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Conveni piscina Sant Cugat

Queixes per les cues a la N-340

Casal d’estiu 2013

Nova campanya a la Font de la Canya

Nous punts de recollida d’oli

Programa d’actes Festes Majors

Nova adreça oficina de correus Avinyó Nou

Presentat el projecte de dinamització turística
al sector privat



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
Dijous a hores concertades

Assistent Social
Dilluns de 9 a 14 h.
Hores concertades prèviament
Educadora, dilluns de 9 a 11’30 h.

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d’aigua (CASSA)
· GESTIÓ COMERCIAL  937 486 414
(de 8.00 a 15.00 hores)
· AVARIES I RECLAMACIONS 900 878 583 (24 h)
· LECTURES 937 155 707 (24 hores)
· COBRAMENT REBUTS 932 906 746 (24h)

HORARI D’ESTIU del 29/07 al 15/09
Dimecres de 10 a 12h. Tel. Atenció al Client
93 748 64 14 i 900 87 85 83 (Avaries 24h)

Bibliobús Montau
Davant el Local Social Municipal d'Avinyó
Nou: c/Carme nº1 bis
Tel. 629 71 28 26.

Cada divendres de 16 a 19 h.

Medicina general
- Medicina general comptarà amb la Dra. Mª
de la Serra Pijuan i tindrà consulta els dilluns,
dimecres, dijous i divendres amb horari de 8'30h
a 13h.

Infermeria
Infermeria comptarà amb el Sr. Pere Tarrés i
tindrà consulta dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 8.30 a les 13.00hores
Per a qualsevol urgència podeu trucar al
telèfon 93 819 95 05 o també a partir de
les 15.30h podeu adreçar-vos al servei
d'Atenció Continuada del CAP Els Monjos
(tel. 93 818 67 48).

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a les Gunyoles, Cal Candi.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local
social. Horari: de 16’30 a 19’30 h. TANCAT
PER VACANCES DEL 15/07 al 02/09

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
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
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
088

800 760 706
93 818 04 40
93 890 22 40
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

2

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 dissabte de 9.00 a 13.00 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
trucar a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i quantitat
de deixalla)

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL
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NAIXEMENTS del 16 de març al 30 de juny  de 2013
- TEODOR OGNYANOV EMILOV
- AXEL ALBUJAR MORIANO
CASAMENTS del 16 de març al 30 de juny  de 2013
- PERE JOAN ROMEU ROCHERA I PILAR MESTRE BADELL
- JUAN ANTONIO MARI COLOMAR I LAURA PUERTOLAS
DOMENECH

- ALBERTO CASTILLO FERNANDEZ I MARIA DE JUAN CREIX
UMBERT
- GUILLEM PLA GÜELL I AIRY NAVARRO VEGA
- ANTONIO SANTACRUZ SOTO I MARIA DEL CARMEN
CALAHORRO ZAFRA
DEFUNCIONS del 16 de març al 30 de juny  de 2013
- ANTÒNIA ESTEVE GUILERA

- SECUNDINA MARGINET CABANAS
- JOAN MIQUEL GABERN
- MONTSERRAT PUJOL MESTRE
- ELVIRA SANCHEZ GARCIA
- JOAN CUSCÓ MIQUEL
- AURELIA ESTEVE GUILERA
- ROSA PIÑOL OLLE
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Arriba de nou l'edició d'estiu de la revista municipal.
Com podeu veure, durant aquests darrers tres mesos,
i des de les diferents regidories, s'han anat desenvolupant
un gruix important de projectes, que tot i la complicada
situació actual, es van tirant endavant.

Vull destacar la presentació que vàrem fer el passat dia
12 de juny del projecte “Viure al Poble”, davant les
diferents empreses i comerços que tenen a veure amb
el sector del turisme del municipi. La trobada es va dur
a terme al Local Social d'Avinyó Nou, amb la presència
de cellers, bars i restaurants, cases rurals, comerços,
empreses d'oci i aventura. Aquest acte va significar la
presentació en públic d'un llarg treball que portem fent
des de fa mesos. Us animo a sumar-vos a aquest projecte
que treballem perquè serveixi per dinamitzar
econòmicament i turísticament el nostre municipi i donar
a conèixer els nostres pobles i la nostra cultura.

Us adjuntem en aquesta revista el nou catàleg d'activitats per el curs 2013/2014, amb les
propostes de sempre i d'altres de noves, buscant atraure a gent de totes les edats. Podeu veure
que posem en marxa el nou local de Cantallops i també utilitzarem el gimnàs de l'escola.

El local de Cantallops ja està en la seva fase final. Una vegada acabada l'obra és l'hora de
presentar l'espai als veïns i començar a generar les activitats per al seu ús. La seva inauguració
es preveu que sigui a la tardor, dins dels actes de la Festa Major. Amb aquesta nova construcció,
disposem d'un equipament públic a cada poble, a disposició dels veïns i veïnes del municipi i
de totes les entitats.

Aquest any, per tal d'anar augmentant el material de cessió de l'Ajuntament cap a les entitats,
s'han comprat 40 taules plegables, que s'uneixen a altres serveis com l'escenari, les cadires, etc..
Tot aquest material està tenint molt bona acollida. D'aquesta manera evitem la seva compra per
part de cadascuna de les entitats i que es faci vell abans de quedar amortitzat. La nostra intenció
és seguir amb aquesta línia de col·laboració tant econòmica com material.

Vull acabar destacant una nova edició del Casal d'Estiu. Han estat 60 nens i nenes els que han
participat, mantenint la mateixa xifra que l'any passat. Cal destacar que a diferència de tots els
casals de la comarca, aquest s'organitza integrament des de l'Ajuntament i no pas a través d'una
empresa externa. Un dels punts que ens fa estar més satisfets és que  tots els monitors/res i ajudants
són veïns/es del municipi, donant així feina a la gent jove i oferint més proximitat als participants.

Que passeu tots un bon estiu i que gaudim de les festes majors que ens han organitzat les diferents
entitats del municipi!!

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Aprovació conveni amb el Consorci de Promoció Turística de l'Alt
Penedès per a l'execució del projecte Miravinya
Per unanimitat es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística
de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, per a l'execució del projecte MIRAVINYA
- miradors a l'Alt Penedès, en concret l'actuació: “El mirador de les Gunyoles. Puig de la Mireta.
El Circell”, segons el model tramès, amb un pressupost total de 8.922,89 euros (IVA inclòs), dels
quals el Consorci assumeix una quantia màxima de 7.500,00 euros IVA inclòs.

Aprovació certificació d'obra núm. 7 projecte “Local Municipal de
Cantallops”
Amb tots els vots favorables es va aprovar la certificació d'obra número 7 de l'actuació titulada
LOCAL MUNICIPAL DE CANTALLOPS, pel seu import total de 26.885,31 euros.

Moció urgent de suport al regidor José Castillo Molina davant els
atacs anònims rebuts darrerament
Per unanimitat es va aprovar rebutjar de forma enèrgica les accions anònimes que s'han produït
en els darrers dies, i que han tingut per objectiu al regidor d'aquest Ajuntament, José Castillo
Molina, amb atacs personals i directes, i greus acusacions gratuïtes i donar tot el suport d'aquest
Ajuntament al senyor José Castillo Molina, i reconèixer el treball i la tasca realitzada per al municipi,
tant des de l'Ajuntament com des de la Urbanització Can Mitjans al llarg de tots aquests anys.

PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE MAIG DE 2013

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 30 DE MAIG DE 2013

Durant la sessió es va efectuar la presa de possessió de la senyora
Elisabeth Batet Lleixà com a regidora de la corporació.

Elecció Jutge de Pau substitut del municipi
Per unanimitat es va aprovar elegir com a Jutgessa de Pau substituta del municipi d'Avinyonet del
Penedès la senyora Marta Ruiz Ysalgué considerant que reuneix els requisits i les condicions
necessàries per a l'exercici del càrrec.

Aprovació obertura procediment de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a l'alienació d'una parcel·la de titularitat
municipal
Amb tots els vots favorables es va aprovar 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
194.992,77 euros.
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Aprovació definitiva catàleg de camins municipals
d'Avinyonet del Penedès
Per unanimitat es va acordar estimar parcialment la primera de les al·legacions presentades pel
senyor  Pau Massana Miret, en el tràmit d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial del
Catàleg de camins municipal d'Avinyonet del Penedès, en el sentit d'incorporar el camí núm. 31
en el treball d'Investigació de la titularitat del Catàleg que realitzarà la Diputació de Barcelona,
per tal d'esbrinar el seu origen i la seva titularitat, i un cop realitzat, mantenir-lo o treure'l del
Catàleg i aprovar definitivament el Catàleg de camins municipal d'Avinyonet del Penedès elaborat
per la Diputació de Barcelona.

Aprovació text refós de la modificació puntual del POUM per a
equipament ambiental en sòl no urbanitzable
Amb 5 vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC-PM i 4 vots en contra dels regidors
dels grups municipals de CiU i d'UPA-FIC es va aprovar el text refós de la modificació puntual del
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) vigent, que té per objecte possibilitar la implantació
d'un sistema de serveis tècnics en sòl no urbanitzable que comptarà amb una deixalleria pública
i una planta de valorització de residus de la construcció, mitjançant triatge, valorització i transferència,
de titularitat privada, en dues finques independents emplaçades al camí de la Carrerada, s/n
d'aquest municipi, havent-se verificat que incorpora les prescripcions requerides en l'acord de la
CTUB de 13/12/2012.

Aprovació inicial Ordenança Municipal reguladora del règim jurídic
de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Amb tots els vots favorables es va aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora del règim
jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició del municipi d'Avinyonet
del Penedès.

Comiat Pere Calvo
En el ple del mes de maig passat, el Sr Pere
Calvo del grup municipal “Units per Avinyonet”
(UPA) va presentar la seva renúncia al càrrec
de regidor al consistori.

El Sr. Pere Calvo portava 10 anys en el càrrec,
al qual va accedir per primera vegada en les
Eleccions Municipals de l'any 2003, en les
que es va presentar com a cap de llista del seu
grup. També cal destacar que anteriorment,
havia estat 12 anys de jutge de Pau, per tant
22 anys de servei al municipi.

Per tal d'ocupar la plaça vacant, el grup de la
UPA presentava en el següent ple la Sra.

Pere Calvo Elisabeth Batet

Elisabeth Batet Lleixà , número 3 de la llista,
com a nova regidora.
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NOTÍCIES

Cablejat les Gunyoles
Una vegada acabades les obres d'urbanització
del nou sector de desenvolupament del carrer Pau
Casals de les Gunyoles, després d'una llarga
espera, FECSA-ENDESA ha retirat el cablejat que
travessava vàries vegades el carrer de la Font,
així com els pals de formigó. També s'han
connectat les dues estacions transformadores, de
forma que actualment ja estan en servei. Ara s'ha
dut a l'empresa subministradora tota la
documentació pertinent per poder connectar
definitivament l'enllumenat de la zona.
Amb aquesta fase executada es donaran per
acabats els treballs de FECSA-ENDESA al sector.

Can Mitjans
El divendres dia 12 de juliol es va dur a terme
al local Social de la Junta de Compensació de
Can Mitjans la reunió per explicar a tots els
veïns el procés de les obres pendents que queden
per executar per complir amb el projecte de
reparcel·lació aprovat i inscrit durant l'hivern
passat. En aquesta reunió es va fer entrega als
presents del full de pagaments executats i
pendents en la liquidació provisional. L'empresa
redactora del projecte de reparcel·lació i del
quadre de les quotes pendents, explicava el
detall de tots els números i resolia els dubtes
generals de tot el procés. La previsió és que les

obres pendents comencin a partir de la tardor.
També es manifestava a tots els veïns, que
l'Ajuntament es farà càrrec de l'últim servei que
fins ara encara gestionava la pròpia junta, el
servei d'aigua. Per això es va explicar que totes
les parcel·les hauran de realitzar el canvi
d'aforament a comptador, per seguir amb el
reglament actual i per fer que tothom pagui el
consum realitzat. Actualment totes les parcel·les
paguen la mateixa quota fixa, fet que comporta
que la majoria pagui una quantitat molt elevada
en comparació a l'aigua efectivament consumida.

Projecte carrer Paladí a les Gunyoles
També seguint amb el Projecte “Viure al Poble”,
s'està redactant el projecte executiu del tram final
del carrer Paladí, fins a la plaça de les caves
Cuscó Berga. Amb aquest projecte, quedarà
urbanitzat quasi en la seva totalitat la trama urbana
dels carrers de les Gunyoles. Així doncs, entre els
dos projectes explicats en aquest Avinyonet Avui
i la urbanització dels carrers del voltant del sector
Pau Casals s'ha de donar l'empenta necessària
per tancar el cercle. Ja es va realitzar una reunió
informativa amb els veïns afectats i ara està pendent
fer una segona reunió per presentar la proposta.

El pressupost total és de 130.000 euros, dels quals
9.000 euros seran aportats pels propis veïns
mit jançant les contribucions especials.
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Projecte zona Restaurant Cal Solé
Dins de les actuacions previstes en el projecte de
“Viure al Poble”, s'està redactant el projecte bàsic
i executiu per desenvolupar l'actuació de connexió
entre el vial de la carretera i la plaça de l'Era de
la Roca a les Gunyoles. Aquesta actuació té un
pressupost total de 110.000 euros i l'encàrrec
s'ha fet a l'arquitecte David Delgado. L'obra
constarà de la pavimentació de tot el tram de
carrer que dóna als habitatges, una escala que
salvarà els dos desnivells creant un mirador en el
seu punt superior i l'arranjament i pavimentació
de la zona de la Font Seca. El projecte ja ha estat
presentat als veïns afectats que han pogut donar
el seu punt de vista sobre la millora projectada.
Amb aquesta obra es reforçarà la façana d'entrada
del poble, millorant el seu paisatge i arquitectura
enfocada en la vessant turística tal i com es destaca
en el projecte “Viure al Poble”.

Cues N-340
L'alcalde, Oriol de la Cruz, porta manifestant de
forma reiterada en el Consell d'Alcaldes, al seu
president i al president del Consell Comarcal, la
problemàtica que ha generat la nova rotonda de
la C-15 amb confluència amb la N-340. Aquest
fet ha provocat que es generin llargues cues en
les hores puntes i que molts dels nostres veïns
acabin passant per vies secundàries amb el perill
que això suposa. Recordem que l'any passat, ja
es va fer arribar aquesta queixa al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i en boca del director general de
Carreteres, el senyor Jordi Follia, es comprometia
a fer un segon carril a l'accés d'aquesta rotonda
en direcció a Vilafranca. Ja ha passat un any i la

situació és exactament la mateixa.
En una reunió duta a terme el passat mes de juny
amb el president del Consell Comarcal i els alcaldes
de Sant Cugat Sesgarrigues, Olèrdola i La
Granada, es va decidir reivindicar de nou els
problemes que aquesta nova infraestructura ha
suposat pels veïns dels nostres municipis i manifestar
les nostres queixes de nou per escrit a la Generalitat
de Catalunya.
La problemàtica derivada que més preocupa als
alcaldes és l'ús que està tenint la Carrerada i el
camí Rossend Montaner, camins rurals asfaltats i
on el volum de trànsit i la seva respectiva velocitat
ha augmentat molt arran de les llargues cues de
la N-340.

Consolidació de talús en el carrer Meravella. Avinyó nou
A causa de les pluges del passat hivern, es va
produir una petita esllavissada en el talús del C.
Meravella.
Per tal de consolidar l'esmentat talús i assegurar
l'estabilitat del carrer s'ha decidit  realitzar un mur
d'escollera.
Aquest mur d'uns 12 m de llarg i 3,50 m. d'altura
ha estat realitzat per l'empresa EXTESA, i s'ha
finalitzat durant el mes de juny d'enguany.
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www.avinyonet.org

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

Neteja franja de protecció Can Mitjans
Seguint amb la millora dels nostres pobles,
l'Ajuntament va sol·licitar una subvenció a la
Generalitat de Catalunya per netejar tot el voltant
del nucli de Can Mitjans, per valor de 6.246,52
euros. Una vegada concedit l'ajut del 50% i amb
el 50% restant aportat per l'Ajuntament d'Avinyonet,
el passat mes de maig es va dur a terme la neteja
de la franja de protecció. L'obra va consistir en
la desbrossada de tota la longitud de Can Mitjans,
amb una amplada de 50 metres a partir de les
tanques de les cases. Amb aquesta neteja, que

feia anys que els propietaris no feien, l'Ajuntament
vol donar exemple en la prevenció d'incendis
forestals al nostre municipi i fer així que els
propietaris, tinguin les seves parcel·les netes i
impedeixin problemes majors en cas d'incendi
forestal. S'ha de tenir en compte que tot Can
Mitjans està envoltat d'una densa massa boscosa,
i cada any, des de l'Ajuntament, es recorda a tots
els veïns sobre la necessitat i conveniència de
netejar les seves parcel·les.

Contenidors Cantallops
Des de la regidoria de Medi Natural, i seguint
amb el treball de millora del servei, dels punts de
recollida i els seus espais, la brigada municipal
ha arranjat dos punts de contenidors a Cantallops.
Un ha estat a l'avinguda de la Quintana, en el
qual s'ha fet un encaix a la vorera perquè els
contenidors no molestessin a l'hora de passar en
vehicle i per tenir més visibilitat, tot augmentant
la seguretat. L'altre, ha estat el punt de darrera
del Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops, on
s'ha executat una nova plataforma de formigó i
uns murs laterals. Amb aquestes actuacions es vol
deixar, durant aquest any, els punts de recollida
en condicions òptimes per el seu ús i millorar així
la imatge dels pobles.
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Barana equipament
Sant Sebastià

Durant la legislatura del 1999-2003,
l'Ajuntament va comprar una finca al carrer
de baix de Sant Sebastià dels Gorgs per
a destinar-la a equipaments.

Al llarg  d'aquests anys l'espai s'ha destinat
a aparcament. Properament es col·locarà
una tanca de fusta per tal de delimitar la
parcel·la.

Neteja parcel.les
Com portem fent en els darrers tres anys, el mes
de maig els serveis tècnics de l'Ajuntament van
realitzar un repàs de les parcel·les del municipi
que no estaven netes se'ls va enviar un escrit
recordatori del compliment de l'ordenança
municipal que obliga a tenir-les en condicions
d'higiene i seguretat, tenint en compte l'elevat risc
d'incendi que patim cada estiu.  Aquest any i com
a col·laboració amb una entitat del municipi, s'ha
arribat a un acord amb el Grup d'Intervenció

Immediata d'Avinyonet (GIA), entitat sense ànim
de lucre, per tal de tenir uns ingressos extres i
poder reinvertir aquests diners en el nostre territori
oferint un servei de neteja a uns preus més
avantatjosos.
Us podeu posar en contacte amb el GIA, mitjançant
el següent telèfon 639 936 157.
Pensem que el primer interessat en tenir la parcel·la
neta i sobretot per la seva seguretat és el propi
propietari.

Asfaltat i no aparcament
entrada Can Merlines

Aquest mes de juliol s'ha asfaltat l'accés al polígon
industrial de Can Merlines. Aquesta actuació va
lligada amb l'acord que s'ha arribat amb els veïns
per prohibir l'aparcament al llarg d'aquest carrer
i així facilitar-hi l'accés.

Aprofitant el desplaçament de la maquinària,
s'han realitzat petites actuacions que pel seu estat
ho requerien. Accés al camí dels Xops, a
Cantallops, Flonjall al carrer Pere Ràfols a Avinyó
Nou, flonjall al carrer Carrerada, a Can Merlines.

Tal i com es fa cada any, durant el mes de
juliol, des de la regidoria de Serveis s'ha
gestionat la desbrossada dels carrers i
places, així com de parcel·les de titularitat
municipal.

Per fer aquestes feines s'ha contractat a
l'empresa Mas Albornà, que ha anat
realitzant els diferents pobles de forma
alternada.

Desbrossada carrers i
places Mas Albornà
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Asfaltat tram de camí a Sant Sebastià

S'ha asfaltat un tram de camí que quedava
pendent al final del carrer de Dalt de Sant
Sebastià, direcció a Llinda, un total de 200
metres que en el seu moment no es van executar
tenint en compte el futur desenvolupament del
sector SUD 6.1 carrer de Dalt, Sant Sebastià
dels Gorgs que amb aquests anys de crisi, ha
quedat aturat.

Nova ubicació de l’oficina de Correus
Des de finals del mes de maig, l'oficina de Correus
que abans estava situada a Cal Candi a les
Gunyoles, s'ha traslladat definitivament a la planta
baixa esquerre de l'edifici de l'Ajuntament situada
a la Plaça de la Vila nº1 d'Avinyó Nou.
Aquesta oficina dóna servei als nuclis d'Avinyó
Nou, Les Gunyoles, Cantallops i a les
barriades de La Grava, Clariana, Collblanch, Cal
Padrona, Cal Fontanals i part del sector industrial
de Can Merlines sense oblidar la resta de masies
més disperses.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres

de 9:00 a 10:00.
Mentre que L'Arboçar depèn de l'oficina d'Olèrdola
i Sant Sebastià dels Gorgs i Mas Comtal depenen
de la de Sant Cugat Sesgarrigues.
Cal recordar que per qualsevol circumstància
(enviament de correu certificat o ordinari,
compra de sobres, segells o altres, no pas la
recollida de correu certificat avisat que
s'ha de fer des de l'oficina d'Avinyó Nou) fora
d'horari d'atenció al públic, l'oficina de
Vilafranca està oberta de 8:30 a 20:30.

Aparcabicicletes a la pista de l’Arboçar
Des de fa unes setmanes a petició de la Societat
La Penya de l'Arboçar i com a demanda dels
usuaris de les seves instal·lacions, s'ha col·locat
una aparcabicicletes a la Pista Poliesportiva

Municipal d'aquesta població, sobretot durant els
caps de setmana i festius que són molts els ciclistes
que realitzen els diferents circuits de BTT del nostre
municipi.
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Nova campanya d'estiu del GIA
Ha arribat un altre estiu a Avinyonet del Penedès.
I amb ell, el perill d'incendi als nostres boscos
mediterranis. És per això que des del GIA (Grup
d'Intervenció Immediata d'Avinyonet) voldríem
donar alguns consells preventius:
- No llenceu burilles enceses o llumins, ni per la
finestra del cotxe ni caminant.
- No deixeu escombraries al bosc. Cal fer servir
els contenidors adequats o anar a la deixalleria.
- Recordeu que entre el 15 de març i el 15 d'octubre
està prohibit fer foc en terrenys forestals o a menys
de 500 metres al voltant.
- Si teniu llenya apilada, és millor apartar-la de
les parets de la casa.
- Sempre és aconsellable tenir una mànega a punt
i  disposar d'alguna reser va d'aigua.

- En cas que us sorprengui un incendi estant al
bosc, allunyeu-vos en el sentit contrari del vent. La
direcció del fum marca cap a on bufa el vent. Si
podeu, passeu a la zona cremada, és el lloc més
segur.
- Si viviu en cases a prop del bosc, heu de tenir
en compte alguns consells addicionals.
- Trobareu més informació al lloc web de la
Genera l i ta t  www.gencat .ca t/ incendis .
- Si veieu foc, truqueu al 112.
Com és ben sabut, els voluntaris del GIA treballen
dins l'ADF d'Avinyonet amb 4 objectius bàsics: la
prevenció (amb vigilàncies i serveis a les festes
majors), l'extinció d'incendis, la formació per estar
sempre ben preparats i la divulgació a la resta
de la societat (com per exemple aquest escrit).
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Recollida d’olis
A finals del mes de juliol
s'instal· laran punts de
recollida d'oli vegetal (olis
usats o caducats d'oliva, gira-
sol, soja, etc).
Hi haurà un únic punt de
recollida a cada un dels 6
nuclis de població.
Els contenidors són de 240

litres i de color taronja.
En aquesta revista hi ha un val per bescanviar,
als establiments a on es venen les bosses
d'orgànica, per un tríptic informatiu i un embut,
per emplenar ampolles de plàstic reciclades
d'aigua o refresc. Una vegada l'ampolla és
plena s'ha de tapar i dipositar en el contenidor
de color taronja més proper al domicili.
Ubicació dels contenidors d'oli vegetal:

- Avinyó Nou: Carrer Carme (davant del Local
Social Municipal)
- Les Gunyoles: Plaça Era de la Roca
- Cantallops: Avinguda de la Quintana
- L'Arboçar: Aparcament Pista Poliesportiva
- Sant Sebastià dels Gorgs: Zona d'aparcament
- Can Mitjans: Entrada a Can Mitjans
En les properes setmanes s'oferirà el mateix
servei a bars i restaurants del nostre municipi.
Benefici de reciclar l'oli vegetal:
- Abocar 1 litre d'oli a l'aigüera pot contaminar
fins a 1.000 litres d'aigua.
- Reutilitzar com a combustible biodièsel,
produeix un 80% menys d'emissions que el
petroli.
- El 0,7% dels beneficis anuals, de l'empresa
que gestiona la recollida de l'oli, serà destinat
als serveis socials municipals.

Per tal d’anar fomentant entre tots els veïns del municipi
la recollida d’olis, presentant aquest val als següents
establiments col·laboradors, us faran l’entrega d’un
val per un embut:
  -Pollastres a l’ast Avinyonet, Avinyó Nou
  -El rebost de la Maite, Les Gunyoles
  -Cal Massa Gran, Cantallops
  -Local Social Societat la Penya, l’Arboçar

També ho podeu recollir a les oficines de
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

VAL PER 1 EMBUT PER RECOLLIDA D’OLIS

Nom:

Adreça:

Correu electrònic:
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Font de la canya
Entre els dies 5 i 31
d'agost tindrà lloc la 14a
campanya d'excavacions
a rqueo l òg ique s  a l
jaciment ibèric de Font de
la Canya d'Avinyonet del
Penedès.  Entre els
objectius de la present
campanya cal destacar
l'obertura en extensió per
tal de poder documentar
els límits del jaciment i

l'excavació d'un parell de recintes de la zona
d'hàbitat amb la intenció de localitzar el celler de
vi de Font de la Canya.

Ara per ara, desconeixem si Font de la Canya
estava fortificat amb una muralla o restava obert.
Amb l'obertura es podrà esclarir aquest  punt i,
a més, servirà per poder netejar tot el jaciment i
adequar-lo de cara a les futures visites al jaciment
com a punt d'interès arqueològic i cultural del
municipi.

Per altra banda, la continuació de l'excavació de
la zona d'hàbitat és clau per poder conèixer
l'evolució diacrònica del jaciment. A més, tal i
com indiquen les nombroses dades relacionades
amb la vitivinicultura desenvolupada a Font de la
Canya, és altament probable que, en alguna
d'aquestes estances o recintes, es trobi l'espai físic
on es realitzava el premsat del raïm, el celler.
Com és habitual les excavacions arqueològiques
es duran a terme per l'equip d'investigadors de

la Universitat de Barcelona i per tot un seguit
d'arqueòlegs i estudiants de diferents universitats
tant catalanes com de fora.
Així mateix, aprofitem l'avinentesa per a fer una
crida a totes aquelles persones que vulguin
col·laborar amb nosaltres i participar en aquesta
excavació. Qui estigui interessat en
participar ha d'enviar un correu a l'adreça
fontdelacanya@gmail.com o be trucar al
número 633702001 (Dani López), les
places són limitades.

Finalment les excavacions es podran dur a terme
gràcies a la subvenció del Servei d'Arqueologia
de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès i la Universitat de
Barcelona. Tanmateix, cal agrair el suport del
propietari dels terrenys on s'ubica el jaciment, el
Sr. Maurice Bottom de la Finca la Gramanosa, la
DO Penedès, Artcava, Caves Avinyó i VINSEUM.
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Sortida pel municipi

El dia 7 de juny, els nens i nenes de 1r i 2n
d'Educació Primària vam fer una sortida pel
nostre municipi.
Primer vam anar al Colomar de l'Arboçar de
Baix, i el senyor Josep ens va explicar moltes
coses interessants, com que el Colomar servia
per criar coloms.
Després vam anar a Sant Sebastià dels Gorgs
i el Frederic ens va ensenyar el Monestir i el
Claustre, i vam aprendre moltes coses, com
que antigament hi vivien monjos.
Quan vam acabar la visita, vam anar al camp
de vol AIRBET, on el Xavi Llobet ens va fer una
petita exhibició de vol amb el seu ultralleuger
i després vam poder visitar els hangars.

Al migdia vam anar cap a les Gunyoles i vam
dinar davant de l'església. Després vam anar
a peu fins les caves Cuscó i Berga. Allà, el
Jordi ens va ensenyar les caves i ens va explicar
com es feia el cava. Ens va agradar molt poder
veure les mares del cava. Va ser una sortida
molt divertida i propera.

L'Ajuntament es va fer càrrec de totes les
despeses de l'autocar, la qual cosa va facilitar
que tots els nens i nenes del Cicle Inicial de
l'escola hi poguessin assistir. Hi ha la intenció
de continuar amb aquesta col·laboració, per
tal de potenciar el coneixement del municipi
per part de tot l'alumnat de l'escola.

ENSENYAMENT
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Els alumnes de 1er i 2n de Primària del
CEIP Avinyonet visiten l'Ajuntament

L'Escola d'Avinyonet amb la col·laboració de
l'Ajuntament i seguint el projecte que els alumnes
coneguin el municipi, va programar una visita al
nostre consistori.
En aquesta trobada els nens i nenes van poder
veure cada departament de l'Ajuntament i conèixer
les persones que hi treballen, alhora que els hi
van explicar el seu funcionament (recepció,
secretaria, serveis tècnics...).
Després l'Alcalde, Oriol de la Cruz, els va rebre
al seu despatx i van acabar la visita a la Sala de
Plens on van poder fer-li les preguntes que portaven
preparades i parlar dels temes que van anar
sorgint espontàniament. També els nens van
aprofitar l'ocasió per explicar-li a l'Alcalde l'excursió
que han fet per tal de conèixer alguns llocs d'interés
del municipi. En resum una visita molt agradable,

A la fotografia podem veure els nens i nenes de 1r i 2n curs de
Primària de la nostra escola acompanyats de les mestres del CEIP
Avinyonet del Penedès, amb l'Alcalde, Oriol de la Cruz Marcè, en
la visita que varen realitzar a l'Ajuntament el passat dia 11 de juny.

per ambdues parts, d'uns ciutadans molt jovenets.

Jocs d’aigua a la Llar d’Infants Municipal “El Cargol”
Durant el mes de juliol a la Llar d'Infants s'han
organitzat jocs d'aigua al pati . L'aigua és un bon
element de comunicació i de relació. Aprofitant
situacions quotidianes es posen a l'abast dels
nens/es els mitjans i la motivació perquè puguin
experimentar, avançar i créixer en la descoberta
de contextos diversos en els quals l'aigua és
l'element principal.
Quines són les finalitats dels jocs d'aigua?
- Que els nens experimentin plaer d'estar en
contacte amb l'aigua.
- Que explorin les sensacions i les percepcions
que produeix l'aigua en les diferents situacions
quotidianes de la Llar.

- Que constitueixi una percepció bàsica del propi
cos en contacte amb l'aigua: Sec, mullat, fred,
calor, etc.
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TURISME

Grup de treball turisme
Tal i com us vam comentar a l'anterior revista,
des del mes de desembre tots els grups municipals
s'han estat reunint per a treballar conjuntament
en la definició de les polítiques de turisme que
es volen emprendre al municipi per a dinamitzar
el sector i aconseguir atraure visitants que aportin
riquesa al municipi. És per això, que s'ha
contactat amb el departament de turisme de la
Diputació de Barcelona per tal que donin el seu
suport a aquesta iniciativa i guiïn les propostes
cap a un objectiu comú i unes politiques adients

Presentació proposta turisme 12 de juny
Així  doncs,  e l
passat 12 de juny
a les 20:00 al
Casal de la gent
gran del Local
Social Municipal
d'Avinyó Nou, les
e m p r e s e s  d e l
municipi implicades
en el sector del
t u r i s m e  v a n
p a r t i c i p a r  e n
aquesta presentació
on els representants
del Grup de treball
els van exposar la
i d e a  d e
c o l · l a b o r a c i ó
públ ico-privada
amb la que es vol

que estiguin en la mateixa línia que les politiques
supramunicipals que afecten al territori.
De la mateixa manera, des del grup de treball
es creu que la millor a manera de tirar endavant
aquest projecte és remar de manera conjunta
amb les empreses del municipi implicades en
aquest àmbit.
És per això que el passat 12 de juny es va fer
una primera trobada amb totes elles per a
explicar-los el projecte i convidar-les a formar-
ne part.

tirar endavant aquest projecte de dinamització
turística del municipi.
Després de la presentació, d'intercanviar opinions
i poder-se presentar i conèixer tots els assistents,
es va aprofitar l'avinentesa per xerrar i intercanviar
experiències tot degustant productes dels cellers
del municipi davant mateix del local social
municipal d'Avinyó Nou. A més, durant la
presentació, es va presentar el que ha de ser un
vídeo promocional del municipi i també un tríptic
amb el que podem començar a donar a conèixer

Avinyonet del Penedès.
Aquesta doncs, va ser la primera trobada. A partir
d'ara la idea és fer reunions individualment amb
cada sector involucrat per poder-ne captar les
impressions i poder col·laborar directament amb
les empreses.
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El passat cap de setmana del 14, 15 i 16 de juny
es va dur a terme la Fira Penedès a Barcelona
organitzada per l'Acadèmia tastavins a la que
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès hi participava
com a col·laborador i promotor econòmic juntament
amb d'altres ajuntaments de la comarca. La fira,
situada al Passeig Joan de Borbó de Barcelona,
contava amb diversos espais com ara “un Penedès
de museu” on s'hi podia veure mostres dels museus
més importants de l'àmbit Penedès, mostra
fotogràfica amb fotografies dels llocs més
emblemàtics d'alguns municipis del Penedès, la
zona de tast on es podien degustar vins de tota

Fira Penedès a Barcelona 14, 15 i 16 de juny

la D.O. Penedès i l'escenari on hi van actuar grups
com Lax'n'busto, La Brigada o Cesk Freixas.
A més d'aquests espais, també es va comptar amb
l'auditori del museu d'història de Catalunya per
a fer conferències on Avinyonet del Penedès hi va
tenir bona representació amb la xerrada "La
primera llavor de raïm a Catalunya (s. VII-III a.n.c)"
a càrrec de l'arqueòleg Dani López membre de
l'equip director de l'excavació del jaciment ibèric
de la font de la canya on s'ha trobat l'evidència
més antiga del tractament de grans quantitats de
raïm per a la producció de vi a Catalunya.
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ELS GRUPS POLÍTICS
PSC-PM

Hem arribat a la meitat de la
legislatura, un parell d'anys en els
quals s'ha anat desenvolupant el
programa de govern pel qual la
majoria de veïns i veïnes ens vàreu
fer confiança. Fent el repàs
corresponent i amb la voluntat de
seguir treballant per aconseguir el
màxim de coses, estem contents dels
projectes tirats endavant. Tenim part
dels projectes de “Viure al Poble”
en fase de redacció i licitarem les
obres durant la tardor.

Hem aconseguit inscriure en el
Registre de la Propietat la
urbanització  Can Mitjans, una
tasca molt complicada i en la que
hem topat amb molts entrebancs
pel camí, però la insistència en la
gestió ha aconseguit aquest gran
pas. Ara, executarem les obres
pendents i es giraran les liquidacions
definitives als propietaris i acabarem
rebent tots els serveis per passar a
ser un poble més del nostre municipi
i fer l'últim pas endavant que els
queda.

Hem acabat les obres del projecte
del local de Cantallops, a un ritme
inferior al que estàvem acostumats
però que ens ha permès pagar les
certificacions d'obra quan tocaven,
tot i no haver rebut encara ni un
euro dels 120.000 euros que la
Generalitat ha d'aportar per aquest
projecte. Seguirem treballant perquè
ens arribin aquests i la resta dels
diners pendents, que tal i com hem
anat informant sumen una quantitat
superior als 350.000,00 euros.

Estem encoratjats com el primer dia
i  segu i rem t reba l lan t  per
desenvolupar el màxim de projectes
que ens vàrem comprometre, tot i
que la crisi actual faci que les coses
vagin a un altre ritme i que s'hagi
de treballar el doble per arribar al
mateix lloc.

Per últim, volem destacar que en el
ple municipal del passat mes de
maig, presentava la seva renúncia
al càrrec de regidor, el Sr Pere
Calvo, membre del grup “Units per
Avinyonet” (UPA). Des del nostre
grup municipal volem agrair la tasca
realitzada durant els 10 anys que
ha ocupat el càrrec. Hem tingut
divergències en la manera
d'entendre el municipi, però sempre
dins del respecte. Aprofitem també
per donar la benvinguda a la nova
regidora que ocuparà el seu lloc,
la Sra. Elisabeth Batet.

El raconet de la UPA

Com ja heu vist als mitjans de
comunicació el PERE CALVO ha
deixat de ser regidor de l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès després
de molts anys de dedicació al
municipi, primer com a jutge de Pau
durant 12 anys i després com a
regidor durant 10 anys. No podem
passar el relleu sense mostrar-li el
nostre agraïment, sobretot per la
tasca duta a terme com a regidor.
Volem agrair-li, sobretot, la seva
lleialtat al Grup Municipal UPA, les
seves reivindicacions per tal de tirar
endavant el municipi, les seva
sinceritat a l'hora d'exposar les
seves idees i encara més la seva
generositat tant envers els que sentia
propers com cap els que podien
ser-li crítics.
Per això, perquè ens ha deixat el
llistó molt alt, aquest relleu no ha
estat fàcil i sort n'ha tingut la UPA
de tenir a la nostra llista una persona
com l'Elisabeth Batet Lleixà que n'ha
estat membre des dels seus inicis.
L'Elisabeth és també persona molt
vinculada a la vida social del
municipi. Actualment és membre de
la junta de La Parra, fent la funció
de secretària.
Volem destacar el fet que, per
primera vegada, hi haurà dues
dones com a regidores a
l'Ajuntament. En el nostre municipi
encara costa que les dones es
decideixin a participar de forma
activa i compromesa. Des d'aquí
volem encoratjar a totes les dones,
de qualsevol tendència, perquè
s'animin a participar en la política
municipal.
La UPA s'ha atrevit a trencar motlles
en moltes circumstàncies i aquesta
n'és una altra. Les decisions sempre
han estat preses per homes i,
algunes vegades, hem trobat a faltar
aquesta sensibilitat i manera de fer
diferent que tenim les dones.
Voldríem trobar punts en comú que
interessin a totes les dones del
municipi i poder debatre temes que
actualment potser queden a l'oblit.
Treballarem perquè aquest municipi
de tots i totes pugui esdevenir mirall
dels pobles de la comarca.

CiU

Prec al PSC (resum) Ple 9 de maig de
2013
1. Per a municipis menors de 5.000 habitants
no és obligatori que existeixin comissions
informatives. Li recordem que el règim de sessions
es va aprovar en la sessió constitutiva d’aquesta
legislatura i és obligatori respectar la decisió del
Ple.
Argumentar “per millorar la transparència sempre
s’ha cregut fer-les” és pura demagògia. El primer
que van fer és indicar que no era obligatòria.
2. “Els plens es realitzen amb la periodicitat que
pertoca, seguint la normativa vigent i amb el
temps necessari de convocatòria”. Si els ordinaris.
Si tinguessin l’afany de fer-los més participatius
i donar opcions reals, ho haurien d’haver estat
tots els 21 plens celebrats fins ara, tots amb precs
i preguntes. 6 de 21 són suficients?
3. Les mocions s’han d’incloure en el següent
Ple sempre que no s’hagi convocat. La impugnació
del Ple ordinari del febrer va ser per incomplir
aquesta norma. Sabem que les mocions no li
agraden, però és la única opció de l’oposició
per fiscalitzar les seves accions. Les preguntes
(només als plens ordinaris) no sempre es contesten,
sovint són respostes disuasòries i si la resposta
arriba, ho fa tres mesos més tard.
4. El Ple de pressupostos es convoca amb el
mínim fixat temps per llei, mai més. A la comissió
informativa aporten el que vostès creuen.
Frases del mateix dia del Ple (no a la comissió
informativa): “això ho portavem al nostre
programa”; “hem hagut de canviar algunes
partides”; “ja els farem arribar una còpia de les
bases d’execució” o haver d’afegir depresa i
corrents una modificació de crèdit per al 2012,
al Ple del 27 de desembre quan era més
convenient incorporar-ho al pressupost del 2013
i negar-ho, són coses no ens permeten estar-hi
d’acord i per això vam votar en contra. Sembla
que no ho recordava en el moment del seu prec.
5. Facilitar l’estat d’execució del pressupost, és
obligatori, només faltaria!
6. A la junta de govern, són vostès que no ens
hi volen!
7. El tràmit de la queixa a la Direcció General
d’Administració Local ens dóna la raó, sobretot
per la vaga argumentació de la rèplica. Per
continuar ens cal iniciar un contenciós
administratiu, que no descartem.
8. Les competències traspassades estan
perfectament regulades per llei. Compartint-ne
més, la seva tasca seria menys feixuga.
Partidisme és utilitzar les eines de tots (com
l’Avinyonet Avui) per justificar les seves accions
equivocades. Per exemple, argumentar la seva
abstenció a la votació de l’adhesió a l’AMI, cosa
inèdita fins alehores en el butlletí i, al tornar-se
a votar, no posar que l’abstenció era d’un
regidordel PSC, quan en tots els demés casos,
sempre s’ha detallat, és partidisme.
Vostès, com tota la resta de regidors del ple,
tenen unes sigles al darrera, amb unes idees més
o menys clares i convincents. Pensin que les
persones del municipi no se les pot engatusar
continuament.
Pretenem explicar les coses tal com són i fer
adonar als ciutadans de la realitat. Quan ens
busqui amb explicacions i raonaments clars i
transparents, ens trobarà. Quan no sigui aixì no
hi serem i pensi que la imatge de l’ajuntament
l’està embrutant qui governa!
Estem farts que se’ns acusi de mentiders sense
argumentar. Per això, sobre la direcció d’obra
de la urbanització de carrers a les Gunyoles i la
compatibilitat de treballar al mateix despatx
d’arquitectes (Avinyonet Avui juliol 2011), ens
va negar, dient que treballava per Josep Piñol,
i no per Rosa Escala, acusant-nos de mentiders.
La informació al col·legi d’arquitectes indica que
són el mateix despatx.
I del nou l’arquitecte tècnic incorporat a la plantilla
municipal?
Ens va “llegir” unes xifres segons les quals era
més barat incloure’l a la nòmina municipal que
pagar-li factures mensuals. Sort d’apuntar-les el
dia del Ple (no les va voler donar per escrit).
Basant-nos en el secretari, vam demostrar que
això no era veritat de cap manera (publicat a
l’Avinyonet Avui).
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ESPORTS
Torneig de Futbol 7 Copa Penedès TV

Gran Premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Vilafranca del Penedès 29 i 30 de Juny de 2013

El passat 29 i 30
de juny es va
d i s p u t a r  a
Vilafranca del
P e n e d è s  e l
Torneig de Futbol
7 Copa Penedès
TV Gran Premi

Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Com cada any
el nostre municipi i va participar i els nois que ens
representaven formaven part dels diferents pobles
que formen el municipi. Això fa, per una banda,
que els nois s'ho passin bé practicant esport i
competint, i per altre que es coneguin millor i
convisquin junts durant un cap de setmana, fet que
la distància entre nuclis fa que la relació entre ells
no sigui tan habitual.
El jugadors, de categoria infantil, van ser: Jordi Gris,
Alvaro Garcia, Ismael Afassi, Joaquim Marcé, Gerard
Garcia, Albert Blas, Oussama El Faqyr, Álex Atienza,
Marc Sánchez, Jesús Gutierrez, Pau Ripoll, Arnau
Jordan, Victor Herraiz i Josep Valls. Entrenats per
Octavi Ripoll i Juan de Dios Sánchez. Enguany
Avinyonet va quedar enquadrat en el Grup B
conjuntament amb Font Rubi, Sant Sadurní, Monjos
i La Granada.
El primer dia de competició, els equips s'enfrontaven
entre ells en forma de lligueta jugant-se un total de
4 partits. El primer partit va ser Avinyonet-Font-Rubí
on es va aconseguir una victoria clara per 3 a 1 i
d'aquesta manera es van sumar els tres primers
punts.
El segon, contra Els Monjos, va acabar amb una
derrota per 5 a 0. Els Monjos va ser un equip molt
superior i s'acabaria emportar el títol de campió del
torneig. El tercer, Avinyonet-La Granada va ser un
partit en el que tot i portar l'iniciativa en el marcador
i anar guanyant 2 a 0, al final i en els darrers minuts
va acabar en empat a dos.
Finalment el quart partit va ser contra el Sant Sadurní.
Un partit amb alternatives en el marcador, que va
acabar malauradament amb derrota per 3 a 2.
Aquest resultat va fer que es quedés tercer del Grup
B.

El segon dia de
competició es
jugaven les
r o n d e s
eliminatòries.
Tocava jugar per
quedar el millor
dels  tercers
classificats del torneig. Es disputava la semifinal
contra el tercer del grup A que va ser l'Olèrdola. Es
va aconseguir una victoria clara per 3 a 1 i d'aquesta
manera es passava a jugar la final dels millors tercers.
Aquesta final va enfrontar a l'Avinyonet contra el
Vilafranca Blau-Espirall. Va ser un partit molt treballat
amb opcions clares de gol pels dos equips on qui
marcava tindria molts punts de guanyar la final i
així va ser. Fruit del treball dels nois es va marcar
un gol cap a les acaballes del partit i es va guanyar
per 1 a 0 assolint d'aquesta manera la copa com
a millors dels tercers classificats.
S'ha d'estar molt content del paper que van fer el
nois i des d'aquí volem agraïr a tots ells i als
entrenadors el seu esforç  tot esperant l'any vinent
tornar a participar-hi.

Penedès televisió emetrà els partits del nostre equip
a les següents dates:

Dimecres 3 de juliol
Font-rubí - Avinyonet (1-3) Fase de grups

Dijous 18 de juliol
Sant Sadurní - Avinyonet (3-2) Fase de grups

Dimarts 23 de juliol
Olèrdola - Avinyonet (0-3) Semi-final tercers

Dilluns 29 de juliol
Avinyonet - Vilafranca (1-0) Final tercers

En els següents horaris: 16:30 / 20:30 /
4:30 / 12:30 (l'endemà).

O també a http://www.rtvvilafranca.cat



AvinyonetAvui  83 juliol 2013

A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

19

SOCIOCULTURAL

Casal d'estiu 2013

Coincidint amb l'inici de les vacances escolars,
es posa en marxa el Casal d’Estiu i estem molt
contents de poder continuar mantenint el
nombre d'inscripcions al casal malgrat els
moments de dificultat econòmica en que ens
trobem, fet que ens anima a continuar treballant
per garantir un casal d'estiu educatiu, divertit
i molt dinàmic per gaudir el màxim de les
vacances de l'estiu.

Enguany les monitores del grup de petits i
mitjans són la Neus Ràfols, la Laura de la Cruz
i la Regina Miret. I comptem també amb el
suport de l'Isaac Aznar com a monitor en
pràctiques i amb la Maria Córdoba com a
ajudant de monitors. Al grup de grans la Laura
Ràfols, la Xell Miret i l'Aleix Córdoba són

l'equip de monitors. L'Aleix ha estat voluntari
del casal tres anys seguits i enguany ja està
realitzant les pràctiques de monitor.
Durant les cinc setmanes de durada del Casal
d'Estiu, es fan moltes activitats especialment
preparades per a cada grup d'edat del casal.

Les sortides; a Navarcles, a St. Sadurní, a les
Deus de Sant Quintí, la travessa i les colònies,
l'Illa Fantasia, les sortides pel nostre entorn més
proper... També els tallers de reciclatge i de
pintura i diverses activitats com els jocs esportius,
els jocs tradicionals, les cançons, la dansa i
els dimecres refrescants a la piscina municipal
de Sant Cugat i el menjador... tot plegat són
petites parts d'un tot que anomenem; el Casal
d'Estiu d'Avinyonet del Penedès.
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Estiu Jove 2013
Com cada any, l'ajuntament, ha donat suport
a l'organització de l'Estiu Jove del Consell
Esportiu de l'Alt Penedès que porta organitzant
aquesta sortida des de fa tres anys. En aquesta

edició les places disponibles s'han esgotat
ràpidament  i només hi ha participat una jove
del municipi.  La sortida del 8 al 12 de juliol
ha estat al País Basc.

Associació d'Agermanament Avinyonet - Béruges

El passat 19 de maig, a la societat la Torre de Les
Gunyoles es va fer el cinquè Dinar de Germanor.
Els membres de l'associació van preparar un menú
que consistia en un primer plat de meló amb pernil
i un segon plat de vedella amb suc amb bolets.

De postres hi havia flam, pastes de full seques i
café. Després del dinar es va posar música per
tal  d'acabar d'ameni tzar la t robada.

L'Associació d'Agermanament vol donar les gràcies
a totes les empreses del municipi que van
col·laborar amb els seus productes, a les societats
dels diferents pobles que van cedir material per
dur a terme aquest dinar, a l'Ajuntament
d'Avinyonet pel seu suport en la difusió del dinar
i també a tots els veïns i veïnes que van assistir al
dinar. L'èxit de la diada de germanor és gràcies
a tots. Una iniciativa que promou una trobada
anual entre els diferents pobles del municipi i que
ajuda a l'associació d'agermanament a tirar
endavant diferents iniciatives relacionades amb

l'agermanament del nostre municipi amb el poble
francès de Béruges.

L'Associació d'Agermanament va organitzar també
aquesta primavera el Sorteig de dos caps de
setmana per a dues persones dels packs “Smart
Box”. Agraïm a les Cases Rurals del nostre municipi
que van col·laborar en la impressió de les butlletes
del sorteig i també com no, a les moltíssimes
persones que ens les van comprar. L'objectiu del
sorteig dels dos caps de setmana és finançar la
trobada anual de l'agermanament, facilitant
d'aquesta manera que cada cop hi puguin
participar més famílies. Enguany la Trobada amb
els nostres amics francesos ha estat a Béruges del
dijous 11 al diumenge 14 de juliol.

El passat dimarts dia dos de juliol els membres de
l'Associació d'Agermanament van fer l'entrega
dels dos premis als guanyadors; el Salvador Vallès
de les Gunyoles i la Júlia Huguet. Felicitats als
guanyadors.
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El passat 27 d'abril va tenir lloc la XI de la Festa
de la Gent Gran del Municipi. La diada va
començar amb la visita al CIARGA. El Centre
d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra
Aèria és un equipament museogràfic singular i de
referència relacionat amb l'aviació i la Guerra
Civil que s'emplaça a Santa Margarida i els
Monjos, a l'espai del Serral dins l'aeròdrom
republicà dels Monjos i que formava part del
Vesper de la Gloriosa.
Aquest equipament cultural és el primer referent
dedicat a explicar la història de l'aviació
republicana a la Guerra Civil espanyola (1936-
1939), tot mostrant el desenvolupament de l'aviació
durant la guerra.
Després d'aquesta complerta visita, en un principi
s'havia previst anar a l'Arboçar de Baix i al
Colomar recentment consolidat, però la pluja no
ens  va permetre fer aquesta visita i vàrem anar
al Local Social d'Avinyó Nou per tal de  compartir
una estona agradable entre tots els participants
a la festa i fer un petit aperitiu.
A l'hora de dinar, ens vàrem desplaçar fins al
Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops on ens
esperava el dinar i la continuació de la festa
homenatge a la gent gran del municipi. Per dinar

Sortides
El passat dissabte dia 22 de juny es va dur a
terme una sortida a la comarca de l'Empordà.
 Durant el matí es va fer una visita a tres indrets
emblemàtics de Castel ló d'Empúries.
Primer de tot l'Ecomuseu - farinera de Castelló
d'Empúries. Que havia estat una fàbrica de
finals del segle XIX i primera meitat del XX. És
un clar exemple de la industrialització en el
món fariner, que a través del sistema de
producció, anomenat austrohongarès, suposà
grans avantatges i va permetre obtenir farina
blanca per primera vegada.
Tot seguit la Basílica de Castelló d'Empúries
d'arquitectura gòtica, vam conèixer els
interessants  detalls de la seva façana,

ACTIVITATS GENT GRAN

XI Festa de la Gent Gran
hi havia; Meló a l'aroma d'alfàbrega amb pernil
del país i bacallà al forn a l'all i oli.  Vi i cava del
municipi i de postres panacota, cafès i gotes.
Seguidament, el regidor de la gent gran Frederic
Manzanares van fer entrega de la placa homenatge
a una parella que enguany celebraven les seves
noces d'or i, a continuació, va repartir l'obsequi
per a tots els participants que com cada any
l'ajuntament regala als assistents com a homenatge
a la gent de la tercera edat del municipi.
Finalment vàrem gaudir d’una petita actuació del
Sr. Carlos Gadea, veí del municipi i seguidament
d'una estona de música variada per ballar. Amb
“l'hora del adéus” ja es va donar per acabada
l’onzena edició de la Festa de la Gent Gran del
municipi.

l'impressionant retaule d'alabastre de mitjans
del S. XV i finalment nombrosos exemplars
d'orfebreria, indumentària i obres d'art litúrgic
i religiós del Museu Parroquial.
La Cúria i presó, va ser l’última visista del matí,
edifici que integrava dues funcions pròpies de
la vila medieval; la cúria, seu del tribunal de
justícia, i la presó on ingressaven els condemnats.
Un cop acabada aquesta complerta visita de
Castelló d'Empúries, vàrem anar a dinar al
restaurant La Brasa de Roses on també hi va
haver una estona de ball. Finalment una estona
de temps lliure per Empúria Brava va cloure la
jornada.
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Les tardes del passat 8 i 10 de maig al Casal
de la Gent Gran d'Avinyó Nou vam comptar
amb els Baguls de Joc de la Diputació de
Barcelona, un material per  tal de fer petits
exercicis físics i també exercitar la ment. Van
ser dues tardes molt entretingudes on també
hi van participar alguns néts i nétes del grup
de gent gran que habitualment assisteixen al
casal.

El 17 de maig va tenir lloc la presentació de
l'exposició “Dones de Sant Cugat Sesgarrigues”
on les descendents de les dones protagonistes
de les fotografies van explicar-ne la vida.

El “Taller de qualitat de vida” va tenir lloc els
divendres 15 i 18 de juny i 5 de juliol a les
18h. Aquest taller té com a temàtica central
l'autoestima i explica què podem fer per tenir
una millor autoestima i com aprendre a
sobreposar-nos a si tuacions dif íci ls.

Pel que fa a les activitats dirigides, la Gimnàstica
de Gent Gran ha acabat a mig juliol per fer
les vacances d'estiu i el Ioga acaba a finals
de juliol. Ambdues activitats tornaran a
començar el mes de setembre.

El 3 de juliol Taller de la memòria va tancar el
curs amb un berenar, i també començarà de
nou a la tardor.

Activitats al Casal

Aquesta primavera la junta de l'Associació de
Gent Gran ha organitzat també les següents
activitats i els següents actes:

- Al mes de maig va començar un curs de deu
sessions de Balls de saló. El curs s'ha dut a terme
els divendres al vespre a càrrec de l'Acadèmia
Pas a pas.

- El 15 de maig es va fer un berenar per
commemorar el Dia de la mare i homenatjar a
totes les dones en general. I finalment la tarda
del divendres 21 de juny es va celebrar el
Berenar de Sant Joan. Amb una assistència de
més de 40 persones.



Cistelles a Cantallops
Des de principis del mes de Maig, s'han col·locat
a la pista poliespor tiva de Cantallops
unes cistelles de basquet per complementar les ja
existents de mini basquet.
Aquesta adquisició s'ha dut a terme gracies a una
Subvenció atorgada a l'Ajuntament
per part de la Diputació de Barcelona.
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El passat mes d'abril, més concretament el 5, 6
i 7 d'abril es va realitzar la Festa de l'aniversari
del local de la Societat La Torre de Les Gunyoles.
Els actes es van iniciar el divendres amb una
Wiiatló, un torneig de diferents jocs de la Nintendo
Wii amb premis finals per als millors classificats
al conjunt de les tres modalitats de joc.
El dissabte va començar amb l'ús de la pista de
bàsquet inflable a l'Era de la Roca i els jocs
recreatius a la sala del local, ping-pong i dianes,
continuant a la tarda amb el 17è concurs de truc.
A la nit, la festa jove amb el grup The Soultans
va animar la vetllada fins ben entrada la matinada.
El diumenge, ben d'hora al matí, esmorzar per a
tothom arengades amb pa torrat i xocolata desfeta
per als més petits. A continuació missa solemne
i cercavila per acabar davant el local on la Cobla

Festa del XXIXè aniversari del local
de la Societat la Torre de Les Gunyoles

Selvatana va amenitzar l'estona amb unes
sardanes. Seguidament la ja tradicional paella
popular abans del gran concert de l'Orquestra
Selvatana que a continuació va fer ball.
Totes les activitats van ser un èxit de participació
i es va poder celebrar un altre aniversari del local
de la Societat La Torre ben lluït.

Enduret i endurada a les Gunyoles
El passat dissabte dia 25 de maig va tenir lloc
un Enduret a les Gunyoles puntuable pel
Campionat de Catalunya, provincial de
Barcelona i Trofeu Diputació de Barcelona. A
l'esdeveniment hi van pendre part un total de
70 pilots que van fer 3 voltes a un recorregut
de prop de 24 quilòmetres que recorria el
nostre municipi. Gràcies a les plujes de la
darrera setmana van trobar un terreny en
perfectes condicions i els espectadors van
poguer gaudir a l'especial cronometrada
l'actuació d'aquests joves pilots, així com van
poder veure en acció els pilots de les motos
clàssiques.
L'endemà també va tenir lloc l'Endurada a les
Gunyoles, puntuable pel Campionat de
Catalunya. Van pendre part un total de 201

pilots, els de les categories Senior A, E-125,
Junior i Senior B, van fer 3 voltes a un recorregut
de prop de 35 quilòmetres, i la resta de
categories van fer 2 voltes. Tot i que es va
aixecar una mica de pols, el nombròs públic
va poder gaudir de l'actuació d'aquests pilots.



Taller de Restauració de
mobles antics

ACTIVITATS I CURSOS
Aquest mesos de juny i juliol han acabat els cursos que es van fent durant l'any organitzats per
l'Ajuntament en col·laboració amb les entitats culturals del municipi.

Aquest taller segueix creixent any a any i ja
des de principi de curs hi havia llista d'espera
per al que es fa a Cantallops els dimarts de
17:30 a 20:00. Finalment, el mes de juny hi
va haver prou gent per organitzar-ne un segon
grup a L'Arboçar els dilluns a la mateixa
hora.

Activitats esportives
Les activitats esportives també gaudeixen de molt
bona acollida pel que fa a participants. Pilates i
tonificació han continuat liderant aquestes activitats
amb tots els grups plens i moltes ganes de fer
salut.
Aquest curs però, l'activitat d'aeròbic que es
realitza a Cantallops no ha tingut l'èxit d'altres
temporades, tot i que esperem que el curs que ve
més gent s'animi a participar-hi ja que és un clàssic
dins les activitats organitzades des de l'ajuntament.

Cursos de fotografia digital
Aquest curs 2012-2013 la novetat han estat els
tres nivells del curs de fotografia digital que s'han
realitzat a Cal Candi els dimarts dels mesos de
febrer el primer, abril-maig el segon i juny-juliol
el tercer. Amb aquests cursos els alumnes han
pogut aprendre i practicar amb les seves pròpies

Curs de francès B1
Com ja va sent tradicional, aquest any també
s'ha organitzat un curs de francès al municipi.
El curs que es duia a terme els dimarts de
19:30 a 21:00 ha estat molt just de
participants. Tot i així, gràcies a d'interès i
l'esforç dels alumnes i del professor s'ha pogut
acabar el curs i esperem que el proper any
es pugui repetir i fins hi tot fer un grup
d'iniciació.

càmeres tècniques professionals per aconseguir
tenir un bon nivell tant d'ús de la càmera com de
coneixements per obtenir fotografies més
elaborades i amb millor qualitat. A la guia
d'activitats 2013-14 hi podreu trobar una nova
edició a la que us animem a participar.
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Durant aquest mes de juliol rebreu a casa vostra
informació per a les activitats organitzades per al
curs 2013-2014.

També recordar que si hi ha algun grup de persones
que estiguin interessades a que s'organitzi alguna
activitat en concret al municipi que actualment no
s'estigui organitzant, es pot posar en contacte
amb el servei de dinamització sociocultural de
l'Ajuntament que n'estudiarà la viabilitat.

Catàleg d’activitats 2013-14
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Per Festa Major la disbauxa i
l'alegria s'apoderen de tots
nosaltres però no per això hem
d'oblidar que :

Fins baix!!: L’única persona
que pot decidir què fer amb
la nostra salut som nosaltres
mateixos. Però no podem
aguantar-ho tot, i cadascú té
una resistència diferent en el
consum d'alcohol o altres
drogues. Podem sortir de festa
sense anar sempre a tope, la
festa major és moooolt llarga.

Bon rotllo: La festa és un
espai per gaudir. Ens ho
podem passar bé i alhora
col·laborar a fer una festa més
agradable a les al t res

persones. Tinguem la festa en
pau.

Enrotllar-se: Buscar rollo està
bé sempre que tothom vagi
del mateix pal. Si ens deixen
clar que no som benvinguts o
benvingudes, acceptem-ho.

El carrer és meu!!: Sí, el
carrer és teu i de tots plegats
i els seus elements no
pertanyen ni a l'ajuntament,
ni als cotxes que l'envaeixen,
és dels infants, dels joves i de
la gent gran. Tinguem cura
d'allò que és públic perquè és
de tothom. No deixem
ampolles i la resta dels envasos
que hem usat enmig del carrer.
Solidaritat: En el moment de

tancar barres la gent que
participa desinteressadament
té ganes de plegar i anar a
dormir. Facilitem la seva feina
i marxem a un nou espai que
encara estigui obert.

Reutilitzem: El plàstic ve del
petroli, recurs no renovable i
molt contaminant. Utilitzem el
mateix got per les diferents
consumicions.

Bona festa per Festa Major !!

Text basat del material :  Fes-te/Festa
Crítica d'EdPac

DISFRUTEM I TINGUEM LA FESTA EN PAU!!

Festa Major Petita de Cantallops
El passat 29 de juny i celebrant la festivitat de
Sant Pere, Cantallops va organitzar com és
tradicional la Festa Major Petita.
Aquesta és una data que tan petits com grans
esperen sobretot per la popular “guerra d'aigua”

on els participants aprofiten per remullar-se i deixar
xop a tothom. A la nit es va portar a terme el
“Karaoke” que va acabar a altes hores de la
matinada i que va comptar amb una bona
participació.
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Programa d’actes Festa Major de l’Arboçar
DIVENDRES, 26 DE JULIOL
A 2/4 de 10 del vespre
LLANÇAMENT DE COETS

Durant la Festa Major
A la Sala de la Societat
EXPOSICIÓ “ELS NOSTRES VERSOTS”

A les 10 del vespre
A la Pista Poliesportiva
SOPAR A LA FRESCA

Durant el sopar
MÚSICA EN DIRECTE
A càrrec del conjunt acústic rock
WHY JOSEPHINE

Tot seguit
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de JOAN FERNÀNDEZ
(un home enamorat de l’Arboçar)

A la 1 de la matinada
FESTA JOVE
A càrrec del conjunt de rock ELIXIR’S

DISSABTE, 27 DE JULIOL
A les 9 del matí
LLANÇAMENT DE COETS

A les 10 del matí
A la Sala de la Societat
INSCRIPCIONS CAMPIONAT DE
PING PONG I FUTBOL 3

A les 11 del matí
A la Pista Poliesportiva
PARC INFANTIL Inflable, trenet, quads
i balanz bike

A les 11 del matí
A la Sala de la Societat
CAMPIONAT DE PING PONG I
FUTBOL 3 - Rondes classificatòries

A 2/4 de 2 del migdia
Davant de la Sala de la Societat
REMULLADA POPULAR

A les 4 de la tarda
A la Pista Poliesportiva
PARC INFANTIL Inflable, trenet, quads
i balanz bike

A les 6 de la tarda
A la Sala de la Societat
CAMPIONAT DE PING PONG I
FUTBOL 3 - Finals

A les 10 del vespre
Pels carrers del poble
CORREFOC
A càrrec dels Diables de l’Arboçar

A les 11 de la nit
Al camp de futbol
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI

A 3/4 de 12 de la nit
A la Pista Poliesportiva
GRAN BALL DE NIT
A càrrec de l’ORQUESTRA MELODIA

DIUMENGE, 28 DE JULIOL
A les 9 del matí
LLANÇAMENT DE COETS

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, GEGANTS DE
SANT PERE MOLANTA, BALL DE
BASTONS DE SANT QUINTÍ DE
MEDIONA i PANDERETES DE
L’ARBOÇAR

A la 1 del migdia
A la Sala de la Societat
VERMUT DE FESTA MAJOR
Exhibició dels balls populars

A les 2 del migdia
A la Sala de la Societat
LECTURA VERSOS DELS DIABLES

A 2/4 de 7 de la tarda
Al camp de futbol
PARTIT DE FUTBOL
Entre els equips F.C. ARBOÇAR –
F.C. LA PLANA RODONA

A les 10,30 de la nit
A la Pista Poliesportiva
HAVANERES
A càrrec del grup XALOC i degustació
de Rom Cremat

En acabar
A la Pista Poliesportiva
TRACA DE FI DE FESTA

NOTES D’INTERÈS
- Per al sopar del divendres,
cadascú s’haurà de portar el
seu. La Societat aportarà la
infraestructura (taules, cadires,
cava, vi i aigua).
- Durant el correfoc es
recomana no aparcar a
l’Avinguda Principal, Avinguda
de les Flors, Carrer Font del
Cuscó,
Carrer de Les Roques i Plaça
de Les Roques.
- La Societat la Penya es reserva
el dret d’admissió, a totes les
activitats als veïns que no siguin
socis.

DIMECRES 31 DE JULIOL
20:00 Presentació llibre

DIJOUS 1 D'AGOST
20:00 Pregó de Festa Major

DIVENDRES 2 D'AGOST
21:30 Correfoc amb els Diables de
Sant Sebastià del Gorgs i colla
convidada i castell de focs d'artifici.
22:15 Sopar local.
23:30 Versots dels diables.
24:00 Actuació/espectacle
d'humor.

DISSABTE 3 D'AGOST
7:00 Matines
10:00 Trobada d'intercanvi de
plaques de cava.
11:00 Visita guiada del claustre
(entrada 2).
Tarda, a partir de les 17:00
Torneig de Bitlles Catalanes
Campionat de futbolí
Jocs infantils i xocolatada per a
tothom
21:30 Correfoc i cursa de la
carretilla.
23:30 Gresca a la fresca amb
actuació en directe.

DIUMENGE 4 D'AGOST
10:00 XXXIII cursa popular i refrigeri
per als participants.
12:00 Missa de Festa Major
13:00 Cercavila
17:00 Jocs infantils
20:00 Ball de vetlla amb el grup
La Montecarlo

DILLUNS 5 D'AGOST
12:00 Missa de difunts.

Programa d’actes Festa Major de Sant Sebastià dels Gorgs
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DIVENDRES 23 D’AGOST
A les 6 de la tarda
Festa per la Gent Gran
A les 8 de la tarda
Repic de campanes
A les 9,30 del vespre
Pregó a Plaça del Sindicat
A les 8 de la tarda
Corre bars
A les 12 de la nit
Festa Jove a la Pista amb els grups:
LOS CHICOS ALTOS - MR TOAST -
CHONE - THE LEMON MAFIA

DISSABTE 24 D’AGOST
A les 5 de la tarda
Partit de futbol
al Camp d'Esports La Grava
A les 10 de la nit
Correfoc amb els Diables Nefastus i
els Diables del Pla
Tot seguit
lectura dels versots

A les 12 de la nit
a la pista Ball amb l'orquestra Quartz
A partir de les 2 de la matinada
Festa jove i Disco Mòbil

DIUMENGE 25 D’AGOST
A les 9 del matí
esmorzar popular
De les 10 del matí i
fins la 1 del migdia
a la plaça de la Font
11ª Trobada d'intercanvi
de plaques cava
A 12 del migdia
Missa Solemne de Festa Major
Tot seguit
cercavila i actuació a la pista dels
balls populars
A les 8 de la tarda
a la Pista Ball amb l'Orquestra Venus
A 12 de la nit
a la pista Concert de Festa Major i
ball de nit

DILLUNS 26 D’AGOST
A les 12 del migdia
Missa per als Difunts del Poble
De les 11 del matí a
la 1 del migdia
“Gran parc infantil aquàtic”
A la 1 del migdia
a la pista aperitiu pels socis
A les 4 de la tarda
a la pista Campionat de Truc
A les 4 a 6 de la tarda
Gran parc infantil aquàtic i
Xocolatada
A les 10 de la nit
a la pista Sopar de Germanor amb
espectacle

Programa d’actes Festa Major d’Avinyó Nou

DIJOUS 8 D'AGOST
A les 8 del vespre,
a la pista dels Ametllers
PARTITS DE FUTBOL SALA entre els
equips del poble
Hi col·laboren: Els Cafeters de Les
Gunyoles amb coca i cava per a tots
els participants

DIVENDRES 9 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
dels fundadors del Grup de teatre
“LA TORRE”.
Tot seguit,
TEATRE amb l'obra “Burundanga” de
l'autor Jordi Galceran. A càrrec del
grup de teatre LA TORRE de Les
Gunyoles.

DISSABTE 10 D'AGOST
A les 11 del matí, al Local
CAMPIONAT LOCAL DE PING PONG
A 2/4 de 5 de la tarda,
a la pista vella
GIMCANA AMB JOCS
TRADICIONALS
A 1/4 de 9 del vespre
JÚNIOR FOC. A càrrec dels diables
petits de Les Gunyoles i la colla de
diables de L'Arboçar
Recorregut: C/ Montjuic, C/ Sant
Salvador, i Plaça Sant Salvador
A les 9 del vespre, a la Plaça de
l'Era de la Roca, plantada del bestiari
participant al correfoc
SEXOT DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES
SEGUNOLA DE LES GUNYOLES
A les 11 de la nit
CORREFOC
A càrrec de,
DIABLES DE LES GUNYOLES
LA SEGUNOLA

SEXOT, DE LA COLLA DE DIABLES
SEXES FOC DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES

Recorregut: Plaça l'Era de la Roca,
C/ Padró, Plaça Anselm Clavé, C/
Montjuic, C/ St. Paladí, C/ Bons
Aires, C/ Montjuic, C/ Sant Salvador,
Plaça Sant Salvador, Plaça de
l'Església.
En arribar a la plaça de
l'Església,
LECTURA DEL VERS SATÍRIC A
CÀRREC DELS DIABLES DE LES
GUNYOLES
Seguidament,
ENCESA DEL CAMPANAR I
LLUIMENT DELS DIABLES, LA
SEGUNOLA I EL SEXOT
A continuació,
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI
A continuació,
a la pista dels Ametllers
BALL JOVE amb el grup THE NOCHE
I després EMPALMADA fins acabar
la gresca.
A 2/4 de 3 de la nit,
al camp de futbol,
FESTA PSYTRANCE.
Organitza NGNP. Participació de
DJ'S de la comarca.

DIUMENGE 11 D'AGOST
A les 12 del migdia
a l'Església parroquial
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR,
amb el grup de cantaires de Les
Gunyoles. Es cantaran els GOIGS
EN HONOR A SANT SALVADOR.
A continuació
CERCAVILA a càrrec de la
SEGUNOLA de Les Gunyoles, el Ball
de Figuetaires de Vilafranca del
Penedès i les Panderetes de
Cantallops.
Recorregut: plaça de l'Església, plaça
Sant Salvador, c/ Sant Salvador,
c/Montjuïc, c/ Sant Salvador i pista

dels Ametllers.
Al finalitzar, a la Pista dels Ametllers
LLUIMENT DELS BALLS
A 2/4 de 8 del vespre, a la Pista
dels Ametllers
GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb
l'orquestra ROSALEDA
A les 12 de la nit
GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR
I LLUIT BALL DE NIT amb l'orquestra
ROSALEDA

DILLUNS 12 D'AGOST
A les 11 del matí
a l'Església parroquial
Missa en memòria dels difunts del
poble
D'11 a 1  TOBOGAN INFLABLE a
l'Era de la Roca
D'1 a 2 de la tarda, al c/ Sant
Salvador
GUERRA D'AIGUA
(Cal que tothom es porti una galleda
o cubell de casa)
A les 4 de la tarda al Local
XXXIIè CONCURS DE TRUC amb
coca i cava per a tots els participants
A les 5 de la tarda a l'Era de la
Roca
TOBOGAN INFLABLE
A les 6 de la tarda a l'Era de la
Roca
ESPECTACLE INFANTIL amb la
COMPANYIA DUO i seguidament
FESTA DE L'ESCUMA.
A les 11 de la nit al local
ESPECTACLE D'HIPNOSI. A càrrec
de l' hipnotitzador JEFF TOUSSAINT

DIMARTS 13 D'AGOST
Dia del gos
A les 6 de la tarda a la Plaça de
l'Era de la Roca
Sortida cap a la FONT DEL CUSCÓ
En arribar
BERENAR-SOPAR DE GERMANOR
(Cal portar-se el menjar, plats i coberts)

Programa d’actes Festa Major de les Gunyoles
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