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Oficines municipals
De dilluns a divendres
de 8,30 a 14 h.
Dijous de 18 a 20 h.

Alcaldia
Dimarts de 12 a 14 h.
i hores concertades prèviament

Regidories
Hores concertades prèviament

Arquitecte municipal
Dimarts de 12 a 14 h.
Hores concertades prèviament

Arquitecte tècnic
Divendres de 9.00 a 12.00
Hores concertades prèviament

Jutgessa de Pau
Dimarts a hores concertades

Assistent Social
Dijous de 10 a 12’30 h.
Hores concertades prèviament
Educadora, dijous de 10 a 11 h.

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d’aigua (CASSA)
L'horari d'atenció al públic de CASSA
serà tots els dimecres de 9.00 a 13 h.
Tel. Avaries 900 878 583 (24 h.)

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

Medicina general
· Degut als canvis reiterats que fan des del
Departament de Sanitat de la Generalitat, per
tal de saber els horaris dels diferents consultoris
podeu trucar al: 93 897 08 29, de 8:30 a
11 h. del matí

Infermeria
· Avinyó Nou: consulta dilluns i dimecres de
10h a 12h, dijous i divendres de 9 a 12h
· Anàlisi: dilluns i dimecres de 9 a 10h. Per
fer analítiques cal demanar dia i hora amb
antelació i portar la targeta sanitària i la
petició d’analítica feta pel metge.
· L’Arboçar:dimarts de 9 a 10,30 h.
· Sant Sebastià dels Gorgs:dimarts de 10,30
a 12,30 h.

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a les Gunyoles de 16,30
a 19’30 h. Dimarts i divendres a Avinyó Nou
de 16,30 a 19’30 h.

Ajuntament
Ajuntament fax
Ajuntament correu electrònic
Ajuntament web
ADF
Escola Pública d’Avinyonet
Consell Comarcal
SIAJ. Informació jove
Bombers Vilafranca
Bombers
Emergències
Farmàcia
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
Emergències
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
Mútua Penedès (urgències)
Consultori d’Avinyó Nou

per demanar visita

93 897 00 00
93 897 06 67

avinyonet@diba.cat
www.avinyonet.org

93 897 00 13
93 897 04 43
93 890 00 00
93 892 20 20
93 892 20 80

085
112

93 897 00 82
93 814 70 50 (Vilanova)

93 657 00 10
112
088

900 77 00 77
93 818 04 40
93 890 22 40
93 890 27 00
93 897 08 29
902 111 444
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HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a 21 h.)
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
Hispano Igualadina
Soler i Sauret
Llar d’Infants d’Avinyonet
Telèfon d’Urgències

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
93 890 11 51

93 632 51 33/93 632 52 32
618 63 17 92

061
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TELÈFONS ÚTILS

Deixalleria
Dilluns de 9.00 a 13.00 hores; divendres de 9.00 a 13.00 i
de 16.00 a 19.00 hores i dissabre de 9.00 a 14.00 hores.
(Carrer Canigó - Carrer Mare de Déu de Montserrat 48, al
polígon industrial de Sant Pere Molanta). Darrera del Carrefour.

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

REGISTRE CIVIL

Edita: Ajuntament d’Avinyonet.     Periodicitat: Trimestral.     Disseny i maquetació: AZOR CREATIUS GRÀFICS 93 817 12 79
Impressió: Gràfiques del Foix, S.L.    Dipòsit Legal: B-15039-92

                sense fraccionar          fraccionat
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 01/04/2011 - 02/06/2011 01/06/2011(1r pag.) - 02/11/11 (2n pag.)
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 02/09/2011 - 03/11/2011 
IMPOST SOBRE VEHICLES 04/02/2011 - 05/04/2011
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 02/09/2011 - 03/11/2011
IMPOST SOBRE ESCOMBRARIES 01/04/2011 - 02/06/2011 01/06/2011(1r pag.) - 02/11/11 (2n pag.)
IMPOST SOBRE D’ESCOMB.COMERÇ i IND. 01/04/2011 - 02/06/2011 01/06/2011(1r pag.) - 02/11/11 (2n pag.)
IMPOST CEMENTIRI 01/04/2011 - 02/06/2011

CALENDARI FISCAL 2011

Els veïns que vulguin pagar l’Impost de Béns Immobles en dues parts, cal que es dirigeixin a l’Organisme de Gestió Tributària per tal de domiciliar-lo.

NAIXEMENTS
de l'1 de gener al 11 de març de 2011
No n'hi ha cap

CASAMENTS
de l'1 de gener al 11 de març de 2011
No n'hi ha cap

DEFUNCIONS
de l'1 de gener al 11 de març de 2011
Santiago Garcia Bosch
Josep Prats Solé
Constancia Ballarin Buisan
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Ens tornem a trobar al final d'una legislatura, i com va sent
habitual, a la revista que us presentem, hi apareix un suplement
explicant l'obra de govern que s'ha dut a terme en els darrers
4 anys. Uns anys en els que hem passat de la febre en la
construcció i en la economia del nostre país, a una profunda
crisis que ha fet canviar de forma precipitada els problemes
de les famílies.

Recordem que iniciàvem aquests darrers quatre anys l'any
2007, amb poc atur, amb els serveis basics coberts per part
de la majoria de famílies, i amb unes administracions que
donaven suport a la majoria de les iniciatives municipals. En
aquests moments, tot això ha canviat, i hem hagut de ser els
ajuntaments, com a administració més propera a la gent, la
primera en realitzar canvis per a tothom. Hem destinat més
recursos als serveis socials i hem aprimat les despeses de
l'administració, tot anant a buscar recursos per tal de poder
invertir en el nostre municipi durant aquesta època més
dolenta, buscant un suport econòmic extra que no teníem
previst, com el cas del projecte “Viure al Poble” (550.000,00
euros) o bé la Llei d'urbanitzacions (300.000,00 euros).
Això ens permetrà tenir assegurada la inversió en el nostre municipi durant els propers tres anys.

També m'agradaria destacar en aquesta revista, l'acte de presentació de la reforma del claustre del
monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, una reforma molt esperada i en la qual van ser moltes les
persones que ens van voler acompanyar en un dia tant especial. Una vegada  sigui entregada l'obra
per part de la Diputació de Barcelona, i d'acord al conveni signat amb el Bisbat, ja anirem explicant
com es realitzaran les visites obertes a tothom.

Així doncs, en aquesta legislatura podem dir que s'ha vist recompensat el treball intern que s'ha fet
ens els darrers anys. Tenim la primera fase de l'església d'Avinyó feta, excavacions a la Font de la
Canya, i tal com explicava, s'ha restaurat el Claustre de Sant Sebastià. Així doncs es visualitza la
importància que hem donat i, sobretot, volem donar amb els temes turístics i de promoció econòmica
del municipi (Viure al Poble), amb el suport dels cellers i caves, cases rurals, restaurants, comerços i
tot el teixit cultural, expressat en les diferents societats.

Igualment, una vegada arribat a un grau òptim dels nostres serveis urbans bàsics, com l'aigua, la llum,
pavimentació de carrers, etc.. ha estat el torn d'obrir un nou front amb més força que mai: els temes
socio-culturals, l'atenció a la persona. En aquest sentit, cal destacar actes per a la gent gran (excursions,
festa de la gent gran, locals, perruqueria, podologia, tallers de la memòria, gimnàstica etc…), oberts
a tothom (cursos de tast de vins, de restauració, d'aeròbic, de dansa del ventre, d'informàtica, de
francès), i per als més joves (esquiada, casal d'estiu, locals, ). Per tant, ens hem apropat a tothom
oferint tota una sèrie d'activitats per a dinamitzar el nostre municipi.

Ja per últim, ara fa dos anys es va produir un canvi en l'alcaldia d'Avinyonet, on després de 18 anys,
en Joan Marcè m'encomanava que el substituís després de ser regidor des del 2003. Tanquem doncs
una legislatura que hem seguit el programa electoral que ens veu fer confiança els veïns.

Esperem doncs l'arribada de la primavera, amb aquest esclat de colors tant bonics que ens permet
aquest privilegiat entorn en el que ens trobem.

Atentament

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Ple extraordinari del ple del dia 25 de gener de 2011

Adjudicació definitiva contracte de serveis per a la redacció de
l'operació jurídica complementària del projecte de compensació de
Can Mitjans i la seva inscripció en el registre de la propietat

Amb tots els vots a favor es va aprovar declarar vàlid l'acte licitatori del procediment negociat
amb publicitat i tramitació ordinària convocat per a la contractació del servei per a la redacció
de l'operació jurídica complementària del projecte de compensació de Can Mitjans i la seva
inscripció en el Registre de la Propietat. També es va acordar adjudicar definitivament la contractació
de referència al despatx professional NUCLI ADVOCATS, SLP, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona),
per un import total de 84.000,00 euros (IVA apart) i requerir l'adjudicatari perquè en el termini
de deu dies, a partir de la notificació del present acord, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva xifrada en 4.200,00 euros. Una vegada constituïda aquesta, se li retornarà la garantia
provisional dipositada per a concórrer a la licitació.

Aprovació inicial del pressupost municipal únic, bases d'execució i
plantilla de personal per a l'exercici 2011

Amb els 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals del PSC-PM i UPA-FIC i 2 abstencions
del grup de CiU, es va aprovar inicialment el pressupost 2011 i les seves bases d'execució. També
es va aprovar la plantilla de presonal que comprèn tots els llocs de personal funcionari, laboral
fix i eventual. (Podeu consultar el pressupost desglossat a la pàgina 6)

Ple municipal del 17 de febrer de 2011

Aprovació comptes de gestió i recaptació  exercici 2010 que rendeix
l'OGT de la Diputació de Barcelona

Amb tots els vots a favor es va aprovar el compte de gestió recaptatòria efectuada durant el darrer
exercici 2010, corresponent a les liquidacions per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com
a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament.

Aprovació inicial del reglament del servei d'arxiu municipal

Per unanimitat es va aprovar  el reglament del Servei d'Arxiu Municipal, d'acord amb el model
tipus aprovat per la Diputació de Barcelona.
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Aprovació obertura procediment de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a l'alienació d'una parcel·la de titularitat
municipal

Amb els vots unànimes es va donar llum verda a contractar mitjançant procediment obert, oferta
econòmica més avantatjosa i tramitació ordinària, l'alienació d'una parcel·la industrial de titularitat
municipal, situada al sector de desenvolupament industrial “La Carrerada”, amb un preu de licitació
de 295.775,55 euros.

Aprovació incoació expedient d'expropiació forçosa per a l'adquisició
d'una finca a les Gunyoles

Amb tots els vots favorables es va aprovar declarar iniciat l'expedient per a la determinació del
preu just de les finques  afectades, i que s'incoï el procediment expropiatori d'aquestes. Es tracta
dels terrenys situats al costat de l’actual cementiri de Les Gunyoles, que el planejament vigent marca
com a zona d’equipaments. Amb aquesta expropiació l’Ajuntament adquirirà uns terrenys que han
de servir per a una futura ampliació del cementiri.

Aprovació definitiva del text refós del Pla Parcial Urbanístic SUD 3.3
“Les Planes”

El passat Ple es va aprovar definitvament amb els vots favorables, de tots els regidors, el text refós
del Pla Parcial Urbanístic Sud 3.3 “Les PLanes”, situat al nucli d’Avinyó Nou. Aquest sector es troba
situat a l’entrada del poble venint de Vilafranca. Amb l’aprovació del Pla han quedat definits els
espais corresponents a equipaments, zones verdes, habitatges i habitatges de protecció oficial.

Aprovació inicial modificació puntual del POUM a Can Fontanals

Per unanimitat es va aprovar inicialment una modificació puntual del POUM d'Avinyonet del
Penedès, al nucli rural de Can Fontanals, segons proposta redactada pels Serveis tècnics municipals,
que passa de sòl urbà a sòl no urbanitzable una superfície de terreny de 16.408,23 m2, que
corresponen a la masia i al celler de la finca.

www.avinyonet.org

Informació i d’altres temes d’interès
els trobareu visitant la nostra web:
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ESTAT DE DESPESES

A) Operacions corrents

Capítol  1.- Despeses de personal 601.600,00  EUROS
       "    2.- Despeses en béns corrents i serveis 766.900,00      "
       "    3.- Despeses financeres     5.000,00      "
       "    4.- Transferències corrents   63.600,00      "

B) Operacions de capital

Capítol  6.- Inversions reals         1.010.200,00     "
       "    7.- Transferències de capital   30.000,00      "
       "    8.- Actius financers           -
       "    9.- Passius financers   89.900,00      "

                                                Suma      2.567.200,00 EUROS

ESTAT D'INGRESSOS

A) Operacions corrents

Capítol  1.- Impostos directes 700.000,00 EUROS
       "    2.- Impostos indirectes   50.000,00      "
       "    3.- Taxes i altres ingressos 266.500,00      "
       "    4.- Transferències corrents 533.600,00      "
       "    5.- Ingressos patrimonials       31.000,00      "

B) Operacions de capital

Capítol  6.- Alienació d'inversions reals 300.000,00 EUROS
       "    7.- Transferències de capital 613.400,00      "
       "    8.- Actius financers           -
       "    9.- Passius financers   72.700,00      "

                                                Suma      2.567.200,00 EUROS

Pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament
per a l'exercici de 2011
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Avinyonet inaugura el claustre i l'accés al campanar del
Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, una joia del romànic

Dissabte es presentava la restauració del claustre
i l'accés al campanar del monestir de Sant Sebastià
dels Gorgs. Eren presents a l'acte, el president de
la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, l'alcalde
d'Avinyonet, Oriol de la Cruz, acompanyats del
regidor de cultura del municipi, Frederic
Manzanares i del vicari general del Bisbat de
Sant Feliu, mossèn Jaume Berdoy i el rector de la
parròquia Pere Luna. La restauració ha costat
468.000 euros i s'ha portat a terme en el marc
del programa de restauració del patrimoni
arquitectònic de la Diputació de Barcelona, a
petició de l'Ajuntament d'Avinyonet.
Aquesta actuació és la continuació de la que es
va portar a terme entre el 2000 i 2002 a l'interior
de la torre del campanar i la seva coberta. La
segona fase d'obres ha consistit en la protecció
del claustre amb una coberta nova i en la seva
restauració que ha inclòs les arqueries i els capitells
romànics i en la construcció d'un accés al

campanar, que havia quedat anul·lat temps enrere.
Els parlaments els va començar el regidor de
cultura de l'Ajuntament, Frederic Manzanares,
que va posar de relleu que el de Sant Sebastià,
és el conjunt romànic més emblemàtic del Penedès.
Va fer una mica d'història del monestir i va tenir
un record per al veí d'Avinyonet Jaume Sunyent
“que va fer molt per a la recuperació i conservació
del conjunt”.

El vicari general del Bisbat, Jaume Berdoy, va
destacar que aquest és un lloc privilegiat de
pregària, que anat prenent diferses formes a través
dels temps. També va recordar que s'ha anat
rehabilitant múltiples vegades perquè és “una joia
del patrimoni artístic, cultural i arquitectònic i que
ara es posa a disposició de la societat civil”.
Mossèn Berdoy va demanar que se'n faci
pedagogia i difusió i que tan el sector privat com
públic s'hi involucri. D'altra banda va voler agrair
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S’inaugura l’aparcament de Sant Sebastià 
El passat dissabte 26 de febrer es va inaugurar
el nou aparcament de Sant Sebastià, fent-ho
coincidir també amb la inauguració de la
restauració del Monestir. Durant el passat mes
de febrer s’han portat a terme les obres
d’urbanització d’aquest espai, ubicat a l’entrada
del poble, dins de la zona de desenvolupament
del carrer de Dalt.

La inauguració del Monestir va ser un moment
ideal per veure el bon funcionament i el servei
que dóna al poble el nou aparcament, per la
seva efectivitat i comoditat.

“Ningú sense un plat a taula”
Durant aquest mes de febrer l'Ajuntament ha començat un
programa d'ajut a les famílies en el qual atorga un pack
d'aliments diversos per a ajudar-les en aquests moments de
crisi. Aquest ajut forma part del programa d'urgència social
de la Diputació de Barcelona. Per rebre més informació i
sol·licitar-lo cal anar a l'Ajuntament i demanar la instància
corresponent. A continuació els Serveis Socials de l'Ajuntament
faran les valoracions pertinents per a comprovar la
documentació necessaria i atorgar, si s'escau, l'ajuda.

a l'arquitecte que ha portat l'obra, Rosa Escala,
la feina feta perquè “la Rosa se l'estima el
Monestir”.

Durant la seva intervenció el president de la
Diputació, Antoni Fogué, va remarcar la gran
importància “del patrimoni local dins del món
globalitzat”. Per Fogué “cal donar valor a les
coses més properes per tal d'enfortir la identitat
d'un poble, la cultura i la tradició”. També va
felicitar al municipi d'Avinyonet perquè “ha estat
capaç d'avançar per modernitzar-se i ser un poble
del segle XXI sense oblidar d'on ve. Aquesta
combinació és la que dóna capacitat i vida a un
poble”.

Per la seva banda l'alcalde d'Avinyonet, Oriol de
la Cruz, va voler agrair la dedicació i la inversió
destinada a la restauració i recordava que el
Monestir és un bé cultural d'interès nacional en
la categoria de monument històric. De la Cruz va
manifestar però, que “encara hi queda molta feina
a fer” i es va mostrar convençut que la Diputació
continuarà recolzant la seva íntegra restauració.
L'alcalde va donar la paraula també al rector de

la parròquia Pere Luna.

Entre el 1952 i 1977 el Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments de la Diputació ja
havia actuat en la recuperació del claustre, que
havia quedat amagat sota la construcció d'un
habitatge. Actualment els elements recuperats són
d'un alt valor arquitectònic i artístic i amb l'actuació
que ara ha finalitzat, queden vinculats a la història
del lloc i de la comarca. També es resol la seva
problemàtica estructural i funcional de conservació
i de control.
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L’Ajuntament aconsegueix un Pla d’Ocupació per a
la Font de la Canya que peremetrà intensificar

les excavacions arqueològiques

El Pla Ocupacional està integrat per dos
arqueòlegs directors (del mateix equip que
dirigeix les excavacions arqueològiques que
organitza la Universitat de Barcelona i el Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya)
i sis arqueòlegs formats a la Universitat de
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona
i de la Universitat de València, tots ells amb
una notable experiència contrastada en
arqueologia d'època ibèrica i en altres
especialitats relacionades (com per exemple,
la antropologia física, el paleoambient, la
ceramicologia i de SIG (Sistema d'Informació
Geogràfica)). Els objectius principals del present
Pla Ocupacional al jaciment del Turó de la Font
de la Canya, que té una durada de sis mesos,

El 21 de febrer va començar el Pla d'Ocupació a la Font de la Canya. L'Ajuntament ha
demanat una subvenció al Departament de Treball de la Generalitat per tal de realitzar-lo.
Es realitzarà durant l'any 2011 i està destinat a les excavacions arqueològiques de la Font
de la Canya. En aquest cas ha estat concedida una aportació de 56.000 euros que serviran
perquè 8 arqueòlegs, que estaven a l'atur, puguin treballar 6 mesos a les excavacions.
Aquesta tasca esperem que permeti augmentar d'una manera espectacular els resultats
d'aquests últims 10 anys, ja que 6 mesos d'actuació seguida permetran que els arqueòlegs
puguin obtenir nous descobriments. Cal destacar l’esforç de l’empresa ROCS en l’ajut
econòmic per tirar endavant també aquests treballs.

Objectius Pla Ocupació Font de la Canya 2011

es resumeixen en dos blocs principals: treball
de camp i treball de laboratori.
El primer objectiu tracta de l'excavació
arqueològica de la zona d'hàbitat del jaciment
de la Font de la Canya. La finalitat és excavar
els nivells d'enderroc o d'abandonament de la
zona d'hàbitat que actualment s'observen quan
es visita el complex arqueològic (que sabem
que es va abandonar cap a l'any 200 aC amb
l'arribada de la cultura romana) i, en
conseqüència, documentar els paviments o
nivells d'us i/o circulació que feien servir els
ibers. Amb l'excavació d'aquests enderrocs
podrem disposar de la planta urbanística
d'aquest sector del jaciment i poder conèixer
de primera mà com s'organitzava, articulava

Podeu anar seguint les troballes a través de: www.avinyonet.org
Setmanalment penjarem l’informe de les tasques fetes.
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i la funcionalitat de les cases més antigues
d'Avinyonet del Penedès. De fet, molt
probablement es tracten de les cases o
agrupació de cases d'una família o famílies
d'un cert alt nivell adquisitiu per l'època i que
molt probablement es dedicaven a la gestió de
l'activitat principal que era, sens dubte,
l'emmagatzematge de cereal (bàsicament ordi
vestit i blat nu, entre d'altres) i la seva posterior
distribució i comercialització (ja sigui destinat
a l'àmbit regional o als mercats mediterranis
capitalitzats per les potències de l'època com
Roma i Cartago). Amb l'excavació de la zona
d'hàbitat es posaran les bases per a que en un
futur més o menys immediat fer realitat la
musealització del jaciment per tal que esdevingui
un atractiu cultural i proporcionar una valor
afegit a les diferents opcions culturals
d'Avinyonet del Penedès.

El segon objectiu del present Pla Ocupacional
és el processament de les nombroses dades
acumulades a les darreres intervencions
arqueològiques. En aquest sentit, es durà a
terme la fotografia i el dibuix arqueològic de
totes les peces ceràmiques, dels molins per a
moldre farina, dels pondera i fusaioles que
utilitzaven per a teixir o altres elements (com
les denes de collarets, elements metàl·lics com
ganivets o puntes de fletxes, etc.). Aquesta tasca
és de vital importància de cara a la publicació
i divulgació dels resultats en futures publicacions
i, evidentment, de cara a l'exposició d'aquestes
peces en exposicions arqueològiques.

Finalment, i no menys important, una altra de
les feines a desenvolupar en els treballs de
laboratori en aquest Pla Ocupacional és el
tractament i posterior anàlisis de les restes que

no són perceptibles a simple vista i que
requereixen d'una metodologia molt acurada
per a la seva recuperació. Aquest és el cas de
les petites restes de microfauna (rosegadors,
ocellets, amfibis, etc.), les restes d'ictiofauna
(restes de peixos), les restes malacològiques
(petxines) i, evidentment, les restes carpològiques
(de llavors i fruits carbonitzats). Aquesta darrera
especialitat arqueològica és bàsica en l'estudi
d'un jaciment com el Turó de la Font de la
Canya on, gràcies a aquests anàlisis, sabem
que les llavors de raïm de la varietat cultivada
més antigues de Catalunya es troben a Avinyonet
del Penedès, la qual cosa no deixa de ser
paradigmàtic en aquesta terra dedicada
històricament a la vinya i el vi.

Durant els propers sis mesos l'equip d'arqueòlegs
estarem treballant al jaciment i també al
laboratori arqueològic instal·lat a la Masia Can
Batlle/Artcava. En aquest sentit cal agrair a
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès totes les
gestions efectuades per a fer realitat aquest Pla
Ocupacional, al Sr. Mauricio Botton, propietari
dels terrenys, i al Sr. Josep Romeu, propietari
de la Masia Can Batlle/Artcava, per la seva
inestimable col·laboració.
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ELS GRUPS POLÍTICS
El raconet de la UPA

Amb aquest “Raconet” arribem al darrer tram de
la legislatura i per tant, ben aviat s’obrirà al nostre
municipi la possibilitat de canvi. La U.P.A. desitja
que aquest canvi sigui real, que no es repeteixi la
mateixa manca de cooperació entre els membres
dels diferents grups polítics i que es canviï a  millor.
No us proposem canviar per canviar!

En aquesta darrera legislatura la majoria de
decisions s’han pres des de l’equip de govern,
escoltant molt poques vegades les aportacions que
provenien dels altres grups. Aquest retret l’hem
anat fent al llarg dels darrers vuit anys durant els
quals hem format part d’aquest consistori i l’hem
fet perquè creiem que el govern d’un municipi com
el nostre, va millor si s’escolten opinions diferents,
si es valoren i si es tenen en compte. En un consistori
és normal i molt aconsellable que hi hagi diferents
parers, a vegades contraposats. Aquestes diferents
maneres de pensar de les persones que formen
part d’un grup que ha de dirigir la política d’un
municipi s’ha de respectar. Sovint el que s’ha vist
en el nostre ajuntament és que si  un regidor de
l’equip de govern dóna una opinió o fa una
proposta  tot  seguit, els del seu grup  s’afanyen
a aprovar-la, mai cap desacord que es faci visible
i públic, mai cap opinió que es desviï ni una coma
d’allò que es proposa, encara que algun regidor
pugui pensar una mica diferent. La disciplina de

partit funciona en totes les ocasions!

La millor forma de governar hauria de ser a partir
de la unitat i a partir d’una ferma voluntat d’arribar
a consensos en lloc d’afavorir enfrontaments. Però
quan això no és possible, cal convèncer que l’opció
presentada és millor que les altres, donar arguments
que puguin fer canviar d’opinió. No cal aprovar
totes les propostes per majoria absoluta i fent valer
el nombre de regidors i regidores. Cal buscar les
millors propostes vinguin de qui vinguin i tenir molt
present que l’única prioritat ha de ser el bé de les
persones del nostre municipi.

El “Raconet” s’acaba i abans volem agrair el suport
de totes les persones que ens heu llegit i heu opinat
tant mostrant el vostre acord com desacord en allò
que escrivíem.

A la propera legislatura ens agradaria poder
continuar amb aquest suport, tant amb els que des
del primer moment vareu formar part d’aquest
projecte col·lectiu que és la U.P.A. com de les
persones que amb el pas dels anys, us heu anat
apropant a la nostra manera de fer. La darrera
frase la dirigim al jovent del municipi perquè no
deixi de banda la política municipal i participi
activament aportant tot el millor de la joventut al
benestar de la comunitat on pertany.

Agrupació Local de Convergència i Unió a Avinyonet del Penedès

Pas endavant
Estem a final de cicle. S’acaba la legislatura i cal revisar la feina
feta. Aquest mateix butlletí ja se n’encarregarà d’explicar-ho amb
titulars eloqüents, fotos, colors i missatges, exclusius de l’equip de
govern, clar.
Però a la política municipal hi participen tots els representants: el
govern i l’oposició. Cadascú en el seu rol.
Per això des del grup municipal de Convergència i Unió volem
diferenciar dues etapes d’aquesta legislatura. La primera, en la
qual participàvem en el govern municipal com a resultat d’un
esperit dialogant i participatiu per part de CiU, que tot just va
durar vint mesos. Les preocupacions per gestionar les nostres
regidories eren prou evidents. Però va arribar l’hora de la substitució
a l’alcaldia, la segona etapa, que ens va traslladar a l’oposició.
L’evidència que CiU estava fent propostes i gestionant correctament,
no havia de continuar. Fèiem moltes més coses que el mateix equip
socialista. Per això l’endemà mateix de l’obertura del Casal de
la Dona, el PSC el va clausurar i ens va retirar les regidories.
La situació de llavors ençà ha estat diferent, molt diferent. Molt
distant, tensa i crítica, malgrat els cants de sirena anunciats a la
premsa pel substitut.
Per sort, hem après amb qui ens la juguem i sabem que qui hi surt
perdent són les persones del municipi. Per això volem fer aquest
pas endavant i proporcionar el canvi necessari en aquest municipi.
Les coses que s’han de fer són evidents, la manera de portar-les
a terme, una altra.
Ara toca el canvi
La situació mundial no és gaire esperançadora: la crisi econòmica,
els desastres naturals i nuclears, les rebel·lions en alguns països
del Magreb, els conflictes bèl·lics, etc. Tot són notícies decebedores
que ens abaten dia a dia. Sembla que no tenim sortida i que la
societat del benestar que hem anat construint amb tants esforços
se n’anirà en orris.
Però no ens hem de deixar abatre. L’esperit i la il·lusió de CiU ens
fa tenir clar que està a les nostres mans contribuir a un canvi de

situació. Som conscients que hem estat massa temps convivint en
la cultura de la queixa i d’exigir només drets sense contemplar
també els deures. A nivell de país, a l’igual que a nivell municipal,
també hem estat uns quants anys partícips de la política de la
desídia, de dormir en els llaurers. Però, com dèiem, està a les
nostres mans canviar aquesta inèrcia. Els ciutadans catalans
ho han entès perfectament i la resposta des del municipi també
ha anat en aquest sentit.
Cal que ens plantegem el futur amb optimisme, sent realistes i
assumint els nostres deures com a ciutadans del món.
Aquest és el tarannà que ha marcat la manera de fer de
Convergència i  Unió aquests darrers quatre anys
a Avinyonet. Un municipi amb un important potencial que no
s’explota. Sovint els pals a les rodes i la manca de visió no
partidista que ha aplicat el PSC ha fet que s’arribi a situacions
desconcertants.
El canvi en positiu
Convergència i Unió té un projecte de municipi plantejat des de
la realitat social, econòmica, territorial i identitària de cadascun
dels nuclis que configuren Avinyonet del Penedès. Creiem que
amb il·lusió, amb transparència, superant la visió partidista de les
coses i treballant honestament pel municipi i les seves persones,
ens permetrà sortir d’aquesta situació encallada. Les polítiques
basades en el servei a les persones i en el desenvolupament
econòmic i cultural són les fites prioritàries que volem assolir. I
creiem fermament que s’ha d’acabar en un política continuista i
personalista que ha deixat el municipi adormit i gens cohesionat.
Des de CiU treballem per recuperar l’autoestima de municipi i
perquè el respecte i l’orgull de ser un territori format per un conjunt
de nuclis i masies dispersos, amb les seves particularitats i diferències,
permeti tornar el sentiment de col·lectiu de la nostra gent.
Perquè només si tots anem a una aconseguirem tirar endavant!
Gràcies pel suport que ens heu donat durant aquests quatre anys,
i esperem que la vostra confiança arribi fins poder aconseguir el
canvi!
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PSC

Com heu pogut veure en aquesta revista, es
presenta el resum de la legislatura, un bon gruix
d'actuacions que ens han permès millorar d'una
forma molt destacada els serveis als nostres
veïns, tot seguint el programa electoral que us
presentàvem durant la campanya electoral del
2007.

Per tant, estem satisfets de la feina feta, tot sabent
que encara en queda molta per fer i, el que és
més important, que tenim moltes ganes de poder-
la realitzar.  I sobretot, molt conscients de que
actualment s'ha de destinar al suport a les famílies
amb problemes en els recursos bàsics, així com
en el treball per aconseguir minimitzar l'atur en
el nostre municipi i en el gruix de la nostra
comarca. Així doncs, propostes orientades en
aquest sentit enforteixen la tasca feta per el nostre
grup.

També volem destacar l'esforç que hem realitzat
per aconseguir tenir tots els carrers urbanitzats

en els nostres pobles, amb 4 anys d'obres
importants a tot el municipi i que ara podem
veure com s'està realitzant diferents carrers a
les Gunyoles.

Actualment estem treballant en la redacció de
les propostes electorals que presentarem de cara
a les eleccions del 22 de maig. Una tasca molt
important en la que, seguint amb els anteriors,
intentem portar al màxim a la realitat. Una bona
mostra d'això és la feina feta respecte al
programa del 2007, amb un 90 % del que us
presentàvem fet.

També us volem informar de la creació d'un nou
correu com a grup municipal, per tal de recollir
aquelles inquietuds que ens vulgueu fer arribar.
avinyonet.psc.pm@gmail.com
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BUTLLETI INFORMATIU DE L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS

  w w w . a v i n y o n e t . o r g

Local Social d’Avinyó Nou

Nou magatzem municipal

Subvencions aconseguides a la legislatura 2007-2011

Resum legislatura 2007-2011
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Cens: 1.232

Votants: 900 (73%) Abstenció: 332 (26'95%)

PSC-PM: 420 vots (47'24%) (5 regidors)

CiU: 223 vots (25'08%) (2 regidors)

UPA-FIC: 219 (24'63%) (2 regidors)

PP: 11 vots (1'24%)

Regidors del Consistori:

PSC-PM: Joan Marcé Casas (2007-2009), Oriol de la Cruz Marcè, Frederic Manzanares
Elias, José Castillo Molina, Josep Raventós Massana, Pere Gavern Ràfols (2009-2011)

CiU: Jordi Parellada Rovirosa, Guillem Gómez del Casal i Sevilla

UPA-FIC: Mª Victòria de Pascual Pascual, Pere Calvo Guasch

Resultats últimes eleccions municipals 2007

Per tal d'aconseguir tirar endavant els projectes per millorar el nostre municipi, hem hagut
d'aconseguir que les administracions aportin els ajuts necessaris.

La Unió Europea, la Generalitat de Catalunya, l’estat (FEIL i FEOSL) i la Diputació de Barcelona
o el Consell Comarcal han brindat, tot i la crisi, el doble de subvencions que durant la legislatura
anterior (2003-2007).

Han estat 5.168.473,97 euros euros que s'han invertit al nostre municipi per a fer millor la
qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Hem aconseguit 5.168.473,97 euros
en ajudes per a Avinyonet,

el doble que en la passada legislatura

Resum legislatura 2007-2011
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Subvencions atorgades durant el període 2007-2011

Equipaments i infraestructures

Rotonda de la Carrerada
Subvenció: 656.458,98 euros

Vial a les Gunyoles
Subvenció: 372.951,90 euros

Urbanització del PAU 1.3 Les Roques - Obres
fora d'àmbit
Subvenció: 150.000 euros

Urbanització del carrer sota la carretera N-340
a Avinyó Nou F1
Subvenció: 54.538,63 euros

Local Municipal d'Avinyó Nou
Subvenció: 443.498,53 euros

Local Municipal de Cantallops
Subvenció: 120.000 euros

Xarxa municipal de telecomunicacions
Subvenció: 15.000 euros

Ampliació del desguàs d'aigües pluvials
d'Avinyó Nou al nord N-340
Subvenció: 59.320,35 euros

Urbanització dels carrers de les Gunyoles
Subvenció: 180.000 euros

Redacció Catàleg de Masies
Subvenció: 8.750 euros

Obres adequació i legalització CCR Cantallops
Subvenció: 39.156,66 euros

Arrenjament del Camí de Can Massana F2
(arribant Cal Palari)
Subvenció: 88.058,54 euros

Enllumenat públic carrer d'accés a l'Arboçar de Baix
Subvenció: 26.630,34 euros

Rehabilitació coberta ajuntament
Subvenció: 64.172,51 euros

Clavegueram zona industrial
Subvenció: 15.679 euros

Estudi de programació d'arrajament del local
del CCR La Parra
Subvenció: 16.000 euros

Cessió bancs i papereres
Subvenció: 2.243,58 euros

Substitució làmpades i pàmpols llums
Subvenció: 5.720 euros

"Viure el Poble"
Subvenció: 522.500 euros

Urbanització entorn camp de futbol
Subvenció: 3.000 euros

Vehicle polivalente
Subvenció: 48.800 euros

Passeig arbrat l'Arboçar
Subvenció: 80.000 euros

DARP
Subvenció:  50.427,63 euros

Intensificació aprofitament pou de l'Arboçar
Subvenció: 16.617,54 euros

Recuperació pou de la Serra
Subvenció: 10.284,74 euros

Construcció pou d'aigua Urb. Can Mitjans
Subvenció: 98.909,78 euros

Pla Director d'aigua
Subvenció: 9.000 euros

Total: 3.157.768,71 euros

Inversions directes d'altres
administracions

Magatzem municipal
Subvenció: 281.933,14 euros

Regularització Urbanització Can Mitjans
Subvenció: 300.000 euros

(segueix a la pàg. següent)

Resum legislatura 2007-2011
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Adequació i millora accessibilitat pistes
Subvenció: 122.354,46 euros

Pluvials i reurbanització accés la Garrofa
Subvenció: 30.472,2 euros

Estudi solidesa estructura Casa Consistorial
Subvenció: 8.510 euros

Espai lúdic per a la gent gran
Subvenció: 11.792,44 euros

Camí d'Avinyó
Subvenció: 300.000 euros

Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs
Subvenció: 397.836 euros

Total: 1.452.898,24 euros

Activitats i serveis

Activitats educatives
Subvenció: 10.008,14 euros

Activitats i material esportiu
Subvenció: 15.698 euros

Serveis Socials
Subvenció: 20.495,89 euros

Salut Pública (desratització)
Subvenció: 2.620 euros

Activitats juvenils
Subvenció: 1.500 euros

Suport entitats dels municipis
Subvenció: 16.500 euros

Telecentre
Subvenció: 10.993,10 euros

Suficiència alimentària (menjador llar)
Subvenció: 3.927 euros

Urgència social (ajuts persones i famílies)
Subvenció: 8.289,40 euros

Parlem-ne
Subvenció: 3.643,50 euros

Ajuts temporal de vent
Subvenció: 4.182,07 euros

Pla Director clavegueram
Subvenció: 30.000 euros

Pla Director enllumenat
Subvenció: 18.000 euros

Material i equip sanitari
Subvenció: 8.117,29 euros

Conveni CATSALUT
Subvenció: 70.712,76 euros

Conveni manteniment Llar Infants
Subvenció: 165.400 euros

Pla Local de joventut
Subvenció: 3.584 euros

Suport als grups folklòrics
Subvenció: 3.500 euros

Activitats extraescolars
Subvenció: 4.580 euros

Pla senyalització turística
Subvenció: 13.116,87 euros

Escoles obertes
Subvenció: 2.640 euros

Cubes d'aigua
Subvenció: 8.561,96 euros

Càrrecs electes
Subvenció: 34.839,92 euros

Escolarització Llar d'infants
Subvenció: 5.139 euros

Jutjat de Pau
Subvenció: 5.550 euros

Formació en TIC
Subvenció: 2.731,13 euros

Plans ocupació
Subvenció: 83.476,99 euros

Total: 557.807,02 euros

Total subvencions:
5.168.473,97 euros

Resum legislatura 2007-2011
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A l'abril de 2009 Joan Marcé s'acomiadava de l'alcaldia
deixant el relleu a Oriol de la Cruz

Acompanyat d'un gran nombre de veïns del
municipi, el que havia estat 18 anys alcalde
d'Avinyonet del Penedès, Joan Marcé,
s'acomiadava del seu càrrec. Era el dia 2 d'abril
de 2009, en un acte obert a tot el públic al CEIP
Avinyonet. Allà Joan Marcé recordava molts dels
moments viscuts en la història del municipi i
explicava que la seva renúncia venia donava pel
nou càrrec que havia acceptat com a president
de la cooperativa Covides. En aquell acte, donava
total confiança al seu 1er tinent d'alcalde i regidor
des de l'any 2003, Oriol de la Cruz, que portava
6 anys fent tasques de govern, i els dos últim com
a 1er tinent d'alcalde a l'Ajuntament. Amb la seva

experiència com a regidor, Oriol de la Cruz
agafava el relleu el 15 d'abril de 2009 com a
nou alcalde a la sala de plens de l'Ajuntament,
acompanyat de diferents alcaldes de la comarca,
i sobretot veïns i veïnes que omplien el consistori.

Oriol de la Cruz va assegurar començar aquesta
nova etapa amb molta il·lusió i amb la seguretat
de “tenir un bon equip de govern i uns bons
treballadors per continuar tirant endavant el
municipi.  D'aquesta manera es convertia en
l'alcalde més jove de la comarca. Amb aquest
canvi, en Pere Gabern entrava com a regidor per
el grup del PSC-PM.

Resum legislatura 2007-2011

Acte d’acomiadament de Joan Marcè a l’Alcaldia

Presa de possessió d’Oriol de la Cruz
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VIA PÚBLICA

Les obres d'urbanització de la plaça Societat la
Torre van començar a principis de l'any 2007 i
van finalitzar un any després, aproximadament.
Aquesta actuació va consistir en dotar a la plaça
i els vials adjacents (carrer Padró i un tram de
l'Av. Societat la Torre) d'una pavimentació i uns
serveis adients, adequant aquests eixos viaris per
a la seva transitabilitat, permetent donar accés a
les vivendes existents i redistribuint els serveis,
ordenant-los, i eliminat part de la seva distribució
aèria. També s'ha habilitat una zona d'aparcament
i s'ha organitzat l'espai destinat als diferents
contenidors de recollida orgànica i selectiva.
Aquesta actuació era una obra molt esperada, al
trobar-se just al davant del local social que és el
punt on es centralitzan la majoria de les activitats
que es porten a terme al poble.

Plaça Era de la Roca Vial per a vianants a la
carretera de les Gunyoles

Al novembre de 2007 començaven les obres de
construcció del vial per vianants i l'enllumenat de
la carretera d'Avinyó Nou a les Gunyoles. Aquest
vial era subvencionat integrament per la Diputació
de Barcelona a petició de l'Ajuntament d'Avinyonet.
Aquesta obra millorava l'accés peatonal, que fins
ara es realitzava a través de la mateixa carretera
amb el perill que comportava per els vianants i
per els propis conductors dels vehicles. També
servia per enllumenar tot el vial i millorar així la
seguretat en aquesta via. L'obra va consistir en la
creació d'una calçada peatonal de 2m d'amplada
que transcorre paral·lela a la carretera i separada
d'aquesta per una barrera de seguretat.  Pocs
mesos després, a l'abril de 2008 s'inaugurava
coincidint amb la inuaguració de la plaça de la
Societat la Torre.

Nova rotonda d'enllaç a la BV2429 per millorar les
connexions al municipi

Al gener de 2008 s'anunciava la construcció de
la rotonda d'enllaç de la carretera BV2429, entre
els termes de Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet.
La rotonda ha permès millorar les connexions amb
els nuclis de Mas Comtal, Sant Sebastià dels Gorgs
i altres disseminats i masies, i sobretot, millorar la
seguretat viària. Es tracta d'una rotonda important,
de 4 braços, amb un cost total de 656.458'98
euros que va ser assumit íntegrament per la
Diputació de Barcelona, qui va adjudicar i executar
les obres. Així s'ha millorat el perill en aquest
canvi de rasant i sobretot s'ha millorat en la

Resum legislatura 2007-2011

visibi l i tat en qualsevol dels 4 braços.
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L'Ajuntament ha tirat endavant la urbanització
d'aquest carrer, obert sota la carretera N-340 a
Avinyó Nou. Les obres han suposat l'ampliació i
renovació íntegrament de la xarxa de clavegueram,
la substitució de la xarxa d'aigua, la renovació
total de l'enllumenat públic, la construcció d'una
canalització per a telecomunicacions i la
pavimentació del carrer.

Construcció de les rotondes
a la N-340

Els municipis d'Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues
i Olèrdola han estat treballant conjuntament per
tal d'aconseguir agilitzar els treballs de construcció
de les rotondes d'accés a la N340. A tal efecte,
els representants municipals es van desplaçar dues
vegades a Madrid per tal de tenir diverses reunions
amb els responsables del Ministeri de Foment. Les
rotondes, que actualment estan en procés de
construcció se situen, una a l'entrada del polígon
industrial de Sant Pere Molanta, i l'altre a la
BV2415, que enllaça amb la N340 amb Olivella,
passant per Sant Pere Molanta,  l'Arboçar i Can
Trabal. Aquesta rotonda, ha  de representar una
millora important per l'Arboçar, sobretot en la
gestió de la sortida de l'encreuament i per
descomptat la millora en la seguretat. Se situa al
mig de la Masia de Cal Torrens i el barri de les
Cases Roges. El pressupost de la seva construcció
és de 2'8 milions d'euros.

Pavimentació de dos trams
del camí de Sant Sebastià
dels Gorgs a la Carrerada

Urbanització c/Meravella a
Avinyó Nou

Aquest projecte ha consistit en la renovació total
de la xarxa de clavegueram, fins el col·lector del
carrer Dr. J. Parellada, la substitució de tota la
xarxa de distribució d'aigua potable per canonandes
de polietilè,  l'enderroc dels paviments de tots els
carrers afectats, encintant el carrer Cabòries i
pavimentant calçades i voravies. També el
repavimentant a un únic nivell els carrers Progrés
i Pere Ràfols, amb una calçada de ferm asfàltic i
dues voreres pavimentades amb rajoles de formigó
de color Finalment, amb la renovació total de la
instal·lació d'enllumenat públic, en tot l'àmbit del
projecte i també en el tram urbà de l'avinguda
Olesa.
Aprofitant les obres, i una vegada acabades,
l'ajuntament convocava a tots els veïns afectats per
tal de negociar les diferents direccions de trànsit.
D'aquesta manera es concensuaves les direccions
que trobem avui en dia, millorant la seva seguretat.

Reparació serveis urbans als
carrers Pere Ràfols, Progrés,
Cabòries i avinguda Olesa

A finals de 2007 començaven les obres del Camí
de Sant Sebastià a la Carrerada, que incloïen els
trams entre el camí de la Carrerada i la cruïlla de
Mas Bertran i des de la Llinda a Sant Sebastià.
L'asfaltat final es va fer a l'abril de 2008 i aquesta
obra estava inclosa dins del Pla Comarcal de
Camins que promou el Consell Comarcal.  Aquesta
obra seguia la política de l'equip de govern de
donar una sortida pavimentada o asfaltada  a les
diferents masies.

Asfaltat del camí d'Avinyó Nou
a Sant Sebastià dels Gorgs

Al juliol de 2008 s'acabaven les tasques d'asfaltat
del camí d'Avinyó Nou a Sant Sebastià.  També
s'aprofitava per canviar tota la canonada d'aigua,
que comunicava Avinyó Nou amb Sant Sebastià,
donant servei a Can Fontanals i a l'empresa
Cades. L'obra va ser executada directament pel
Departament d'Agricultura de la Generalitat a
petició de l'Ajuntament, amb una inversió superior
als 300.000 euros.

Resum legislatura 2007-2011
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L'Ajuntament va decidir sol·licitar al Consell
Comarcal de l'Alt Penedès com a prioritat a altres
actuacions, l'arrenjament del camí de Can Massana
i Can Palari. Això es va dur a terme l'any 2009
i les obres s'han realitzat al llarg del 2010. Aquesta
intervenció s'havia de fer amb urgència per les
dificultats de circulació que patien els veïns de la
masia de Can Palari.  L'obra va tenir un pressupost
de 113.499'22 euros. El 50% del cost el va
assumir el Consell Comarcal a través del POUSC.
La Diputació hi va aportar 30.819'69 euros gràcies
a un ajut que va aconseguir l'Ajuntament, i la
resta va sortir de recursos propis del consistori.

Camí de Cal Palari

A començaments de 2010 es van portar a terme
els treballs per tal d'asfaltar l'accés al camí de la
Grava que connecta amb la N340, al seu pas
per Clariana.

Això ha permès tenir en condicions una de les
sortides del nucli d'Avinyó Nou i també facilitar
l'entrada i sortida de l'autocar escolar.

El Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL) per a l'any 2010, donava al municipi
179.459 euros per tal de realitzar diverses
inversions. L'equip de govern decidia destinar-ho
a tres actuacions diferents. Per una banda, la
urbanització de l'entrada del nucli de la Garrofa,
amb un pressupost de 30.472'21 euros, que
incloia també la obra de recollida de les aigües
a l'inici del carrer. Per altre banda, l'enllumenat
de la barriada de l'Arboçar de Baix, amb un
pressupost de 27.430'34 euros. I finalment, i com

Nou fons estatal-FEOSL 2010

Asfaltat de l'accés al camí de la Grava
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a partida més important, adeqüar i millorar les
pistes esportives del municipi per un import de
121.556'45 euros. D'aquesta manera s'eliminaven
les diferents barreres arquitectòniques existents i
s'adequaven en les condicions necessaries per els
seus usos. L'obra englobava les pistes de la plaça
Maria Sabater de Sant Sebastià, la plaça Nova
de Cantallops, la pista dels Ametllers de les
Gunyoles i la plaça de la vila d'Avinyó Nou.  Al
maig de 2010 s'iniciaven les obres i el mes de
novembres quedaven enllestides.
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Al gener de 2010 es van col·locar baranes al
carrer Montjuïc de les Gunyoles per tal de donar
una major seguretat als veïns. També es va instal·lar
una altre a la pujada que connecta la N340 amb
el carrer de l'Alba de Cantallops.

Projecte dels carrers de les
Gunyoles

Al maig de 2010 l'Ajuntament d'Avinyonet
encarregava el projecte executiu per tal
d'urbanitzar els carrers del camí de la Font del
Cuscó, c/ de la Font i el c/ Calvari fins a trobar-
se amb el camí de l'Arboçar. L'ajuntament
comptava per aquestes obres amb una subvenció
de 180.000 euros de la Diputació de Barcelona
dins de la Xarxa de Municipis de Qualitat. L'inici
de l'obra ha tingut lloc al febrer de 2011. Aquesta
obra s'està duent a terme conjuntament amb l'obra
privada del nou sector de desenvolupament SUD
4.2 Pau Casals.

Noves baranes
a la via pública A finals de 2010 es signava el conveni d'acceptació

de la subvenció en la qual la Direcció General
d'Arquitectura i Paisatge es comprometia a aportar
80.000 euros per realitzar les obres d'urbanització
del pas de vianants que ha de comunicar l'Arboçar
amb les Roques. A més també es farà càrrec de
l'aixecament topogràfic del terreny i la direcció
d'obres. El cost ascendia a 110.000 euros, dels
quals l'Ajuntament se'n farà càrrec de 30.000.
L'obra ha volgut recuperar l'antic camí que comunica
les Roques amb l'Arboçar passant pel pou d'aigua.
Està previst dur a terme el sanejament del camí, la
seva pavimentació i la instal·lació de diferents punts
de llum, combinat amb vegetació i bancs per tal
de fer més atractiu el passeig. Aquesta millora
permetrà donar més fluïdesa peatonal entre els dos
punts de població.

Reparació del pont de la C243a
i la Masia de Cal Messeguer

El 20 d'octubre de 2009, després de les fortes
pluges que es van registrar, es va detectar la
caiguda d'una aleta de formigó del pont d'accés
a la Masia de Cal Messeguer a la Garrofa. Així
mateix també es va produir l'esllavissament de
terres. Per això l'Ajuntament va procedir a
confeccionar un informe i proposar les actuacions
pertinents per tal de consolidar el pont i els talusos.
Com que el pont se situa entre els termes
d'Avinyonet del Penedès i la Granada, el cost de
les obres de 7.207'96 euros va ser pagat a mitjes
pels dos Ajuntaments.

Pas de vianants a l'Arboçar

Resum legislatura 2007-2011
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SERVEIS MUNICIPALS

Es va encarregar a CASSA, companyia
concessionària del servei, aquest estudi que recull
tota la informació de la situació de la xarxa i la
instal·lació d'aigua potable del municipi. El
document realitzat, servirà per programar un nou
model modernitzat i millorat, per tal d'obtenir
resultats més òptims en el subministrament d'aigua
en el període dels propers 15 anys. L'estudi incloia
una subvenció del 80% per a les inversions que
s'hi proposa, que són la renovació de la canonada
entre les Gunyoles i l'Arboçar, completar la
canonada de connexió entre les Gunyoles, Avinyó
Nou, la Grava i Cantallops i la construcció del
pou nou a Can Mitjans.

Elaboració del Pla Director
de l'Aigua

A petició de l'Ajuntament d'Avinyonet, la Diputació
de Barcelona va encarregar un estudi a tècnics i
experts de la Universitat Politècnica de Barcelona,
per tal d'analitzar la totalitat de l'estructura de
l'edifici de l'Ajuntament, després de l'ensorrament
d'una part de la coberta. Es va analitzar
meticulosament la biga que es va trencar i també
van analitzar una en bon estat per tal de saber la
resistència de l'edifici. Finalment es va concloure
que l'estructura de l'edifici és segura i que la causa
de l'ensorrament va ser la coincidència de 3 nusos
en la fusta.

Estudi de l'estat de
l'estructura de l'edifici de
l'Ajuntament

El 27 d'agost de 2009, sobre les 22.30h es va
ensorrar una part de la teulada de l'Ajuntament.
Una de les jàsseres dels sostre es va trencar pel
mig i a conseqüència les bigues que s'hi recolzaven
van cedir. La part que va quedar afectada va ser
la que corresponia als despatxos del secretari, el
dels regidors, el lavabo i la cuina del personal.
En aquell moment no hi havia ningú a l'Ajuntament
i per sort no es va haver de lamentar cap dany
personal. Tot seguit l'Ajuntament es va posar en
contacte amb l'Oficina Tècnica de la Diputació
de Barcelona per tal de valorar la situació. Es va
procedir a desenrunar l'espai i s'obria urgentment
la possibilitat que les empreses del municipi
presentessin els seus pressupostos per tal de

Reparació de la coberta de
l'edifici de l'Ajuntament

començar les obres de rehabilitació. L'alcalde,
Oriol de la Cruz, va fer venir diverses autoritats
i administracions per tal d'aconseguir el seu
recolzament, cosa que aconseguia de mans del
Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya. Al gener de 2010 s'acabaven les
obres de reforma de la coberta de l'Ajuntament,
realitzades per una empresa de construcció del
municipi. En tot el procés, el funcionament habitual
del consistori no es va veure alterat.

En el pressupost de l'any 2010 l'Ajuntament va
destinar una partida per a la col·locació d'uns
columbaris al cementiri de les Gunyoles. La nova
obra ha consistit en uns petits níxols per a dipositar
les cendres dels difunts.

Columbari al cementiri
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A l'octubre de 2007 el ple municipal donava llum
verda a l'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de Les Roques, a l'Arboçar i les
obres acabaven a l'octubre de 2008. Aquest
projecte es feia per tal de donar solució al tram
final del carrer de Les Roques i poder-lo ordenar
tal i com preveia el POUM, aprofitant les obres
d'urbanització del sector PAU 1.3, d'iniciativa
privada. Amb aquesta actuació es van acabar els
carrers i la plaça de les Roques amb la seva
correcta pavimentació, i es van completar les
connexions i els serveis. Així s'ha completat un
dels trams de l'Arboçar que històricament quedava
pendent de solucionar.

El Departament de Governació de la Generalitat,
a petició de l'Ajuntament d'Avinyonet, ha concedit
una subvenció al per tal de poder adquirir un
vehicle polivalent per a la brigada municipal. El
Departament es farà càrrec de 61.034'48 euros,
que representa el 80% del seu cost. La resta
l'assumeix l'Ajuntament. Estem a l’espera de rebre
el vehicle per part de la Generalitat.

Vehicle Polivalent
Al febrer de 2010 l'Ajuntament adquiria un nou
vehicle per a la brigada. Es tracta d'una furgoneta
Nissan Primastar que permet més versatilitat i
efectivitat als serveis de l'Ajuntament.

Nou vehicle municipal

URBANISME

Urbanització PAU 1.3 Les Roques - obres fora d'àmbit
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L'Ajuntament d'Avinyonet va presentar
l'urbanització de Can Mitjans en la convocatòria
que va dur a terme la Generalitat de Catalunya
per a la millora d'urbanitzacions amb dèficits
urbanístics. Es va presentar un Programa
d'Adequació que descrivia els passos que calia
realitzar per a regularitzar definitivament la
urbanització, bàsicament, la modificació de la
reparcel·lació, la inscripció de les finques en el
Registre de la Propietat i l'acabament d'algunes
actuacions d'urbanització pendents·. Finalment,
Can Mitjans va ser una de les 36 urbanitzacions
que van estar incloses en aquella primera
convocatòria; se n'havien presentat 215. La
Generalitat ha atorgat 300.000 euros per a totes
les actuacions pendents que actualment ja s'estan
realitzant.

Can Mitjans rep 300.000
euros d'acord amb la llei
d'Urbanitzacions

Elaboració del Catàleg
de Masies

Durant el 2010 es va elaborar la redacció del
catàleg de masies. Es van visitar totes les masies
del municipi per tal de valorar el seu estat.  Aquest
catàleg serveix com a inventari de totes les que
es troben en sòl no urbanitzable, i com a eina per
tal de complementar el POUM municipal.
D'aquesta manera s'intenta facilitar els propietaris
les gestions necessaries per tal de reformar o
rehabilitar les mateixes, així doncs una vegada
aprovat definitivament els propietaris podran
demanar llicència d'obres directament a
l'Ajuntament. Aquesta nova eina endegada per
l'Ajuntament servirà perque les masies recuperin
la seva activitat i poguin ser ocupades.

NOVES TECNOLOGIES

Al març de 2007 es van inaugurar dos telecentres,
destinats a l'ús d'internet i les noves tecnologies,
un a la planta baixa de l'Ajuntament i l'altre a la
sala polivalent de Cal Candi a les Gunyoles. Els
dos espais han comptat amb ordinadors totalment
equipats i la presència d'una monitora. A l'any
següent, els telecentres ja comptaven amb més de
160 usuaris i 1.700 usos. Des d'aleshores s'hi
han portat a terme cursos d'iniciació a la
informàtica que han comptat amb molta acceptació
i participació per part dels veïns del municipi, als
quals se'ls ha dotat de diplomes acreditatius.

Inauguració dels Telecentres
S e g u i n t  a m b
l'estructura de la
passada legislatura,
s ' ha  dona t  l a
cont inui tat amb
potenciar l'ús de les
noves tecnologies en
l a  i n f o r m a c i ó
municipal.

Pàgina web

L'ajuntament va execvutar l'any 2008, la primera
fase del desplegament de la xarxa municipal guifi
que ha permès que es pugui gaudir d'internet al
municipi. La connexió guifi es va instal·lar a les
societats per tal de fomentar-ne l'ús per a les seves
tasques habituals. Alhora també es va millorar
l'espai destinat a les societats que hi ha a la web
municipal, per tal que puguin fer una millor difusió
dels actes que porten a terme. Al gener de 2009
ja eren 50 les famílies que estaven interessades
en el servei guifi. Aquest mateix any es va

Xarxa municipal de Telecomunicacions
desenvolupar la segona fase del desplegament.
Això va permetre oferir cobertura a tots els nuclis
del municipi. Per tal que tothom pogués aprofitar
millor el servei, l'Ajuntament va organitzar xerrades
informatives. Al novembre de 2009 es complia
un any de la implantació del guifi i l'ajuntament
revia 120 sol·licituds per fer la instal·lació del
sistema a casa i 80 usuaris ja disposaven del
servei. Actualment ja hi ha 103 usuaris de la
xarxa.
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Al 2009, l'estat va destinar a Avinyonet la quantitat
de 281.057 euros per a projectes de nova execució
que no estiguessin previstos en el pressupost 2009.
L'Ajuntament va decidir destinar aquests diners a
la construcció d'un magatzem municipal, situat al
solar que té el consistori a la Carrerada, d'uns
3.000 m2. L'acte de replanteig del nou magatzem
municipal es portava a terme al juny de 2009.
Així es donava inici a les obres de construcció
que van tenir una durada de 6 mesos. Aquesta
obra ha representat una millora pel servei de
manteniment de l'Ajuntament. També el GIA
disposa d'un espai on tancar els vehicles i per a
deixar el material. El magatzem compta amb
500m2 de planta baixa i un altell de 250m2.  El
magatzem s'inaugurava amb una àmplia presència
de veïns del municipi i tota la plantilla de voluntaris
del GIA d'Avinyonet.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Construcció del magatzem
municipal
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L'Ajuntament ha dut a terme la construcció d'un
nou Local Social al municipi. Les obres van
començar al mes de novembre de 2009 i el local
es va poder inaugurar un any després, el 7 de
novembre de 2010. Es tracta d'un equipament
de dues plantes. La planta baixa està dividida en
dos espais independents, un destinat a la sala
polivalent i al local de joves amb diferents
compartiments per a les entitats. L'altre està destinat
a l'atenció dels usuaris del local i també s'hi va
desplaçar el telecentre que abans s'ubicava a la
planta baixa de l'Ajuntament. La planta primera
està destinada a la gent gran per això es tracta
d'un espai sense barreres arquitectòniques amb
entrada pel c/ del Sindicat i que es comunica
mitjançant unes escales al c/ del Carme.

Construcció del nou Local Municipal d'Avinyó Nou
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CULTURA

La Font de la Canya és un dels jaciments
arqueològics més importants del nostre territori.
Per això l'Ajuntament hi col·labora cada any des
de 1998. A la campanya de 2007, es van excavar
15 sitges de les diferents etapes de l'època Ibèrica.
Gràcies a això s'ha pogut documentar sitges de
tota la cronologia de la cultura ibèrica (del IV a.c
al II d.c). Es van poder desvetllar detalls de
l'estructura econòmica de l'època. Al 2008 es va
produir una de les excavacions més importants,
perquè es van trobar pinyols carbonitzats de raïm
i aquesta és una de les evidències més antigues
de la introducció de la viticultura al territori. A
més es van poder documentar 3 grans edificis en
bon estat de conservació.  Al 2009 es van celebrar
els 10 anys d'excavacions i per fer-ho l'Ajuntament
va organitzar una presentació pública de tots els
descobriments que s'hi ha portat a terme. Els veïns

Excavacions arqueològiques
a la Font de la Canya

Després de les trobades realitzades l'any 2005
als dos municipis agermanats en motiu de la
signatura i  l ' in ici  de l 'agermanament
Avinyonet -Béruges, l'any 2007 es realitzà una
trobada a amb joves a Bérguges. Aquell any
diversos joves del municipi van poder passar 5
dies al país veí. L'any següent va ser el nostre
municipi el que va rebre la visita d'un grup de
joves de Béruges. I així alternativament, les activitats
i trobades s'han hanat succeïnt, augmentant també

Agermanament amb Béruges
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el nombre de famílies que participen de
l'agermanament. Al 2008 van venir 17 francesos
i també ens van visitar un grup de ciclistes que va
fer el recorregut Bérugues, Avinyonet.
L'any següent eren 28 els veïns del municipi que
s'hi desplaçaven i el passat 2010 se celebraven
5 anys de l'agermanament amb una trobada al
nostre municipi en la que varem acollir 32
berugians.

també van poder gaudir d'una visita guiada perquè
tothom pogués veure les troballes. A la campanya
de 2010 es van poder recopil·lar diverses troballes
que han donat una bona informació sobre la
religió i les creences dels íbers. També es va portar
a terme el I Curs d'Arqueobotànica, que
s'encarrega de l'estudi de les llavors i fruits trobats
i que sembla que tindrà continuïtat en els propers
anys. La Font de la Canya és un referent
arqueològic i cada any la visiten estudiants
nacionals i internacionals.



Al 2009 se signava el conveni amb el Bisbat de
Sant Feliu per tal de poder conservar i rehabilitar
l'antiga casa restorial i església de Sant Pere
d'Avinyó. La rehabilitació va començar al març
de 2009. Es va treure la coberta de l'església i
s'hi van col·locar noves bigues. També es van
rehabilitar totes les pareds i es va recalçar la

Conveni amb el Bisbat per rehabilitar Sant Pere d'Avinyó
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El projecte per restaurar el monestir de Sant
Sebastià es presentava el març de 2009. La
intervenció contempla la restauració del Claustre
i l'accés al campanar, vinculant-los a la història
i resolent el problema físic i estructural, per tal de
garantir-ne el manteniment, la visita i la
contemplació d'aquest patrimoni cultural i històric
de la comarca.
Les obres van començar el març de 2010 amb el
suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
S'hi portava a terme el cobriment de les ales del
Claustre, per tal de preservar les estructures
existents, així com els elements escultòrics i poder
recrear la imatge i els espais desapareguts. Per
fer-ho es comptava amb una inversió de
310.788'96 euros.
Al desembre de 2010 l'Ajuntament va decidir que
també es procedís a la neteja del lateral de
l'església, perquè aquest ha estat un espai sense
usar durant molts anys. També es va acordar que
s'estudiés la possibilitat de donar accés a la part
posterior de l'església perquè els visitants puguin
gaudir de tot el conjunt monumental.
Les obres de restauració actualment encara
continuen en procés.

Restauració del Claustre i accés al campanar del monestir
de Sant Sebastià dels Gorgs
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fonamentació per tal d'assegurar l'edifici. A 1 de
novembre de 2010 l'Ajuntament organitzava una
jornada de portes obertes, amb la presències
d'unes 150 persones que es van interessar per
observar les obres realitzades. D'aquesta manera
molts dels veïns podien recordar aquesta construcció
en que alguns d'ells habien estat batejats o castats.



SANITAT I SERVEIS SOCIALS

Amb el canvi d'ubicació del Consultori Mèdic, al
2008 els Serveis Tècnics van poder ser traslladats
a la primera planta de l'Ajuntament. Aquest canvi
ha permès oferir un millor serveis als veïns i gaudir
d'una coordinació més òptima en la realització
de les tasques municipals.

El consultori ha canviat d'ubicació. Es trobava a la
primera planta de l'Ajuntament i s'ha traslladat a la
planta baixa per tal de fer més fàcil l'accessibilitat
a l'usuari. Les obres van començar al setembre de
2007 i es traslladava al nou espai a l'abril de 2008.
El cost de la remodel·lació va estat finançat pel
Servei Català de la Salut i van costar 119.916'74
euros. El consultori d'Avinyó Nou és el principal i
dóna servei a tot el municipi. Tot i així l'Ajuntament
ha vetllat perquè els consultoris de les Gunyoles,
Sant Sebastià i l'Arboçar continuin oberts, amb un
ajustament dels horaris. En els darrers dos anys i
degut a la falta de professionals en el sector, el
Departament de Salut ha anat realitzant diferents
canvis en els horaris i en els llocs on visitaven, que
des de la regidoria de sanitat s'ha intentat informar
de la millor manera a tots els veïns afectats. Em
intentat mantenir els serveis  a tots els nuclis a on ha
estat anant durant tots aquests anys, tot i la insistència
del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya d'unificar tots els serveis en un únic punt.

Nou Consultori Mèdic Trasllat dels serveis tècnics

La sessió plenària del 28 de gener de 2010
atorgava per unanimitat una ajuda per a la
reconstrucció del poble d'Haití , a causa del
terratrèmol que va patir, de 750 euros. La subvenció
va ser lliurada a UNICEF.

Ajuda a Haití

La regidoria de serveis socials ha endegat una
nova proposta dintre del pla de la Diputació de
Barcelona, que consisteix en donar suport amb
diferents kits d'alimentació a les famílies del
municipi que ho necessitin. Aquestes podran
socilitar-ho a l'assistent social del municipi, que
després de realitzar el seu estudi pertinent realitzarà
un informe favorable. La brigada municipal és
l'encarregada de portar aquest Kit a les cases de
les diferents famílies necessitades.

Kit d’alimentació
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GIA
Cada any l'Ajunament ha vetllat per tal de tramitar
els ajuts per mantenir els camins del nostre muncipi
en bones condicions, per tal de facilitar el seu accés
en cas d'un incendi. També s'ha dotat el GIA de
millores per al seu servei, per això se'ls ha destinat
un espai per al seu ús al magatzem municipal. També
s'ha signat un conveni amb el GIA i l'ADF per tal que
treballin conjuntament i que aquestes entitats que són
sense ànim de lucre, estiguin ben equipades per a
desenvolupar les seves tasques d'extinció d'incendis.

VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ
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ESPORTS

Vestidors camp de futbol
A la temporada
2007/08, la UE
Avinyonet ja va poder
uti l i tzar els nous
vestidors del camp de
futbol. La inauguració
va tenir lloc el 13

El 5 d'abril de 2008 s'inaugurava dins dels actes
de la festa d'aniversari de la societat la Torre de
les Gunyoles, el nou circuït de BTT i senderisme.
Per tal d'estrenar-lo 50 bicicletes van acodir a la
pedalada popular que es va organitzar. El circuït

Inauguració circuït BTT i senderisme

La regidoria d'Esports a organitzat durant els
últims tres anys un equip compost per nois de tot
el municipi que han anat participant al torneig
infantil de futbol 7 de l'Alt Penedès que organitza
el Consell Comarcal. Les tres edicions s'han jugat
a Sant Martí Sarroca, Sant Cugat Sesgarrigues i
la Granada.  Aquesta proposta preten que els
joves del municipi s'uneixin i es coneguin tot
defensant els colors del nostre municipi.

Torneig infantil de futbol 7
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INDÚSTRIA

Borsa de treball a
l’Ajuntament

Tenint en consideració el moments de crisi que
s'han viscut els darrers anys, l'Ajuntament va
decidir crear una borsa de treball com a eina per
tal de col·laborar amb els aturats del municipi a
l'hora de trobar un lloc de treball. Es va posar en
marxa el novembre de 2009 i l'Ajuntament es va
posar en contacte amb les empreses del municipi
per tal de informar de la posada en marxa del
servei i facilitar-los els currículums dels veïns
interessats.

Implantació de noves
empreses al municipi

Durant el mes d'octubre de 2010 es van iniciar dues
obres de caire particular al municipi. Una d'elles era
un molí d'oli a la barriada de Cal Padrona de
l'empresa Finca Gramanosa i l'altra la construcció de
les caves Parxet a Sant Sebastià dels Gorgs. Les dues
empreses han representat un reforç en l'esperit agrícola
del municipi, conjuntament amb les empreses que ja
hi estan ubicades.  D'aquesta manera l'equip de
govern treballa l'arribada de noves empreses que
poguin oferir treball i riquesa al nostre municipi.
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d'abril de 2008  i per celebrar-ho es va fer un
partit de futbol entre els exjugadors de l'equip i
els de la temporada 2007/2008. L'obra va tenir
una subvenció de 60 mil euros i un pressupost
d'execució de 167.187'22 euros.

recorre les muntanyes del municipi. S'hi poden fer
3 recorreguts  diferents i que es van marcar amb
colors segons la seva dificultat. L'escalador Lluís
Ràfols, veí del municipi va col·laborar en la creació
del seu traçat.
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El 8 de juliol de 2010 del Departament de
Governació de la Generalitat feia públic els 28
projectes d'arreu de Catalunya en un total de 100
que s'havien presentat al programa Viure al Poble
2010. L'Ajuntament d'Avinyonet es tornava a
presentar en aquesta convocatoria i era un
d'aquests afortunats, gràcies al projecte que s'havia
elaborat conjuntament amb el departament tècnic
de l'ACM (Associació Catalana de Municipis). El
projecte s'anomena Reactivació Econòmica i
Turística d'Avinyonet. La idea és realitzar una
oficina de turisme/agrobotiga que aglutini i informi
dels productes i serveis tan turístics, comercials o
de restauració que hi ha al municipi. També s'hi
incloia un capítol per a arranjaments i millores
d'accessibilitat, aparcament o mobilitat de diferents
punts visitables.  Aquest projecte té un termini
d'execució dividit en les anualitats 2010-2013.
El Fons Europeu aportarà 475.000 euros que
corresponen al 50% del projecte i el Departament
de Governació hi aporta 47.500 euros, un 5%
de la despesa subvencionable, en total Avinyonet
gaudirà de 522.500 euros per tal de realitzar el
projecte.
El 8 d'octubre de 2010 l'alcalde d'Avinyonet,
Oriol de la Cruz es desplaçava al Palau de la

L'any 2009 es va decidir portar a terme la millora
de les senyalitzacions de tot el municipi per tal de
facilitar el coneixement dels nostres pobles a tots
els visitants. Per això es van instal·lar diferents
plafons amb mapes i senyals indicatives dels
diferents nuclis. Per fer-ho es va comptar amb una
subvenció de la Generalitat de 13.116'87 euros.

Nova senyalització

TURISME

L'Ajuntament rep 522.500 euros del programa Viure al Poble 2010

EDUCACIÓ

Nova aula de nadons

Al curs 2010-2011 la Llar d'Infants Municipal “El
Cargol” va començar un nou curs amb una nova
aula de nadons. S'hi van matricular infants a partir
de quatre mesos que han trobat un nou espai
adaptat a les necessitats dels més petits.
En aquest curs hi ha hagut un total de 33 infants
matriculats.
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Generalitat de Catalunya, on amb la presència
del Conseller de Governació, el Sr. Jordi Ausàs i
el director dels serveis territorials de Barcelona,
el Sr Joan Rabasseda formalitzava la signatura
del conveni. En l'acte, l'acompanyaven també els
27 alcaldes que sigaven també el conveni del
Viure el Poble.
Aquesta proposta s'haurà de treballar conjuntament
amb tots els agents implicats del municipi, tals
com, les cases rurals, els restaurants, els cellers i
caves, els comerços, etc...
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MEDI AMBIENT

Col.lector d'aigües
d'Avinyó Nou

Les obres del col·lector d'aigües residuals de les
Gunyoles a Avinyó Nou van començar al 2008.
Van consistir en l'obra civil de l'estació de bombeig
i el muntatge de l'equipament amb més de 1.800m
de canonada. Aquesta obra ha servit per a recollir
les aigües residuals dels dos pobles i conduir-les a
la planta de tractament de la Mancomunitat. Aquesta
obra ha servit per tal d'eliminar els abocaments a
la carretera d'Olesa i al camí de Cades, tot eliminant
les males olors i millorant el medi Ambient.  L'obra
l'ha realitzat l'Agència Catalana de l'Aigua dins
del programa del PSARU 2005.

Construcció de depuradores
L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès ha estat
treballant conjuntament amb el Departament de
Medi Ambient i l'Agència Catalana de l'Aigua per
tal de que realitzi les diferents depuradores incloses

Campanyes de reciclatge a
Avinyonet

L'Ajuntament posava en marxa el projecte Ecoembres
2009, una campanya destinada a informar els
veïns sobre el reciclatge i la correcte separació dels
residuus i els seus avantatges. La campanya, que
va durar 6 mesos,  va incloure xerrades i diferents
activitats, també es van imprimir cartells i educadors
ambientals van visitar les cases del municipi. Els
veïns del poble van participar activament de la
campanya que va resultar ser un èxit.

Al març de 2010 es van efectuar els treballs de
neteja de la riera que recull les aigües des del
camp de futbol que passa pel mig de les Roques
i l'Arboçar i arriba a l'Arboçar de Baix. En total
es van arreglar 400 m que es van desbrossar i
sanejar per tal de facilitar el recorregut de l'aigua.
També s'hi va deixar un passeig que comunica
amb els pous de l'Arboçar. Amb aquesta actuació
l'Ajuntament ha volgut recuperar pel municipi un
espai que feia temps que no es sanejava.

Neteja de la riera
de l’Arboçar

en el PSARU 2005 i el PSARU 2011. D'aquesta
manera s'està esperant a que les administracions
encarregades,  realitzin les construccions de les
Depuradores i millorinn els nostres abocaments.
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SOCIOCULTURAL

Cursos i activitats
Durant aquests quatre anys dins el projecte de
dinamització sociocultural s'han anat fent cursos
de tot tipus. Amb col·laboració amb el servei de
joventut  del Consell Comarcal s'han fet cursos de
formació en el lleure i de tast de vins i caves. S'ha
realitzat també una edició de cursos de formació
subvencionats dirigits a treballadors/es i
autònoms/es mitjançant la fundació ATAC. Es va
realitzar concretament un curs d'iniciació d'anglès
comercial i un de gestió de PIMES.
En col·laboració amb les diferents societats dels
diferents pobles s'han fet cursos com son; l'aeròbic
amb la Rosa Mª Olivella, balls de saló i restauració
de mobles antics amb el Jordi Gual. Aquest últim
va començar de forma puntual a partir de la
petició d'un petit grup i porta fent-se més de quatre
cursos, amb el resultat d'un munt de mobles i altres
peces restaurades. Finalment hi ha el curs de
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dansa del ventre, que és l'activitat més novedosa
d'aquest curs i també s'ha organitzat a partir de
la proposta d'un grup que ja n'havia fet classes
anteriorment i que està tenint molt d'èxit de
participació.

Joves
Fa més de 10 anys que l'ajuntament basa la seva
intervenció en matèria de joventut en la interlocució

i l'execució de projectes conjuntament amb diferents
grups de joves. Les activitats realitzades en aquest
àmbit s'ocupen especialment de l'educació en
valors i de promoure estils de vida i conductes
saludables. S'han fet xerrades sobre diferents
temàtiques que interessen als joves i les seves
famílies, s'ha organitzat l'Esquiada, la festa de
l'Esport, el torneig de futbol 7 i l'Estiu Jove i s'han
realitzat petits projectes en el temps de lleure en
diferents espais de joves del municipi. Cal destacar
el treball de coordinació que es porta a terme
amb diferents ajuntaments de la comarca pel que
fa a l'organització de l'Esquiada i l'Estiu Jove,
com també amb el servei comarcal de joventut
Dinamo.

Telecentres
Els telecentres són un equipament que gaudeix de molt bona
salut amb molts usuaris cada tarda tant a Les Gunyoles com a
Avinyó Nou. Això significa que durant la setmana es dóna servei
a unes 25 persones diferents del municipi que utilitzen els
ordinadors per diversos usos com són xatejar, jugar, fer
videotrucades, fer deures i/o imprimir. Cal comentar que el canvi
que es va fer a principis de 2010 amb el software ha millorat
molt el rendiment dels ordinadors i l'ús que en fan els usuaris
se'n ha vist beneficiat.
Pel que fa als cursos comentar que durant aquest 4 anys han
passat pels cursos dels telecentres unes 40 persones que s'han
començat a familiaritzar amb els ordinadors i les noves tecnologies.
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Gent Gran
Durant aquests anys s'han anat succeint les sortides
culturals que realitza l'Ajuntament per al col·lectiu
de la gent gran, i cal dir que cada vegada tenen
més èxit de participació. Es fan quatre sortides
anuals de tot un dia a més d'una sortida al teatre
que normalment es realitza al desembre. També
remarcar que aquest 2011 es realitzarà la 9ª
edició de la Festa de la Gent Gran del municipi
que com cada any ens sorprendrà començant
amb alguna visita propera però interessant.
D'aquesta manera cada vegada coneixem més
tot el patrimoni cultural que ens envolta. Finalment
és realitzarà com en cada ocasió un dinar on
homenatgem la Gent Gran del municipi. En aquests
darrers mesos també s'ha posat en marxa el Casal
de la Gent Gran del municipi situat al Local Social
d'Avinyó Nou on a més de poder passar la tarda

compartint activitats, vivències i jocs en grup, la
gent gran pot gaudir de serveis com és la
podologia, la perruqueria i la gimnàstica per a
gent de la tercera edat a més d'activitats més
puntuals com el tal ler de la memòria.

Agermanament
L'agermanament és una font d'intercanvi de
coneixements i experiències entre els dos municipis
que des del seu inici, l'any 2005, ja han realitzat
tot un seguit d'activitats i trobades. En aquests
últims anys les trobades que s'han realitzat tan al
nostre municipi (2005, 2008 i 2010) com al
municipi de Béruges ( 2005, 2007 i 2009) s'han
anat succeint amb èxit i d'aquesta manera la
relació entre els dos municipis ens ha aportat cada
vegada més riquesa cultural i noves amistats amb
qui compartir coneixements i vivències. També ja
des de l'any 2009 la comissió d'agermanament
organitza el dinar de germanor on les persones
dels diferents pobles del municipi compartim
experiències.

Casal d’estiu
En el marc del programa de dinamització
sociocultural i del Pla Local de Joventut, l'Ajuntament
desenvolupa un programa d'activitats per a infants
i joves en el que s'inclou el Casal d'estiu, que es
porta a terme cada any entre els mesos de juny
i juliol en el període de vacances escolars. El
Casal d'estiu d'Avinyonet del Penedès és ja un
referent d'organització i diversió estival a la
comarca des de ja fa uns anys i compta amb la
participació d'un setantena d'infants. Això ha
estat gràcies a la bona organització i a la gran
participació de les famílies del municipi que han
aconseguit fer que sigui l'activitat més esperada
del mes de juliol.A
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Commemoració del dia
internacional de les dones

Des de l'any 2008 l'ajuntament ha organitzat al
voltant del vuit de març, un seguit d'actes per
commemorar el dia internacional de les dones.
En totes les edicions d'aquesta diada s'ha comptat
amb la participació voluntària de moltes dones
del municipi que han exposat les seves pintures,
han llegit textos literaris o el manifest en motiu
d'aquesta diada, han tocat algun instrument i/o
fins i tot han preparat diferents plats típics de
diferents zones del món.
És important destacar també la vessant més
formativa d'aquesta diada amb la projecció de
diferents documentals que ens fan reflexionar sobre
la situació actual de les dones i la lluita per la
equitat de gènere. El 2008 va tenir lloc la projecció
i posterior col·loqui del documental “Shorok” fruit
de la col·laboració mútua entre l'associació
marroquina Al Mahron i Entrepobles, documental
que donava a conèixer la situació de les dones
al nord del Marroc. El 2009 es va projectar
"Campesinas, Semillas del Cambio", un
documental sobre les experiències de diferents
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associacions de dones de Guatemala, Nicaragua
i la República Dominicana. El 2010 es va passar
el documental “Conciliació per a tots” sobre la
conciliació familiar, la llei d'igualtat de 2007 i
com reorganitzar el temps de manera que tots
siguem capaços de tenir una vida professional i
familiar satisfactòria. Finalment aquest any s'ha
passat el documental “Set històries i una ciutat”
centrat en diferents vivències de dones que viuen
a la ciutat de Figueres.
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Sortida amb la gent gran al Castell de Milmanda i
l'Espluga de Francolí

El passat dia 19 de febrer es va fer una sortida
cultural amb la gent gran del municipi per visitar
el Castell de Milmanda, l'església de Poblet i
l'Espluga de Francolí.
De bon matí es va fer la recollida per tots els
pobles del municipi per dirigir-nos cap a la
comarca de la Conca de Barberà on vam fer
una parada a l'Espluga de Francolí per esmorzar.
Seguidament varem tornar a l'autocar per dirigir-
nos cap al Castell de Milmanda situat en una
finca propietat de la família Torres.
En la visita al Castell vam poder descobrir la
seva història i el paper que va desenvolupar en
la reconquesta de la Catalunya Nova donant
raser i seguretat als cristians que hi participaven.
També ens van fer una explicació del producte
que es cultiva al voltant del castell i que dóna

lloc al vi blanc Milmanda que gaudeix de
fantàstiques crítiques. Finalment, i després de
poder disfrutar de les vistes que s'obtenen des
de la torre de l'homenatge del castell varem
retornar als autocars per dirigir-nos altra vegada
a l'Espluga de Francolí on vam visitar la fàbrica
de carquinyolis i galetes artesanes Cobo.
A continuació, per acabar de fer gana per dinar,
vam anar a donar un tomb pels jardins de Poblet
on també vam poder visitar l'església del
monestir.
Finalment i tornant a l'Espluga de Francolí vam
gaudir d'un dinar típic de la zona i de l'època
de l'any format per: calçots amb salsa, escudella
de pagès, graellada de carns i crema catalana.
En acabar la sobretaula retornàrem als autocars
per enfilar el camí de tornada al nostre municipi.

Properament i durant aquest mes de març
s'iniciaran cursos d'informàtica als telecentres
del municipi. Al telecentre de Les Gunyoles es
farà un curs d'iniciació segona part i al
telecentre d'Avinyó Nou un d'iniciació primera
part. Per a iniciar aquests cursos hi ha una
llista d'espera a l'Ajuntament mitjançant la
qual s'han completat els participants de cada
aula, 8 a Avinyó Nou i 6 a Les Gunyoles, que
són el nombre d'ordinadors disponibles. Dir
també que tothom que estigui interessat a
participar en aquests cursos d'informàtica
bàsica pot deixar les seves dades a l'ajuntament
i es tindran en compte per a properes edicions.

Telecentres
Aquest mes de Febrer ha començat el curs de
francès que cada any organitza l'Ajuntament.

El grup està format per 6 alumnes que ja havien
fet francès en alguna ocasió i que volen seguir
aprofundint en el coneixement de l'idioma.

El curs es realitza els dimarts de 19:30 a 21:00
i resta oberta la inscripció per qualsevol persona
que s'hi vulgui afegir.

També dir que es valorarà la possibilitat de realitzar
un curs d'iniciació si hi ha un grup de persones
interessades.

Inici del curs de francès
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Sociocultural
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Curs de tast de caves a L'Arboçar
El passat mes de febrer va començar el Curs de
tast de caves al local de la Societat “La Penya”
de L'Arboçar. Aquest curs és organitzat per
l'Ajuntament d'Avinyonet i el Dinamo (Servei
Comarcal de Joventut) del Consell Comarcal de
l'Alt Penedès amb la col·laboració de la Societat
“La Penya”. El curs consta de 4 classes que es

realitzen de 20:00 a 21:30 i inicien els alumnes
en el tast de caves.
Recordar també que el proper mes d'octubre es
realitzarà un curs d'iniciació de tast de vins. El
lloc es decidirà amb el grup de participants i les
inscripcions seran del 13 al 27 de setembre a la
web http://www.dinamo.cat

Recordar a la tothom que el divendres de 16:00
a 19:00 hi ha servei de bibliobús davant del
Local Social d'Avinyó Nou al carrer Carme núm.

Recordatori Bibliobús

DISSABTE 2 D'ABRIL:
- 11:00h, a la pista dels Ametllers: Partit de
Bàsquet (en acabar, petit refrigeri pels
participants)

- 16:00h: Obertura jocs infantils

- 16:00h, al local: 15è Campionat de Truc 27è
Aniversari (coca i cava per a tots els participants)

- 23:00h, al local: Ball amb el grup DeNoche
(entrada gratuïta)

DIUMENGE 3 D'ABRIL
- 9:00h: Traca-Despertador (a càrrec dels Diables
de Les Gunyoles)

- Seguidament, al local: Esmorzar popular (amb

PROGRAMA D'ACTES XXVII ANIVERSARI
DE LA INAUGURACIÓ DEL LOCAL DE LES GUNYOLES

arengades, pa torrat i xocolata desfeta)

- 12:00h, a l'església: Missa Solemne

- Seguidament: Cercavila (amb els diables de
Les Gunyoles i la Segunola)

- 13:30h, a la plaça de l'Era de la Roca:
Sardanes (amb la cobla Costa Brava)

- 15:00h, al local: Dinar de Germanor

- 18:30, al local: Concert i Gran Ball amb
l'orquestra Costa Brava (entrada gratuïta per
als socis)

(Els actes poden quedar exposats a alguns
canvis d'última hora)

1 bis.
És per aquest motiu que està prohibit aparcar-
hi.
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Com cada any durant els mesos d'hivern
s'ha organitzat la Esquiada Jove a la neu
conjuntament amb els municipis de Sant Martí
Sarroca, Font-rubí i aquest any també Sant
Cugat Sesgarrigues. En aquest ocasió es va
aprofitar la setmana blanca escolar per anar
durant els dies 9 i 10 de març a l'estació de
La Masella situada a la comarca de la
Cerdanya.
La sortida va comptar amb la participació
d'un total de 53 joves i 5 tècnics dels diferents
ajuntaments. El dimecres 9 es va sortir ben
aviat per tal de poder aprofitar el dia per
esquiar. En arribar a l'estació de La Masella,
ens esperaven per llogar les botes, casc i
esquis o taules de snowboard. En acabar va
arribar el moment de tastar la neu i començar
a gaudir del sol i la calor que ens va fer
durant els dos dies que vam ser allà. A les
11:30 del matí era la hora de les classes
d'esqui on tant els debutants com els que ja
havien esquiat alguna vegada van poder
aprendre i millorar la seva tècnica. En acabar
les classes, vam dinar i vam seguir practicant
fins que en tancar les pistes vàrem fer cap a
l'alberg L'Abrigall a peu de pistes mateix.
L'endemà va tornar a fer un dia excepcional
de sol i altes temperatures fins a l'hora de
plegar en que vam retornar el material i
enfilàrem el camí de retorn a casa.
Aquest és el desè any consecutiu que
s'organitza el cap de setmana a la neu
conjuntament amb altres municipis de la
comarca i l'experiència ens confirma que val
la pena l'esforç de coordinació que impliquen
tant la sortida a la neu com la sortida de
l'Estiu Jove, ja que sempre són recompensats
amb una experiència inoblidable de
convivència, esport i amistat entre joves i
responsables de diferents poblacions que
compartim valors i objectius dels que creiem
val la pena formar part.

Esquiada Jove 2011

Avinyonet del Penedès va celebrar el Dia
Internacional de les Dones el passat 11 i 12 de
març. El divendres dia 11 es va fer el sopar de
dones al restaurant Mena d'Avinyó Nou amb una
participació de més d'una cinquantena de dones.

El dissabte, al gimnàs del CEIP d'Avinyonet del
Penedès, es succeïren la resta d'activitats per
commemorar aquesta diada. Al matí va tenir lloc
el taller de biodansa, una modalitat de dansa
relativament jove (no te més de vuitanta anys)
ideada per el xilè Rolando Toro Araneda.

Els regidors Pere Gabern i Victòria de Pasqual
varen obrir els actes de la tarda. Per començar
hi va haver la lectura del manifest a càrrec d'una
noia jove del municipi, seguidament la lectura de
poemes d'autors catalans llegits per tres
participants del curs de català que es du a terme
amb col·laboració amb el Consell Comarcal. A
continuació es va passar el documental “Set dones
i una ciutat”. Enguany el documental es centrava
en les experiències de set dones que viuen a
Figueres. Un cop acabat el documental hi va
haver un petit col·loqui.

Com a cloenda de l'acte hi va haver un tastet de
diferents especialitats culinàries típiques del
Marroc, de Colòmbia i també de Catalunya que
van ser preparades especialment per l'ocasió per
par t de diferents dones del municipi.

Destacar finalment l'èxit de l'exposició de quadres
de pintura i també de quadres de rajola de
ceràmica fets per tres dones del municipi i que
es va poder admirar durant la diada.

Avinyonet celebra
el Dia de les Dones
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Fa uns quants dies els nens i nenes de la Llar
d’Infants Municipal.

“El Cargol” es van trobar amb l’arribada del
Rei Carnestoltes!!! Ens ha portat ordres per tota
la setmana: portar una corbata, venir amb
sabatilles ….etc. I divendres 4 de març amb
els nens i nenes del CEIP hem sortit a passejar
pels carrers del poble, després hem anat a la
pista a ballar tots junts!!

Visca el Rei Carnestoltes!!!

Carnaval 2011 a la llar d’infants municipal “El Cargol”

Les activitats programades pels propers mesos
són:

Dia 26 de març de 2011: Festa de
Carnaval.
S'ha organitzat un sopar popular amb amanida
de xató i botifarra a la brasa. Es comptarà
amb l'animació del  duet CORAL i amb la
participació de socis i sòcies que aniran
disfressats.

Dia 25 d'abril: Dinar de germanor del Dilluns
de Pasqua.
Com cada any, es farà un dinar popular i per
després s'organitzaran diverses activitats de
participació i entreteniment per a totes les edats
com ara ginkama, jocs...

Mes de maig: La Parra camina per...
Encara sense data ni lloc, però s'organitzarà
una caminada popular, ja que és una activitat
que engresca la participació de molta gent.

Centre Cultural i Recreatiu
“La Parra” d’Avinyó Nou

El morrut de les palmeres és un coleòpter
barrinador, originari del sud-est asiàtic i la
Polinèsia però que s’ha propagat per tots els
països del litoral mediterrani, on ha provocat
la mort de milers de palmeres.
El 99’69% de les palmeres afectades a
Catalunya és de l’espècie Phoenix Canariensis.
El morrut adult mesura de 2 a 4’5 cm, és de
color vermellós i té un morro allargat
característic. Es desplacen volant o trepant per
la palmera. Els ous són ovalats, de color
blanquinós i brillants.
La detecció precoç és molt important, per això
cal vigilar les palmeres de forma periòdica.
Les ferides afavoreixen l’atracció de l’insecte.
La poda i altres activitats que puguin provocar
ferides cal que es realitzin de desembre a
febrer. Si per raons justificades es fan fora
d’aquestes dades, aniran seguides d’un
tractament fitosanitari adequat.
Cal observar atentament la copa de les
palmeres i detectar si es produeix qualsevol
anomalia en la seva estructura. Si teniu algun
dubte us podeu posar en contacte amb el Servei
de Sanitat Vegetal del Depar tament
d’Agricultura de la Generalitat.

Prevenció i lluita contra el
morrut de les palmeres
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