va ser al monestir
medieval, on varem poder admirar la part
romànica, gòtica i barroca del monestir, passant
per l'església, el claustre, el celler i les galeries
de l'oest. A continuació vam dirigir-nos a la
població de Puig-reig per dinar i de tornada
cap a casa varem fer una parada al Parc de
l'Agulla.

S'han realitzat també dos cursos d'entrenament
de la memòria i se'n ha programat un altre de
cara al setembre, activitat que agilitza els
processos cognitius relacionats amb la memòria.

Es van organitzar jocs i diferents activitats a la
societat de l'Arboçar, a l'escola i a la societat de
Cantallops. Enguany es va celebrar també un
col·loqui on es van tractar les dificultats i
preocupacions dels dos municipis en temes com
el desenvolupament econòmic i creixement, la
cultura, la immigració, la participació ciutadana,
etc. El darrer dia es va celebrar un sopar a la
societat de Cantallops, juntament amb un concert
a càrrec del grup local “Komo el perro de Juan”.
La Comissió de l'Agermanament vol agrair
públicament a les famílies acollidores la gentilesa
dispensada als convidats.



Al Casal d'Estiu hi participen un total de 60 infants,
36 al grup de petits (de 4 a 7 anys) i 24 al grup
de grans (de 8 a 13 anys).

El grup de petits hi ha quatre monitores; la Laura
de la Cruz, la Neus Ràfols, la Goretti Battet i la
Muntsa Tort i compta també amb el suport de la
Núria Trens i l'Alba Ràfols com a  d'ajudants de
monitores.

El grup de grans compte amb la Laura Ràfols i

El mes de maig va acabar el taller de restauració
de mobles monitoritzat per en Jordi Gual i que
ha permès al grup de participants realitzar la
transformació de diverses peces; taules, cadires,
escons, baguls, miralls, etc. De cara al setembre
s'organitzarà una nova edició del taller. A
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l'Esther Ferré. Per altra banda hi ha la sortida de
l'estiu jove, del 13 al 18 de juliol.

A la sortida hi participen joves a partir de 1er
d'ESO de Font-Rubí, Vilobí i Avinyonet i enguany
te lloc a la població francesa de Rieux Volvestre,
agermanada amb Font-rubí.

Aquesta població es troba al sud de frança a la
regió de Midi-Pyrénées.

El més de juny ha acabat també el curs d'aeròbic,
que tornarà a començar la segona setmana de
setembre.
Les persones interessades en realitzar alguna
d'aquestes activitats poden adreçar-se a
l'ajuntament per tal d'apuntar-s'hi.
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S'han realitzat dos nous cursos d'iniciació a la
informàtica, on han participat catorze persones
més. Els cursos d'iniciació es fan als dos Telecentres
de 2/4 de vuit a 2/4 de nou del vespre. S'està
preparant un nou programa de cursos per aquelles

Ha finalitzat també el curs de francès que tornarà
a començar el mes d'octubre. Totes aquelles
persones interessades en començar de zero en

persones que han realitzat el curs d'iniciació i que
volen continuar en l'aprenentatge de l'ús de
l'ordinador, un aprenentatge útil i que és a l'abast
de tothom.

l'aprenentatge de Francès podeu trucar a
l'ajuntament i deixar-nos el vostre nom i telèfon.

DIVENDRES 8 D'AGOST
A les 8 del vespre
REPIC GENERAL DE CAMPANES ANUNCIANT
LA FESTA MAJOR
A les 10 de la nit, al local de la Societat La Torre,
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec del “GRUP DE
RECERCA HISTÓRICA DE LES GUNYOLES”
Tot seguit,
TEATRE amb l'obra “EL CORONEL OCELL”
a càrrec del grup de teatre LA TORRE de Les Gunyoles

DISSABTE 9 D'AGOST
A 2/4 de 6 de la tarda, a la pista vella,
JOCS INFANTILS TRADICIONALS
A 2/4 de 9 del vespre,
JÚNIORFOC, a càrrec dels diables petits de Les
Gunyoles
A les 11 de la nit,
CORREFOC, a càrrec dels diables de Les Gunyoles
i els diables de Pontons
Seguidament a la plaça de l 'Esglèsia
ENCESA DEL CAMPANAR I LLUIMENT DE LES
COLLES
Tot seguit
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI
A continuació, a l'Era de la Roca,
BALL amb el grup AQUARIUM
i després,
EMPALMADA

DIUMENGE 10 D'AGOST
A les 12 del migdia,
MISSA SOLEMNE, amb el grup de cantaires de
Les Gunyoles
Tot seguit, CERCAVILA
Al finalitzar, a l'Era de la Roca
TRADIONALS VERSOTS DELS DIABLES
A 2/4 de 8 del vespre, a l'Era de la Roca
GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb l'orquestra
CADILLAC
A les 12 de la nit,
CONCERT I GRAN BALL DE NIT amb la mateixa
orquestra

DILLUNS 11 D'AGOST
A les 11 del matí,
MISSA EN MEMORIA DELS DIFUNTS DEL POBLES
¡ ATENCIÓ! de 2/4 de 2 del migdia a 2/4 de 3
de la tarda,
GUERRA D'AIGUA
A les 4 de la tarda XXVII CONCURS DE TRUC
A les 5 de la tarda, DANCES I CANÇONS PER
LA MAINADA,
A càrrec de “RAH-MON ROMA”
De 6 a 8 de la tarda, TALLER DE CERÁMICA
A 2/4 de 10 del vespre, SOPAR DE FESTA MAJOR
Tot seguit,
ESCECTABLE DE CABARET, “ BIENVENIDOS AL
CIELO” a càrrec de la Companya “Las Pestañas”.
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DIVENDRES, 25 DE JULIOL
A 2/4 de 7 de la tarda,
A la pista de tennis de Cal Carsí
FINAL CAMPIONAT DE TENNIS

A 2/4 de 10 de la nit
A la pista poliesportiva
SOPAR A LA FRESCA

Seguidament
PRONUNCIACIÓ DEL PREGÓ
A càrrec de la Sr. JOAN MARCÈ
Alcalde d'Avinyonet

A continuació BINGO POPULAR

DISSABTE, 26 DE JULIOL
A partir de les 9 del matí i durant tot el dia
A la Societat la Penya
CAMIONAT SOCIAL D'ESCALEXTRIC
A càrrec del CLUB SLOT SITGES

A partir de les 10 del matí i fins al migdia
A la pista poliesportiva UN TOMB AMB HARLEY

A les 11 del matí
A la plaça PARC INFANTIL
Tobogans, tren, quads i inflables

A 2/4 d'11 del matí
A la Societat la Penya CAMPIONAT DE FUTBOLÍ

A les 2 del migdia
Davant de la Societat la Penya
REMULLADA POPULAR

A les 4 de la tarda
A la plaça de l'Arboçar PARC INFANTIL

A 2/4 de 7 de la tarda
A la Societat la Penya
ANIMACIÓ PER A TOTS ELS PÚBLICS
A càrrec de TOTI ROGER
“Vergonya???”

A les 11 de la nit
Pels carrers del poble CORREFOC
A càrrec dels DIABLES DE L'ARBOÇAR i
DIABLES DE SANT SEBASTIÀ DELS GORGS

A 2/4 de 12 de la nit
A la pista poliesportiva GRAN BALL DE NIT
A càrrec de l' ORQUESTRA MELODIA

DIUMENGE, 27 DE JULIOL
A 2/4 de 12 del migdia
A l'església MISSA SOLEMNE
Es cantaran els goigs de Santa Anna, patrona
de l'Arboçar

A 2/4 d'1 del migdia
A la plaça de l'església
CERCAVILA
Amb els balls populars, PANDERETES DE
L'ARBOÇAR i GRALLERS I GEGANTS DE SANT
PERE MOLANTA

A les 2 del migdia
A la Societat la Penya VERMUT DE FESTA MAJOR
Exhibició dels balls populars i lliurament de
premis dels campionats de tennis i futbolí

A continuació
LECTURA VERSOS DELS DIABLES

A 2/4 de 7 de la tarda
Al camp de futbol
PARTIT DE FUTBOL
F.C. ARBOÇAR - U.E. AVINYONET

A les 10 de la nit
A la pista poliesportiva
TEATRE A LA FRESCA
Amb l'obra CATALANS A LA ROMANA
a càrrec del grup l'Arrel de Sant Miquel
d'Olèrdola

En acabar
TRACA DE FI DE FESTA

DIVENDRES, 1 D’AGOST
21:30 (Carrer de Baix i Plaça de l'Església)
CORREFOC amb els Diables de Sant Sebastià
dels Gorgs i castell de focs artificials.
22:30 (Plaça Maria Sabater) SOPAR Local,
presentació de la Pubilla de Festes i lectura dels
versots dels diables.
24:00 (Plaça Maria Sabater) Musica per ballar
amb disk jokey. Seguidament empalmada.

DISSABTE, 2 D'AGOST
7:00 Matinades
17:00 (Carrer de Baix) VII Campionat de futbolí
17:30 Jocs per la quitxalla.
18:00 (Plaça de la Petanca) Xocolatada per a
tothom
18:30 (Plaça de la Petanca) XIV Concurs de
Petanca Local
22:30 Correfoc amb els Diables de Sant Sebastià
dels Gorgs
23:30 (Plaça Maria Sabater) Ball de nit amb el
Grup KORONA
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DIVENDRES 22 D'AGOST
Nit, a la pista
LLANÇAMENT DE COETS D'INICI DE FESTA
Seguidament,
PREGÓ DE FESTA MAJOR, A CÀRREC DE
JORDI JULIÀ I LLOPART, fill del poble i molt
conegut entre tots nosaltres.
A continuació,
TEATRE A LA FRESCA. La Companyia de Teatre
Atretzo, posa en escena la coneguda i divertida
obra “EL SOPAR DELS IDIOTES”

DISSABTE 23 D'AGOST
Tarda, PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ, entre dones
del poble.
Tot seguit, INTERESSANT PARTIT DE FUTBOL
MASCULÍ U.E AVINYONET (3a territorial).
Nit, pels carrers del poble, CORREFOC
amb la colla de diables “NEFASTUS”.
A l'arribar a la Plaça de la Creu (final de
l'itinerari) hi haurà una demostració especial
de lluïment de la colla i es farà un
GRAN FESTIVAL PIROTÈCNIC.
Nit, a la pista,
EL BALL DEL DISSABTE,
a càrrec de l'Orquestra QUARTZ.
Matinada a la mateixa pista,
SUPER DISCO MÒBIL

DIUMENGE 24 D'AGOST
Matí, pels carrers del poble,
MATINADES
Després, a la pista,
ESMORZAR DE FESTA MAJOR.
A partir de les 10 del matí I fins les 2 del
migdia, a la plaça de la Font,
6a TROBADA D'INTERCANVI DE
COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA.
Amb motiu de la trobada, hi haurà el
llançamanet d'una nova placa de Cava Avinyó,
així com l'edició d'una placa de cava
commemorativa de la Festa Major 2008.
Migdia, a l'Església Parroquial,
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Amb el cant dels Goigs a l'Immaculat Cor de
Maria.

A la sortida, CERCAVILA.
I tot seguit, a la pista,
Actuació dels Balls Populars Infantils del nostre
poble (cercolets, del bastó i del picarol)
Grallers La Becaina, “Twirling” (Majorets de
Vilobí del Penedès) i la Colla de Geganters de
l'Ordal
Tarda a la pista,
BALL DE TARDA
amenitzat per LA CHATTA ORQUESTRA.
Nit a la pista,
SELECTE CONCERT DE FESTA MAJOR.
Seguidament,
LLUÏT BALL DE NIT  a càrrec de LA CHATTA
ORQUESTRA.

DILLUNS, 25 D'AGOST
Matí a l'Església Parroquial,
MISSA PELS DIFUNTS DEL POBLE
Carrer Carme
(entre el local social I la plaça de la Creu)
GRAN PARC INFANTIL “LOLIN” I PASSEJADES
EN CARRUATGE DE CAVALLS DE L'ESCOLA
D'EQUITACIÓ MAS CAVALLS
Migdia a la pista,
APERITIU MUSICAL PER A SOCIS I
COL·LABORADORS DE LA FESTA
Tarda a la pista,
CAMPIONAT DE TRUC AMB EQUIPS DE TRIOS
(els equips s'hauran d'inscriure al  mateix lloc
mitja hora abans del seu inici)
Carrer Carme (al mateix lloc que la sessió
matinal) PARC INFANTIL “LOLIN”
A més,
PASSEJADES EN CARRUATGE DE CAVALLS DE
L'ESCOLA D'EQUITACIÓ MAS CAVALLS
A continuació,
GRAN XOCOLATADA
Nit a la pista
SOPAR DE GERMANOR
amenitzat amb l'actuació d'un grup de
Mariachis
A l'acabament
TRACA DE FINAL DE FESTA I ENLAIRAMENT
DE COETS

DIUMENGE, 3 D'AGOST
10:00 (Plaça de l'Església) XXVIII Cursa Popular
amb refrigeri per als participants
12:00 Missa
13:00 Cercavila amb els Cap Grossos i Camallargs

de Sant Sebastià dels Gorgs.
18:00 (Plaça de la Petanca) Pallassos amb el grup
ELS JOPIS i xocolatada per la mainada.
20:00 (Plaça Maria Sabater) Ball de fi de festa
amb el Grup LA MONTECARLO.



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i




