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Diumenge 10 d’abril, inauguració de les
obres Viu al Poble

Aprovat el pressupost per al 2016

Street Market i Macropanera

Nous espais per la gent gran

Del 7 al 24 d'abril nova edició de Microvi

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, es reuneix
amb la Presidenta de la Diputació de Barcelona,

la Sra. Mercè Conesa
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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.

Regidories
Hores concertades prèviament

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

Arquitecte tècnic
Divendres de 9 a 12 h. Hores concertades.
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.

Servei d’aigua (CASSA)
· Gestió comercial  937 486 414 (de 8 a 15 h.)
· Avaries i reclamacions 900 878 583 (24 h.)
· Lectures 937 155 707 (24 h.)
· Cobrament rebuts 932 906 746 (24 h.)
· Atenció al ciutadà a les oficines de
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès, els
dimecres de 10,30 a 14 h.

Bibliobús Montau
Els divendres de 16 a 19 h.
Avinyó Nou. Davant el Casal de la gent
gran del Local social municipal.
Cantallops. Davant del Local social municipal.
Parades quinzenals. Consultar dates a:
h t tp ://busmon tau .wordp re s s . com/

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 8,30 a 13 h.

Infermeria
Infermeria comptarà amb el Sr. Pere Tarrés
i tindrà consulta dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 8,30 a  13 h.
Per a qualsevol urgència podeu trucar al
telèfon 938 199 505 o també a partir de
les 15,30 h. podeu adreçar-vos al servei
d’Atenció Continuada del CAP Els Monjos
(tel. 938 186 748).

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a Les Gunyoles, Cal Candi.
16,30 a 18,30 h.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local
social. 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
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

639 93 61 57
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

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 a 21 h.)
Urgències (ACUT) 24 hores dissabtes
i diumenges
Pediatria  de 8 a 20 h. de dilluns a
divendres
Administració de 8 a 15 h. de dilluns
a divendres, excepte els dimarts que
serà fins a les 17 h.
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
93 595 26 50

061

TELÈFONS ÚTILS

Deixalleria
Dilluns de 9 a 13 h.; divendres de 9 a 13 h. i de 16 a 19 h. i
dissabte de 9 a 13 h. (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)

Recollida de restes de poda
L'últim dijous de cada mes (cal tenir els feixos preparats). Abans del
dimarts anterior s'ha de trucar a l'Ajuntament per avisar del lloc.

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

NAIXEMENTS
Cap

CASAMENTS
- Ismael Samaoui Aiat Moussa i Fatima Ezahra Hddachi
4 Febrer 2016
- Wilder Mario Ceballos Correa i Milgia Yarenni Soriano Portillo
4 febrer 2016

DEFUNCIONS
Cap
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Us presentem la primera edició del butlletí municipal d'aquest any
2016, que com sempre recull el resum de tots els temes que hem
dut a terme en els darrers mesos, uns mesos que ens han posat a
prova amb la finalització de totes les actuacions previstes en el
programa “Viure al Poble”, i sobretot, en la seva tramitació, que
havia d'estar enllestida a 31 de desembre de 2015. Una tasca que
ha requerit de l'esforç de tots i que ha arribat a bon port.

Ara vindrà la part mes amable, però no per això amb menys
responsabilitat pels que hem de gestionar, i és la de posar en
funcionament aquestes actuacions que suposem una millora notable
dels pobles. Vull posar èmfasi en la reforma del Local d'Esquerres,
una obra que ha de marcar un abans i un després al municipi, i
la manera d'entendre el desenvolupament turístic, empresarial i
cultural. Una sala polivalent, un espai de cuina i sobretot, el primer
museu únic i exclusivament referent a la Font de la Canya, refermant
el nostre municipi com “l'Origen de la Vinya a Catalunya”.

Començarem el procés amb el trasllat dels tècnics de joventut, cultura, turisme i gent gran, a partir
del mes de març, a aquest nou espai, tot iniciant les proves d'ús perquè tot estigui en ple
funcionament a partir del mes d'abril.

El passat mes de gener em vaig reunir amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, la Sr
Mercè Conesa, per tal de parlar dels diferents temes que afecten al municipi i que explico en una
notícia a l'interior del butlletí. Aprofitant la visita vaig convidar-la a presidir la inauguració de les
obres i actuacions executades dins del programa “Viure al Poble”, i us vull comunicar la seva
presència el pròxim dia 10 d'abril. Per tant, us animo a guardar a les vostres agendes aquesta
data, esperant que ens acompanyeu en un dia tant important per al municipi. Uns dies abans ja
farem arribar la informació sobre els actes preparats a totes les cases.

A la pàgina 19 d'aquesta revista us presentem els actes d'aquesta segona edició de la mostra
MICROVI, que enguany tindrà lloc entre els dies 7 il 24 d'abril, amb 9 actes repartits per tots
els pobles del municipi i en llocs espectaculars que faran que es parli del nostre municipi al llarg
de 15 dies molt intensos. Us animo a seguir la informació a través de tots els nostres canals
habituals i estar al cas en la posada a la venta de les inscripcions per als diferents actes. Vull
agrair l'esforç de totes les persones que estan treballant perquè aquesta segona edició torni a
ser un gran èxit i siguem referent en la proposta de petits cellers.

Sense deixar de banda el dia a dia de la gestió municipal, hem aprovat el pressupost 2016,
buscant el màxim de suport entre els grups municipals, aconseguint el suport del grup de CiU i
l'abstenció d'ERC, un resultat que ens anima a seguir desenvolupant el programa electoral i buscant
el màxim consens possible entre tots.

Acabada la depuradora de Sant Sebastià, ara destinarem les forces en iniciar les obres de la de
Cantallops, i en començar a treballar en el projecte de la de l'Arboçar. L'objectiu de l'equip de
govern és fer allò que l'ACA no ha fet, i dotar de les infraestructures necessàries als nostres pobles,
buscant subvencions a les administracions superiors, en aquest cas a la Diputació de Barcelona.

Res més, animar-vos a que ens acompanyeu aquest mes d'abril tant important per a tots nosaltres
i que fem pinya en els nostres pobles aprofitant la mostra MICROVI per saber vendre amb
entusiasme tot allò que es pot trobar al nostre municipi. Segur que serà una recompensa positiva
per a tots plegats.

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès A
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 22 D'OCTUBRE DE 2015

PLENS MUNICIPALS

Aprovació certificació d'obra núm. 6 projecte “Centre de Dinamització
Turística Local”
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra número 6 de l'actuació titulada Centre de Dinamització
Turística Local, per seu import total de 24.451,26 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 1 projecte “Habilitació d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la ctra. n-340 a Avinyó Nou”
Amb tots els vots favorables es va aprovar la certificació d'obra número 1 de l'actuació titulada Habilitació
d'una zona d'aparcament dissuasori i adequació de l'entorn a la carretera n-340 a Avinyó Nou, pel seu
import total de 30.403,28 euros.

Aprovació inicial projecte “Museu del batre”, inclòs en el programa “Viure
al Poble 2010”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 vot en contra (ERC-AM) es va aprovar inicialment el projecte d'obra
ordinària d'aquest municipi titulat Museu del batre, amb un pressupost total de 32.850,54¤ (IVA apart),
redactat pels Serveis Tècnics municipals, actuació inclosa en el programa europeu “Viure al Poble 2010”.

Aprovació obertura procediment de contractació obres “Museu del Batre”,
incloses  en el programa “Viure al Poble 2010”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 vot en contra (ERC-AM) es va aprovar contractar les obres relatives
al projecte titulat Museu del Batre, actuació prevista en el projecte “Reactivació econòmica i turística
d'Avinyonet del Penedès”, inclòs en el programa europeu “Viure al Poble 2010”, mitjançant la modalitat
de contracte menor d'obres. El preu de licitació és de 32.850,54¤ (IVA apart).

Aprovació inicial projecte museogràfic Font de la Canya d'Avinyonet del
Penedès (“Viure al Poble 2010”)
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar inicialment el projecte
museogràfic Font de la Canya d'Avinyonet del Penedès, amb un pressupost total de 92.739,19¤ (IVA apart),
desglossat en tres fases d'execució, redactat pels  arqueòlegs Dani López Reyes, Joan Francès Farré i Sergi
Vera de los Ríos, actuació inclosa en el programa europeu “Viure al Poble 2010”.

Aprovació obertura procediment de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a l'execució del projecte museogràfic Font
de la Canya d'Avinyonet del Penedès, f1 (“Viure al Poble 2010”)
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar contractar per procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, el Projecte museogràfic Font de la Canya d'Avinyonet del
Penedès, F1, amb un pressupost de licitació de 52.066,11 euros (IVA apart).

Aprovació obertura procediment de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per al subministrament de mobiliari per al Centre
de Dinamització Turística Local (“Viure al Poble 2010”)
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar contractar per procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, el subministrament de mobiliari  per al Centre de dinamització
turística local, amb un pressupost de licitació de 39.669,42 euros (IVA apart).
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Aprovació esmenes modificacions pressupost projecte “Viure al Poble 2010”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es van aprovar les esmenes realitzades en les
modificacions previstes, en el pressupost de les actuacions incloses en el projecte “Reactivació econòmica i turística
d'Avinyonet del Penedès”, cofinançat pel FEDER Catalunya 2007-2008, eix 4 i el Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el programa “Viure al Poble 2010”.

Moció de suport al President de la Generalitat de Catalunya  i altres membres
del govern amb motiu de la seva imputació per la consulta del 9N
Per unanimitat es va aprovar condemnar enèrgicament la politització d'aquest tema, i exigir l'arxiu immediat
de les diligències judicials al tractar-se d'una qüestió de mera manipulació política partidista.

Moció del Grup Municipal de CiU per resoldre la problemàtica sobre el mal
estat de l'habitatge “Cal Jaques” d'Avinyó Nou
Per unanimitat es va aprovar actuar davant l'abandonament i la perillositat que suposa el mal estat de
l'edifici i les condicions d'insalubritat detectades, es demana una actuació d'urgència i immediata.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL
DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2015

Aprovació certificació d'obra núm. 7 projecte “Centre de Dinamització Turística Local”
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra número 7 de l'actuació titulada Centre de Dinamització
Turística Local, per seu import total de 16.531,60 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 2 projecte “Habilitació d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la ctra. n-340 a Avinyó Nou”
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra número 2 de l'actuació titulada habilitació d'una zona d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la carretera n-340 a Avinyó Nou, per seu import total de 50.254,68 euros.

Aprovació provisional del POUM pel que fa a l'ajust de la delimitació del
sòl urbà al barri de Clariana
Amb tots els vots favorables es va aprovar provisionalment una modificació puntual del POUM d'Avinyonet
del Penedès, pel que fa a l'ajust de delimitació del sòl urbà al barri de Clariana (TM Avinyonet del Penedès).

Aprovació elecció Jutge de Pau substitut del municipi
Amb 5 vots a favor dels regidors del grup municipal de PM-CP, 3 abstencions dels regidors del grup municipal
de CiU i 1 en vot en contra del regidor del grup municipal d'ERC-AM es va aprovar elegir com a Jutgessa
de Pau substituta del municipi d'Avinyonet del Penedès la senyora Maria Victòria de Pascual Pascual,
considerant que reuneix els requisits i les condicions necessàries per a l'exercici del càrrec.

Aprovació provisional modificació d'Ordenances Fiscals per a l'Exercici 2016
Amb el vots favorables dels regidors dels grups municipals de PM-CP i CiU i l'abstenció del grup d'ERC-
AM, es va aprovar la proposta de modificació d'ordenances fiscals per al proper exercici 2016. Les
modificacions més significatives són les següents:
1) IBI Urbana
Es redueix el tipus al 0,66 per cent, i s'estableix una bonificació del 10% en la quota íntegra de l'impost
per als subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que els ingressos
anual de la unitat familiar que resideix a l'habitatge no superin els 30.000,00 euros anuals, i el valor
cadastral de l'immoble sigui inferior als 100.000,00 euros.
2) Impost sobre vehicles de tracció mecànica
S'estableix una bonificació del 25% per als titulars de vehicles híbrids i del 50% per als titulars de vehicles elèctrics.
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3) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
S'estableix un tipus del 3% en el cas de legalització d'obres efectuades sense llicència o revisions del
pressupost que superi en més d'un 10% l'inicial arran d'una inspecció dels Serveis Tècnics municipals.
4) Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Se suprimeix la taxa aplicada en els solars sense edificar.
5) Establiment de noves ordenances
S'estableix la Taxa per la prestació del servei d'escola esportiva municipal, la Taxa per la utilització
d'instal·lacions, materials i estris municipals i la que regula els Preus públics (Entrada al Monestir de Sant
Sebastià dels Gorgs, Visita al Jaciment de la font de la Canya i assistència a les activitats de dinamització
socio-cultural), fixant les tarifes i preus que ja s'apliquen.
(Les ordenances es penjaran a la pàgina web municipal)

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2/15
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de
crèdits número 2/15, dins l'estat de despeses del pressupost municipal vigent,  segons el següent detall:
a) Suplements de crèdits: 500,00 euros
b) Crèdits extraordinaris: 69.064,08 euros
FINANÇAMENT: Nous ingressos: 4.200,00 euros      Romanent de tresoreria: 69.064,08 euros

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2015

Adjudicació definitiva contractació obres “Museu del Batre” (Viure al Poble 2010)
Amb 7 vots a favor (5 PM-CP + 2 CiU) i 1 vot en contra (ERC-AM) es va aprovar adjudicar definitivament la contractació
de referència a l'empresa NOU SET Empresa d'Inserció, SCCL, de Vilafranca del Penedès, per un import total de
26.446,28 euros (IVA apart), d'acord amb el contingut de l'oferta presentada i justificada.

Adjudicació definitiva contractació subministrament i servei projecte
museogràfic Font de la Canya  (Viure al Poble 2010)
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar adjudicar definitivament la
contractació de referència a l'empresa MÓN IBER ROCS, SL de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), per un
import total de 52.066,11 euros (IVA apart), d'acord amb el contingut de l'oferta presentada.

Adjudicació definitiva contractació subministrament mobiliari centre de
dinamització turística local  (Viure al Poble 2010)
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es  va aprovar adjudicar definitivament la
contractació de referència a l'empresa TALLERES PALAUTORDERA, SA de Sant Celoni (Barcelona), per un
import total de 39.325,00 euros (IVA apart), d'acord amb el contingut de l'oferta presentada.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2015

Aprovació certificació d'obra núm. 8 projecte “Centre de Dinamització Turística Local”
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra número 8 de l'actuació titulada Centre de Dinamització
Turística Local, pel seu import total de 94.549,21 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 3 projecte “habilitació d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la ctra. n-340 a Avinyó Nou”
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra número 2 de l'actuació titulada Habilitació d'una zona d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la carretera n-340 a Avinyó Nou, pel seu import total de 34.385,38 euros.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2015

Aprovació certificacions d'obra núm. 9 i 10 projecte “Centre de Dinamització Turística Local”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es van aprovar les certificacions d'obra
número 9 i 10 de l'actuació titulada Centre de Dinamització Turística Local, pel seu import total respectiu
de 118.605,87 euros i 17.794,47 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 4 projecte “Habilitació d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la ctra. n-340 a Avinyó Nou”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar la certificació d'obra número
4 de l'actuació titulada Habilitació d'una zona d'aparcament dissuasori i adequació de l'entorn a la carretera
n-340 a Avinyó Nou, pel seu import total de 29.197,40 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 1 i única projecte “Museu del Batre”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar la certificació d'obra número
1 i única de l'actuació titulada Museu Batre, pel seu import total de 32.000,00 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 1 projecte “rehabilitació coberta serveis
tècnics edifici de l'Ajuntament”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar la certificació d'obra número 1 de l'actuació
titulada Rehabilitació coberta serveis tècnics edifici de l'Ajuntament, pel seu import total de 15.888,50 euros.

Aprovació i/o ratificació factures corresponents a actuacions incloses en el
programa “Viure al Poble 2010”
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar ratificar la resolució d'aquesta
alcaldia núm. 107/15 de data 17 de desembre, per la qual es van aprovar diverses factures corresponents
a les actuacions incloses en el programa “Viure al Poble 2010”.

Aprovació distribució ajudes projectes 3r món
Per unanimitat es va atorgar les ajudes econòmiques a les entitats que tot seguit s'indiquen:
ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES: 600 euros         EQUALMÓN: 600 euros

Ratificació resolució d'alcaldia sobre nomenament secretària Registre Civil
d'Avinyonet del Penedès
Per unanimitat es va nomenar com a secretària del Registre Civil d'Avinyonet del Penedès a la senyora
Verònica Guilera Mesa, auxiliar administrativa de l'Ajuntament, considerant que és la persona idònia per
desenvolupar el càrrec, amb efectes des del 1r de desembre de 2015.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 21 DE GENER DE 2016

Aprovació inicial Pressupost Municipal únic, bases d'execució i plantilla de
personal per a l'exercici 2016
Amb 8 vots a favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM) es va aprovar inicialment el pressupost
municipal únic d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2016 i el seu estat consolidat per una quantitat de
2.532.323,00 euros, tant a l’estat de despeses com d’ingressos.
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NOTÍCIES

Coberta ajuntament
Al llarg d'aquest trimestre s'han dut a terme les
obres de consolidació de la coberta de l'ala est
de la Casa de la Vila. Les obres s'han realitzat
després de l'estudi que va executar la Diputació
de Barcelona a tota la coberta, a causa de
l'ensorrament d'una de les bigues a l'ala oest a
l'agost del 2009.

Les obres han tingut un cost de 24.570,39 euros

i han consistit en la col·locació de reforços metàl·lics
a les jàsseres de fusta, l'aïllament de la coberta
amb la nova col·locació de les teules i un nou fals
sostre a totes les sales.

Durant les obres,  el departament de serveis tècnics
s'ha traslladat en part a la sala de plens i en altres
despatxos de la planta primera. A dia d'avui el
servei ja torna a està al lloc habitual.

Museu del Batre
Dins del projecte de Viure al poble, s'han executat
les obres corresponents a la museïtzació del
Museu del Batre a les Gunyoles.

Han tingut un cost de 26.446,28 euros + IVA i
les ha dut a terme l'empresa Nou Verd, empresa
penedesenca d'inclusió que ha permès agafar
gent a l'atur de llarga durada.

Amb aquesta obra el municipi disposarà d'un
museu 24h 365 dies a l'any en què es podrà
veure la màquina del batre de les Gunyoles
acompanyada amb un gran vinil a l'exterior
amb informació elaborada pels amics del llibre
de les Gunyoles.

Durant la nit, el museu estarà connectat a
l'enllumenat públic i els visitants podran encendre
el llum i gaudir del material del seu interior.
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Local d'Esquerres

Després d'un any d'obres, des de l'Ajuntament
volem convidar a tothom a la inauguració del
nou punt de trobada turístic, cultural i de salut
del nostre municipi. L'Equip de Govern ha
destinat molts esforços a aquesta obra i estem
convençuts que aquest municipi necessita per
esdevenir referent turístic a la comarca i que a

Obres N-340 a Avinyó Nou
Ja s'han finalitzat les obres de la N-340 al seu
pas per Avinyó Nou, dins del programa de Viure
al poble. Amb la millora de tota la travessia
esquerra direcció Barcelona, s'han eliminat les
barreres arquitectòniques i s’ha fet  un pas més
ampli per a tothom. També la plantació d'arbres

permetrà una imatge més agradable i un canvi
molt important a aquesta façana del poble. També
s'ha acabat d'adequar l'aparcament, posant a
disposició més de 70 places. Estem convençuts
que serà una millora destacable per a veïns,
visitants i pels comerços en general.

més ens servirà com a sala polivalent per a tot
tipus d'activitats. El proper dia 10 d'abril en
donarem el tret de sortida amb la presència de
la presidenta de la Diputació de Barcelona.
Esperem que ens acompanyeu en un dia que
considerem que serà important per tot el municipi
d'Avinyonet del Penedès.
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Mur de pedra a Avinyó Nou fet per la brigada
Seguint amb les obres de la N-340, la brigada
municipal ha complementat la mateixa amb la
construcció de dos murs de pedra davant de la
zona de l'Estanc. Aquestes setmanes està executant
el mur que servirà per col·locar de nou la bateria
de contenidors al camí de Cades.

D'aquesta manera la realització de murs a tot el
municipi segueix una mateixa línia, deixant els
nostres pobles endreçats i treballant des de tots
els sentits pels veïns i tota la gent que ens visita.

Millores al GEC a les Gunyoles
De la mà de la parròquia i la Societat la Torre,
l'Ajuntament ha adequat tota la planta baixa de
l'antic bar vell de les Gunyoles com a estat de
magatzem per les diferents entitats existents al poble.
D'aquesta manera la col·laboració publico-privada
ha permès adequar un espai en desús per facilitar

Depuradora de Sant Sebastià dels Gorgs
Aquest mes de febrer ja s'ha posat definitivament
en marxa la depuradora de Sant Sebastià dels
Gorgs. Amb aquesta, s'inicia el planning de
construcció de les diferents depuradores que
resten per fer i que l'equip de govern s'ha
marcat construir aquesta legislatura.

Aquest 2016 s'iniciaran les obres de construcció
de la depuradora de Cantallops amb una
inversió de més de 500.000 euros finançats

al 100% per la Diputació de Barcelona. De la
mateixa manera esperem a finals d'any tenir
avançats els tràmits per executar la de l'Arboçar.
Amb aquesta iniciativa, l'equip de govern vol
deixar els nostres pobles amb les condicions
pertinents pel que fa al tractament d'aigües
residuals, malauradament pel fet que l'ACA ja
ha manifestat que no realitzarà les seves
obligacions de construir les depuradores
pendents.

el dia a dia de les entitats. Les obres han consistit
amb l'enderroc d'una part d'envà de separació,
l'adequació de la instal·lació elèctrica existent i
l'enderroc de l'antiga barra. D'aquesta manera, el
pessebre, el teatre, els diables i la societat disposaran
d'un espai compartit per al seu material.
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Visita de l'Alcalde amb la Presidenta de la Diputació

El passat 13 de gener, l'alcalde Oriol de la
Cruz es reunia amb la presidenta de la Diputació
de Barcelona, la Sra Mercè Conesa per tal de
parlar dels diferents temes que afecten el
municipi.

L'Alcalde agraïa el suport de l'administració
que ella presideix el suport als municipis petits,
fet que es pot veure en les diferents revistes on
la majoria de les inversions realitzades porten
el segell de la Diputació de Barcelona.
En la trobada es parlava de la depuradora de
Cantallops, obra que s'iniciarà properament, així

com demanar de nou el suport per tirar endavant
els projectes de reforma del Monestir de Sant
Sebastià dels Gorgs i la segona fase de la
museïtzació del jaciment de la Font de la Canya.
La reunió s'acabava amb l'entrega de diferents
elements turístics del municipi, realitzats darrerament,
així com un llibre de la Font de la Canya.

En la mateixa reunió, la presidenta acceptava
la invitació de l'alcalde i s'emplaçava a venir
a Avinyonet del Penedès i donar el tret de sortida
a les obres del Viure al poble així com d'una
nova edició de la Mostra MicroVi.

Millores a Cal Candi
Al llarg del mes de gener s'han realitzat obres al local
social de Cal Candi a les Gunyoles per tal de
transformar la planta baixa en una sola sala polivalent
que pugui servir per a la gent gran i per a totes
aquelles entitats, pel jovent o per totes aquelles entitats
que la necessitin per a reunir-se o bé desenvolupar
les seves activitats. Les obres han consistit en l'enderroc
de l'envà que separava la sala d'espera amb la
d'atenció. També s'ha instal·lat una bomba de calor
per dotar de fred i calor a la sala. Per finalitzar s'ha
posat una porta de vidre a l'accés i una barana per
evitar que la gent caigui per la finestra lateral.
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Visita amb el Diputat d'Infraestructures
de la Diputació, Jordi Fabrega

El passat dimarts dia 2 de febrer, l'alcalde
d'Avinyonet visitava el Diputat d'Infraestructures
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona per tal
de parlar de diferents temes que afecten el municipi

i aprofitar per recollir la recent redactada
ordenança de camins que ha elaborat la Diputació
de Barcelona a petició de l'Ajuntament.

L'Ajuntament rep de la Diputació l'Ordenança municipal
d'ús i defensa dels camins

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès, l'Ordenança municipal
d'ús i defensa dels camins del municipi.

Aquest treball, que suposa una eina jurídica
imprescindible per a la gestió dels camins, ha
estat lliurat a l'alcalde, Oriol de la Cruz, pel diputat
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega.
L'ordenança ofereix una regulació adaptada a
tots els aspectes jurídics rellevants dels camins
rurals de titularitat municipal, sempre tenint en
compte les lleis estatals, i n'exclou els camins
patrimonials i els camins privats.

El treball s'estructura en tres títols, el primer dels
quals recull les disposicions generals, com ara

l'explicitació dels títols i l'afectació i desafectació
dels camins.

El títol II s'ocupa del règim d'ús i protecció del
domini públic viari i de la delimitació i limitació
de la propietat privada adjacent als camins públics,
en allò que és estrictament necessari per a mantenir
la integritat i funcionalitat dels camins.

Finalment, el títol III està dedicat a les mesures de
protecció de la legalitat i al règim sancionador.
Entre les diverses mesures s'inclouen les adreçades
a garantir la prevenció de conductes especialment
danyoses pels camins, així com el necessari
rescabalament dels danys que no pugin ser evitats
i que siguin causats pels particulars.
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Aprovació dels pressupostos
El Ple de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
va aprovar, en sessió extraordinària el passat
21 de gener, el pressupost municipal per a l'any
2016 amb 8 vots favorables de l'equip de
govern i  Convergència, i l'abstenció del regidor
d'ERC. La xifra fixada és de 2.523.323,00
euros, que inclou una previsió de 836.800
euros per a inversions i manté congelats els
impostos i taxes corrents.
Avinyonet del Penedès mantindrà aquest 2016
la línia pressupostària dels darrers exercicis,
amb contenció moderada de la despesa corrent,
gràcies a un acurat control dels costos de
manteniment, subministraments i serveis bàsics,
i l'aposta per inversions estratègiques per al
municipi, el foment del turisme i la consolidació
de les polítiques d'atenció a les persones: gent
gran, joventut, dinamització sòcio-cultural,
esports, serveis socials i suport a les entitats del
municipi.
Dels 2.423.300 euros pressupostats, 863.800
es destinaran a inversions, capítol on cal
remarcar els 770.000 euros que sufragaran
aquests cinc projectes:

493.000: Estació depuradora d'aigües
residuals de Cantallops.

100.000: Estació depuradora d'aigües
residuals de l'Arboçar.
27.000: segona fase del projecte museogràfic
Font de la Canya

35.000: reforma del cementiri de Les Gunyoles.

35.000: adequació de l'aparcament de Sant
Sebastià dels Gorgs.

80.000: reforma de l'Ajuntament.

En l'apartat d'ingressos, no es preveuen
increments ni creacions de nous impostos i
taxes. Així, doncs, l'aportació ciutadana per
via fiscal, afegida a les subvencions de la
Diputació de Barcelona i les aportacions de
l'Estat a través del Fons Nacional de Cooperació
Municipal, permetran finançar les inversions,
activitats i serveis realitzats, arribant a l'equilibri
pressupostari.

de 05/02 a 05/04/2016
· IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

01/06/2016
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIAT

de 01/04 a 02/06/2016
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - NO DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - NO DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - NO DOMICILIAT
· TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
· IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

01/08/2016
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIAT

02/11/2016
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIAT
· TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIAT

de 02/09 a 03/11/2016
· IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
· IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Calendari fiscal 2016
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Trobada ADF i alerta durant l'hivern
El pasat 22 de novembre es va celebrar al nostre
municipi la trobada comarcal d'Agrupacions de
Defensa Forestal del Penedès-Garraf. Es va
organitzar des de l'ADF local i el GIA (Grup
d'Intervenció Immediata d'Avinyonet), juntanent
amb la Federació d'ADF Penedès-Garraf.
L'esdeveniment va ser un èxit de participació,  i
va comptar amb la presència de 70 voluntaris.
També hi van assistir representants dels consells
comarcals de l'Alt i Baix Penedès i del Garraf, a
més de l'Ajuntament. La trobada es va desenvolupar
en 2 parts: primer activitats i després un dinar de
germanor. Així, durant el matí de diumenge es
van fer 2 activitats en paral·lel. Per una banda
una gimcana, en què els voluntaris es repartien
en grups i feien pràctiques de cartografia, havent
de trobar estaques escampades per diferents
indrets del municipi. I per altra banda, una visita
comentada al monestir de Sant Sebastià dels
Gorgs, una activitat de caire més cultural. Cap al
migdia es va celebrar el dinar al local de la

Societat La Torre de Les Gunyoles. En acabar hi
va haver els parlaments habituals i l'entrega de
premis de la gimcana i d'un obsequi per a totes
les agrupacions presents (un casc homologat). La
valoració final dels assistents va ser molt positiva,
per les activitats, la magnífica paella del dinar i
el bon ambient regnant.

Però no tot són celebracions. Una de les tasques
dels voluntaris, potser la principal, és actuar en
cas d'emergència. I així es va haver de fer en un
incendi forestal a Albinyana,  el 6 de gener. En
concret, hi van participar 2 voluntaris d'Avinyonet,
que van fer sortida amb el camió. Aquest no ha
estat l'únic incendi que s' ha produït a la comarca
durant aquest hivern. I és que els focs tendeixen
a desestacionalitzar-se. És a dir, hi ha risc d'incendi
forestal durant tot l'any. Aquest hivern, amb el
clima sec que està fent, encara s'accentua més el
fenomen. És per tot plegat que tots hem d'estar
alerta i vigilants. I al mínim indici, trucar al 112.

Resultats Eleccions Generals 2015
PARTICIPACIÓ
Votants 873 (71,62%)
Abstenció 346 (28,38%)
Nuls 6 (0,69%)
En blanc 10 (1,15%)

DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA.
DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT 
277 vots (31,95%) 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
CATALUNYA SÍ 
185 vots (21,34%)

"EN COMÚ PODEM" 
152 vots (17,53%)

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
81 vots (9,34%)

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
70 vots (8,07%)

PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR 
61vots (7,04%)

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 
17 vots (1,96%)

PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL
MALTRACTAMENT ANIMAL 
8 vots (0,92%)

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 
5 vots (0,58%)

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 
1 vots (0,12%)
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Festes de Nadal i Reis de l'Arboçar

Aquest any les Festes de Nadal i Reis de l'Arboçar
han arribat a l’edició número 40 i en
commemoració, s'ha fet una exposició de
fotografies de tots aquests anys. Després de la
Missa del Gall, a la societat es va celebrar la
Vetllada Nadalenca, amb representació de balls

i esquetxos de totes les generacions que actuat
aquestes 4 dècades, realitzats pels mateixos actors.
Com sempre, al llarg de tots aquests anys, la
vetllada va acabar amb el sorteig d'una fantàstica
panera, coca i cava per a tots els assistents.
El dia de Nadal al migdia a la plaça del poble,
els més petits s'ho van passar molt bé fent cagar
el tió. El 5 de gener a les 7 de la tarda van arribar
els Reis d'Orient a la plaça, a on els esperaven
els veïns, que van escoltar el discurs de benvinguda
i van aprofitar per fer-se fotografies, seguidament
van passar per les cases a repartir els regals.
Totes les activitats són organitzades per la Comissió
de Festes de Nadal i Reis de la Societat la Penya
de l'Arboçar.

Visita a la Trobada de
Microproductors de vi

d'Andorra
El passat 27 de novembre l'Alcalde Oriol de la
Cruz i el Regidor de Promoció Econòmica, van
ser convidats a la III Trobada de Microproductors
de vi d'Andorra, una mostra similar al Microvi,
amb la intenció d’establir vincles de col·laboració,
ja que ambdues mostres compartim filosofia i
cellers, entre d'altres.

Es van anar a visitar els quatre microcellers que
hi ha a Andorra i parlar amb els seus propietaris
amb la intenció de convidar-los a la II Mostra
Microvi, que tindrà lloc a l'Arboçar el 16 d'abril
de 2016.

Espai Terra a Avinyonet

El programa Espai Terra de TV3, dirigit i presentat
per Tomàs Molina va visitar el nostre municipi el
passat 27 d'octubre de 2015.
Eloi Cordomí, col·laborador del programa, va fer
el reportatge al Jaciment Ibèric de la Font de la
Canya. Va entrevistar al Dani López, arqueòleg
del jaciment, que li va explicar de primera mà la
importància del jaciment, així com els treballs que
s'han anat fent fins ara i les previsions que hi ha
de cara a les noves campanyes. A continuació
van anar al taller que tenen a l'Església de Sant
Pere d'Avinyó, per ensenyar les restes trobades i
participar en la reconstrucció d'una àmfora.
Més tard es  van desplaçar fins a l'Arboçar a
visitar una iniciativa enoturística pionera, gaudir
de l'experiència de despertar-se entre vinyes.  Ens
va mostrar una de les barraques de pedra de
nova construcció, com les centenàries que encara
podem trobar en diferents llocs del nostre municipi,
però que s'han adaptat com a petites suites.
L'emissió del programa, va ser l'11 de novembre
i es va sortejar una nit per a dues persones a les
barraques de pedra.
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Acte d'inauguració de la primera fase de museïtzació del
jaciment ibèric de la Font de la Canya

El passat 7 de novembre es va inaugurar la primera
fase dels treballs de museïtzació i adequació dels
terrenys del jaciment ibèric de la Font de la Canya.
L'acte va ser presidit per l'alcalde d'Avinyonet del
Penedès, Oriol de la Cruz, acompanyat del Diputat
delegat d'infraestructures i habitatge, Josep Ramon
Mut, i el Diputat adjunt de Turisme, Ramon Riera
i Bruch, a més de nombrosos alcaldes de la
comarca. La presentació va arrencar amb un
parlament de l'arqueòleg Dani López, director
dels treballs de realitzats del jaciment i codirector
de les excavacions arqueològiques, que va
emfatitzar en la importància de les obres dutes a
terme: “Avui marquem un abans i un després a la
història de la Font de la Canya. S'ha treballat
sobre la zona habitada del segle III a.C., el camp
de sitges i actuacions per millorar l'accessibilitat
i protegir el jaciment”. Tot seguit, en una breu
descripció in situ, va exposar alguns dels tresors
a la setantena d'assistents,  tot afegint: “Les millors
troballes estan encara per extreure. Hem calculat
que sota el sòl trobarem restes que poden datar
del segle VII a.C. Ens queda molt de treball per
fer, però confiem trobar moltes 'joies de la corona'
en aquest emplaçament”.

Seguidament, van tancar l'acte els parlaments de
les autoritats, que va obrir Josep Ramon Mut,
Diputat delegat d'infraestructures i habitatge,
valorant la importància de jaciments com aquests
pel país, i la seva importància en la conservació
de la identitat. A continuació, Ramon Riera i Bruch,
Diputat adjunt de Turisme, va confirmar que la
Diputació de Barcelona mantindrà el seu
recolzament  per seguir donant valor a la Font de
la Canya, a més de valorar la feina i implicació

de les entitats públiques i privades.

Per posar la cirereta, el parlament de l'alcalde
d'Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz, que
subratllava: “Aquest és un projecte en tres fases,
i avui tot just hem acabat la primera. El jaciment
és cabdal per a Avinyonet, la comarca de l'Alt
Penedès i tota la província de Barcelona, i en
particular dins el seu entorn, ja que ajuda a
incrementar el valor. Entre tots hem de sumar
esforços per a què cada cop hi hagi més gent
interessada a conèixer-lo i puguem afegir sinèrgies
beneficioses per a tots els actors implicats”.

A finals de l'any 2015 l'Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès va sol·licitar al Diputat delegat
d'infraestructures i habitatge poder disposar enguany
de la segona fase de museïtzació del jaciment per
millorar-ne encara més el seu estat de conservació
i poder-lo acostar millor al visitant i turista.

TURISME
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Presentacions del llibre-guia de la Font de la canya
Els passats dimecres 25 de novembre i 22 de
gener es van dur a terme dues presentacions més
del llibre-guia arqueològica “La Font de la Canya,
un centre de mercaderies de la Cossetània Ibèrica”
dels autors Dani López (coord.), David Asensio,
Rafel Jornet i Jordi Morer i editat per l'Institut
d'Estudis Penedesencs amb el suport de
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.
En el primer cas va ser al Celler de Cal Bolavà
de Calafell a càrrec dels autors, de Josep Pou,
arqueòleg calafellenc, d'Albert Tubau, president
de l'IEP, i d'Oriol de la Cruz Marcè, alcalde
d'Avinyonet del Penedès.

En el segon, la presentació es va realitzar a Sitges,
a la llibreria La Malvesia de Llibres i va comptar
amb les intervencions dels autors, de Joan Garcia
Targa, arqueòleg, d'Albert Tubau, president de
l'IEP, i d'Oriol de la Cruz Marcè, alcalde
d'Avinyonet del Penedès. Recordar que el llibre-
guia es troba a la venda a l'Ajuntament al preu
de 20 euros.

Accions comercials
El passats mesos de novembre i desembre de
2015 els comerços d'Avinyonet del Penedès han
organitzat tres accions dirigides a la campanya
de nadal per a diversificar i millorar les vendes
que han comptat amb la col·laboració de
l'Ajuntament.

col·laboradors. La iniciativa va ser molt ben rebuda
pels vis i tants i  compradors habi tuals.

Campanya #compraavinyonet

Arbre de nadal
La primera acció va
ser col·locar davant
els establiments uns
arbres de nadal amb
diversos guarniments
que eren els logos i
felicitacions de tots els
e s t a b l i m e n t s
p a r t i c i p a n t s .
D'aquesta manera
s'oferia una imatge
u n i f i c a d a  a l
comprador i a tothom
qui passava per
qualsevol de les
botigues i restaurants

Relacionat també amb la
campanya de nadal es va
c r ea r  l a  campanya
#compraavinyonet a través
de la qual es podia
aconseguir un regal exclusiu
comprant a 5 establiments
diferents dels 10 que
participaven a la campanya.
Si feies una despesa de
mínim 10¤ a 5 dels
establiments t'emportaves
una ampolla de vi o cava
de cellers del municipi. Per
a participar s'havia de
segellar la butlleta de participació a cada
establiment. En aquesta campanya, a més dels
comerços hi van participar activament els cellers
col·laboradors que van oferir el seu producte per
als premis.
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L'objectiu d'aquesta campanya era augmentar les
vendes a cada establiment i fer que els clients
compressin a més establiments del municipi. A
més, amb el premi es permetia conèixer els
productes de cellers d'Avinyonet. La campanya
es va dur a terme del 27 de novembre al 18 de
desembre.

Street Market, mercat de comerç al carrer
El 20 de desembre es va organitzar a Avinyó Nou
el primer “Street Market, mercat de comerç al
carrer”. Durant tot el matí a la part nord del voral

de la carretera N-340 fins a 15 parades de
botigues i cellers del municipi van oferir els seus
productes als visitants que s'hi acostaven i que
van poder gaudir dels productes de l'origen de la
vinya, embotits, queviures, vins, caves,
gastronomia,… fins hi tot una activitat per als més
menuts amb un passeig amb poni a la Plaça de
la Font. Aquesta acció va ser molt ben rebuda per
tots els assistents i també molt ben valorada per
les empreses participants que, tot i no rebre
l'afluència de visitants esperada, han comentat
que volen repetir l'experiència.

Accions a les xarxes socials
Tot i la feina constant que s'està fent de les xarxes
socials de Turisme Avinyonet, durant aquest dos
mesos de desembre i gener cal remarcar dues
accions que han estat molt ben rebudes a la xarxa
i han aportat molta difusió al municipi.

Video amb els cellers del municipi

En primer lloc es va realitzar un vídeo on els
representats de gairebé tots els cellers del municipi
van felicitar les festes conjuntament amb els seus
productes, i ho van fer des del Jaciment ibèric de
la Font de la Canya, origen de la vinya a
Catalunya.  Aquest  post va ser vist per 4.365
persones assolint 1.193 reproduccions, 30
m'agrada i 34 comparticions. A més, aquesta
proposta mostrava la unió entre els productors
d'Avinyonet i fins hi tot va permetre que alguns
dels representants que encara no es coneixien ho
fessin.

MacroPanera d'Avinyonet
En segon lloc, i com a estrella de les xarxes tenim
la MacroPanera d'Avinyonet on 35 establiments
del municipi hi van col·laborar oferint els seus
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productes i experiències  permetent crear una
Panera que es va sortejar entre totes les persones
que van col·laborar a compartir-la a les xarxes.
Al sorteig hi van participar 145 persones, hi va
haver 289 comparticions o retweets, 290 reaccions
i 159 cometaris. La proposta doncs, i per tant la
marca “Avinyonet, l'origen de la vinya”, va arribar
tenir 21.563 persones d'abast.

La campanya de la panera va durar del dia 2 al
10 de gener, i el dia 12 de gener es va fer el
sorteig en el que va resultar escollida la persona
afortunada que es va endur els 35 productes del
municipi dels que constava la MacroPanera.

Microvi 2016

Des de l'Ajuntament d'Avinyonet
del Penedès i conjuntament amb
els representants dels sector turístic,
cellers i societats del municipi
s'està organitzant la segona edició
del Microvi.

Microvi és una proposta única a
Catalunya, que va néixer amb
l'objectiu de donar visibilitat als
vins elaborats per petits productors
i donar a conèixer les zones, varietats i tipus
d'elaboració que els caracteritzen. A més, també
és una aposta pel paisatge, l'entorn, les varietats
autòctones del territori i els diferents nuclis del
municipi i tresors que tenim a Avinyonet del
Penedès. En aquest sentit, totes les activitats que
formen part de Microvi 2016 estan organitzades
conjuntament amb cellers i entitats del municipi
que col·laboren fortament a consolidar la proposta
al municipi perquè pugui esdevenir referència,
així com també difondre i consolidar la marca
turística “Avinyonet, l'origen de la vinya” i la
marca pròpia de l'esdeveniment, “Microvi”.

Per a organitzar els actes es busca que n'hi hagi
un a cada nucli del municipi i que pugui ser a
algun lloc emblemàtic de cadascun. Així es dona
a conèixer tot el municipi i els pobles que el
conformen.

Els actes, dates i espais que seran protagonistes
d'aquesta edició de Microvi són:

- Tast de vins naturals a la Torre
romana de Les Gunyoles. 8
d'abril.
- Maridatges de vins i caves del
municipi amb productes autòctons
a La Parra d'Avinyó Nou. 9
d'abril.
-  I naugurac ió  de l  loca l
d'esquerres, centre d'interpretació
de la font de la canya, museu del
batre i obres de la carretera i

aparcament N-340. 10 d'abril.
- Tast de sumolls al Monestir romànic de Sant
Sebastià dels Gorgs. 14 d'abril.
- Tast de vins del Massís del Garraf a Can Ràfols
dels Caus. 15 d'abril.
- Mostra de petits cellers a L'Arboçar. 16 d'abril.
- WineFest a Avinyó Nou. 17 d'abril.
- Tast d'olis de productors d'Avinyonet del Penedès
al Centre cultural i recreatiu de Cantallops. 22
d'abril.
- Passejada i tast entre vinyes a Can Mitjans. 24
d'abril.

Actualment s'està treballant per acabar de concretar
els cellers participants a la Mostra de petits cellers
i al Tast de vins del Massís del Garraf, i els
productes que es podran degustar a activitats com
el Tast de vins naturals, Tast de Sumolls i al
Maridatge.

També remarcar les activitats que enguany són
novetat respecte l'any passat com són:
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Sant Silvestre de Muntanya

ESPORTS

El passat 26 de desembre es va dur a terme a Les
Gunyoles una cursa organitzada pel Club Esportiu
Penedès. La cursa que es va anomenar Sant
Silvestre de Muntanya, cada any s'organitza en
un indret de la comarca i enguany es va fer al
nostre municipi. El recorregut de la cursa era de
8km que transcorria pel Centre històric i per la
Torre Romana de Les Gunyoles, el mirador de dalt

de la serra i pel corriol fondo de l'Arboçar. Va
passar per Mas Sunyer, la capella de Santa
Magdalena i pel recorregut del Pessebre Vivent
Parlat que va col·laborar amb la organització
cedint entrades per a poder sortejar entre els
participants.La cursa va ser un èxit de participació
amb més de 250 inscrits.

El Tast de Sumolls, es farà al claustre del Monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs i serà dirigit
per alguna persona autoritzada que presentarà
la varietat, característiques i els cellers participants.
També com a novetat, el tast d'olis de productors
d'Avinyonet del Penedès a Cantallops, serà una
de les activitats amb la que es vol donar a conèixer
la producció que se'n realitza al municipi, i que
a vegades es desconeix.

Finalment, tenim la novetat de la Passejada i tast
de vins entre vinyes que s'organitzarà a Can

Mitjans i que ens portarà fins al conjunt medieval
de Santa Susanna.

Properament, en tancar el programa de Microvi
2016, en rebreu a casa vostra un exemplar i
podreu consultar tota la informació ja definitiva
dels actes i activitats.

També podeu veure'n les novetats que es van
publicant a les xarxes socials de Turisme Avinyonet
i amb l'etiqueta #MicroVi2016.
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Escola Esportiva

Els guanyadors del concurs de dorsals del Cros
Escola Avinyonet del Penedès han estat:

A les 11h del matí es va estrenar la competició
esportiva del I Cros d'AVINYONET DEL PENEDÈS
i després de 14 curses cap a les 13:10h es va
realitzar l'entrega de premis, per part de l'Alcalde
i  representants de l'Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès, la Presidenta i membres de l'AMPA,  els

membres del Consell Esportiu, el mestre d'Educació
Física i coordinadora d'activitats extraescolars.

Un cop feta l'entrega de premis es va donar per
finalitzada la 1a edició del Cros d'Avinyonet del
Penedès. Cal remarcar la participació dels 295
atletes que 54 dels atletes, pertanyien al nostre
municipi, del quals 47 són de l'escola

És a dir, gairebé més d'un 40% de l'alumnat del
centre va córrer el Cros. També volem donar les
gràcies a tots els voluntaris que van fer possible
que aquesta I edició del Cros fos tot un èxit i molt
especialment a l'Arnau Jordan Reinaldo per fer
de llebre a les curses.

Nerea García Muñoz (6è de primària) Pau Ferret Pérez (5è de primària)

I Cros Escola Avinyonet del Penedès
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Extraescolars
per a nois/es de 1r a 4t d’ESO

Tots els nois i noies que vulgueu fer un esport al
municipi, us convidem a la reunió del dilluns 29
de febrer de 2016 a les 18:00h a l'oficina de
l'E.E.Municipal d'Avinyonet del Penedès, al mateix
edifici de correus, per parlar amb vosaltres i poder
practicar el vostre esport preferit.

Extraescolars
per adults

Tots els papes i mames que vulgueu fer una mica
d'esport per estar en forma, us convidem a la
reunió del dilluns 25 de febrer de 2016  a les
20:00h a l'oficina de l'E.E.Municipal d'Avinyonet
del Penedès,  al mateix edifici de correus, per
parlar amb vosaltres i poder gaudir practicant
una mica d'esport.

U.E. Avinyonet
Un any més la U.E Avinyonet competeix a quarta
catalana de la lliga Penedesenca, una nova
temporada de lluita i d'anar contracorrent, la
temporada no ha començat precisament bé, l'equip
és últim amb 6 punts, les lesions i la mala sort de
cara a porteria estan condemnant l'equip. Aquest
any nou però, l'equip ha conegut la victòria,

enguany s'ha guanyat al St Pau 0-4 a domicili, un
partit complert i amb bon joc, en el qual s'espera
que l'equip vagi creixent i sumant punts per poder
escalar posicions en aquesta segona volta.

Fem-ho possible tots junts, estiguem al costat de
l'equip, fem gran l'Avinyonet, us necessitem!!!

Extraescolars a l'escola d'Avinyonet del Penedès

Des de l'Escola Esportiva Avinyonet del Penedès
volem destacar que aquest curs 2015-16 hi ha
un grup de Gimnàstica Rítmica, que participarà
a la Ginestrada i a la Festa de l'Esport. També hi
ha dos equips de futbol sala, Els Lleons en categoria
aleví  i Els Lleonets en categoria benjamí, que han
participat a la lliga de futbol Sala del JESPE i ara
participaran en dues lligues més, Els Lleons en el
2n Torneig que començarà el 20/2/16 i Els
Lleonets a la Copa Primavera que començarà de
27/2/16, els dos equips també participaran a
la Festa de l'Esport.
Aquest curs els dos equips de futbol sala han
estrenat equipació, és igual a la de la Unió
Esportiva Avinyonet del Penedès.
El dia de la presentació de les equipacions de
futbol sala van vindre representants de la junta,
l'entrenador de la Unió Esportiva Avinyonet i així
donar un al·licient i molta il·lusió als Lleons i
Lleonets d'Avinyonet del Penedès.

La Unió Esportiva Avinyonet està col·laborant
voluntàriament amb l'EEM i en dates assenyalades
els jugadors de futbol vénen a participar als
entrenaments dels nens i nenes del futbol sala.
Moltes gràcies per la vostre col·laboració.
A més a més Els Lleonets també participen a les
trobades de prebenjamins de futbol sala, la primera
va ser a Guardiola de Font Rubí, 28/11/16, la
segona a Vilafranca, 23/1/16, també participaran
a les següents trobades la del 12 o 13 de març
a Avinyonet del Penedès, 16 o 17 d'abril a la de
Vilafranca i 27/2/16 a la d'Els Monjos
També hi ha previstes les següents trobades de
prebenjamis de multiesport per a tots els nens i
nenes de 1r i 2n, falta concretar dates però els
mesos són els següents:
Entre març i abril trobades de tenis, pitxi peu i
hoquei.
I el maig trobades de mataconills i atletisme a
Vilafranca.
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Apostem per la programació i la robòtica!

ENSENYAMENT

A finals del primer trimestre, el Centre de Recursos
Educatius de l'Alt Penedès, ens va deixar uns
robots anomenats BEE BOTS. Aquests són unes
abelles a les quals se'ls ha de donar instruccions
per a què es moguin per sobre uns plafons.
Tota l'escola va participar a l'hora de fer activitats
amb els BEE BOTS. Cada curs tenia un plafó
adaptat a les seves necessitats.
De P3 a P5 van estar treballant els animals de
granja.
Van treballar conjuntament i els nens i nenes

s'havien de posar d'acord per introduir les
instruccions adequades a l'abella. Cada vegada,
els reptes que havien de resoldre eren més difícils.
Van fer molt bona feina en equip, i es van crear
espais de discussió i raonament molt interessants.
L'alumnat va gaudir molt de l'experiència, i ja
tenen ganes de tornar-hi!
Si voleu veure més activitats podeu consultar la
web de l'escola: www.escolaavinyonet.org, on
podreu entrar al bloc general i als blocs de cada
aula.

L'hort de la llar d’infants municipal
Aquest curs a la Llar d' Infants Municipal tenim un
assessor que ens ajuda a plantar i a cuidar el
nostre hort. Des del mes de setembre el Juan Mena
ens ajuda a cuidar i a dur a terme el projecte de

l' hort. El Juan ens ha ensenyat a plantar enciams,
alls, cebes...etc. Mireu quin hort més bonic que
tenim!!!
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Molt diverses són les activitats que s'han dut a terme
durant la passada tardor i l'inici de l'hivern que ens
ocupa. Totes elles, però, amb l'objectiu comú que
la gent gran d'Avinyonet del Penedès pugui sortir
de casa, compartir el seu temps, fer activitats que
li agradin i en definitiva, tenir la possibilitat de dur
un dia a dia més actiu. A continuació fem un repàs
de tot el que s'ha dut a terme.

A més de les sortides culturals, en les que hi pot
participar tota la població jubilada o a partir dels
seixanta-cinc anys, també hi ha un seguit d'activitats
permanents obertes a la població a partir dels
seixanta anys. Primerament hi ha els espais de
trobada; el Casal de la Gent Gran d'Avinyó Nou,
el Centre Cívic de Sant Sebastià del Gorgs, el
Local Social de Cantallops i també Cal Candi a
Les Gunyoles. Pel que fa a Cal Candi cal destacar
que durant les vacances de Nadal s'ha fet una
remodelació de planta baixa d'aquest espai que
permetrà que s'hi puguin realitzar les activitats
amb la gent gran de manera més àmplia i còmoda,
animem a la gent gran de les Gunyoles a què
s'arribi a veure el nou espai i a participar en les
activitats que s'hi realitzen tots els divendres de
17 a 18 hores.

Per altra banda hi ha el servei de podologia
també les activitats que es porten a terme durant
tot el curs escolar. Entre aquestes últimes hi trobem;
la gimnàstica i el ioga i el ioga amb cadira per
a la gent gran i també el taller d'estimulació
cognitiva i memòria. Les persones grans
interessades a fer ús d'aquests serveis o que en
participar en alguna d'aquestes activitats, només
cal que truquin o vagin a l'Ajuntament o al local
social i demanin més informació.
A finals d'octubre, en concret el divendres dia

Bona participació a les activitats per a gent gran
30, va tenir lloc al Casal de la Gent Gran d'Avinyó
Nou un berenar per celebrar la castanyada. Més
de 40 persones van assistir-hi per passar una bona
estona. Els panellets, com no podia ser d'altra
manera, van ser els protagonistes de la tarda.

El mes de novembre i desembre l'Associació de
Gent Gran d'Avinyonet del Penedès va organitzar
algunes activitats solidàries per recaptar diners
per La Marató de TV3. El diumenge 29 de
novembre va tenir lloc a La Parra un concert solidari
a càrrec de la Coral El Raïm, de Sant Cugat
Sesgarrigues. El preu d'entrada va ser de 3¤, i
es van vendre tires per sortejar una panera. Més
de 90 persones van assistir al concert. Tots els
presents van poder veure el Raïm Guitar, que va
oferir un concert de flauta, i l'actuació la Coral El
Raïm. El dimecres dia 2 de desembre, al Casal
de la Gent Gran d'Avinyó Nou hi va haver la
xerrada informativa sobre La Marató i les malalties
protagonistes de l'edició d'enguany: la diabetis
i l'obesitat. Prop d'una trentena de persones van
poder aprendre més coses d'aquestes dues malalties
i de com funciona La Marató de TV3, més enllà
del que veiem per la televisió el dia que es celebra.
Per últim, el divendres 4 de desembre va ser el
torn del bingo solidari, en el que es van jugar tres
bingos a un preu d'euro per partida. Seguidament,
hi va haver el sorteig de tres paneres, gràcies a
la col·laboració dels usuaris del Casal. Les activitats
van tenir molt bona acollida i finalment, es van
recaptar un total de 500 euros, que es van ingressar
directament al compte de La Marató de TV3.

L'últim dissabte de novembre hi va haver la sortida
al teatre Lliure de Montjuïc per anar a veure l'obra
“Vilafranca. Un dinar de Festa Major”. La temàtica
de l'obra va tenir molt d'interès i finalment van
ser 35 les persones que van poder gaudir-la.

SOCIOCULTURAL
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El dissabte 12 de desembre va tenir lloc la sortida
cultural que es fa cada any abans de les festes
de Nadal. En aquesta ocasió es va visitar el museu
de la tècnica de l'Empordà situat a Figueres. El
museu és molt interessant de veure i alhora tothom
va valorar molt que la visita guiada al museu ens
la va fer el mateix matrimoni fundador del museu;
la Senyora Margarita Pierre i en Pere Padrosa,
que al llarg de més de trenta anys varen anar
col·leccionant les més de tres mil peces que hi ha
exposades al museu, de les que en destaquen la
col·lecció de màquines d'escriure i de cosir.

En acabar la visita vàrem pujar a l'autocar per
tal de dirigir-nos a Llançà, on vàrem gaudir d'una
estona lliure al port marítim de Llancà i des d'on
una part del grup es va animar a fer una passejada
a l''Illot del Castellar, amb unes magnífiques vistes
del Cap de Creus. Tot seguit hi va haver un bon
àpat al restaurant Grimar i finalment, es va sortejar
entre el grup de gent gran, un pessebre fet a mà
expressament per a l'ocasió, obra d'en Vicenç
Pla, pessebrista experimentat del nostre municipi.
El mateix dia que l'excursió, hi va haver al Casal
de la Gent Gran d'Avinyó Nou un taller decoratiu
amb materials reciclats. El taller es va obrir a tots

els públics, i persones de totes les edats hi va
poder participar.

Ja a inicis del 2016, concretament el divendres
8 de gener, es van celebrar els Reis al Casal de
la Gent Gran d'Avinyó Nou. La festa va comptar
amb la presència de l'Alcalde, Oriol de la Cruz,
i el Regidor de Gent Gran, Frederic Manzanares.
Una vegada es va haver berenat, hi va haver
música en directe, a càrrec de Carlos Sánchez.

A més, durant tots aquests mesos s'estan realitzant
altres activitats com el taller de mitja i també els
assajos del grup de teatre, que tenen lloc els
divendres 18.15 a 19.15 hores al Casal de la
Gent Gran d'Avinyó Nou. Nou.

Continuen les activitats i cursos 2015-2016 per a
tothom. Durant el primer trimestre del present curs
es va realitzar un curs de fotografia digital avançada
i un de retoc fotogràfic i actualment s'estan realitzant
els cursos de; Pilates, tonificació, aeròbic, ioga,
restauració de mobles, anglès i francès. Hi ha places
disponibles en la major part d'aquestes activitats i
pel que fa als horaris cal dir que el curs de Pilates
dels dilluns que es feia a les 20:45, ara comença
a les 20:00. Per més informació podeu trucar a
l'ajuntament en horari d'oficina. Pel que fa al curs
de balls de saló, que a l'octubre no va comptar amb
prou inscripcions per a començar, està previst que
comenci tant aviat com sigui possible els divendres
a la tarda al Casal de la Gent Gran del local Social
d'Avinyó Nou, si hi ha algú que s'hi vulgui inscriure
pot dirigir-se també a l'Ajuntament.
Pel que fa a altres activitats, comentar que l'ajuntament
pot valorar la viabilitat de tirar endavant qualsevol
altra nova proposta que gaudeixi de la suficient
demanda per part de la població del municipi.
Per altra banda, recordar els Serveis públics
permanents de Telecentre i Bibliobús dirigits a tota
la població del municipi:

Activitats, serveis i cursos per a tothom

Telecentre / sala d'estudi a Les Gunyoles
Adreça: Cal Candi  Plaça de l'Església, s/n.
Les Gunyoles.
Horaris: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30
Aula amb 6 ordinadors i connectats a Internet,
servei d'impresora B/N i servei d'escàner.

Telecentre / sala d'estudi a Avinyó Nou
Adreça: C/ Carme, 1Bis. Avinyó Nou.
Horaris: dimarts i divendres de 16:30 a 19:30
Aula amb 8 ordinadors i connectats a Internet,
servei d'impresora B/N i servei d'escàner.

Bibliobús
Al nostre municipi el bibliobús Montau ve cada
divendres de les 16:00 a les 19:00 una setmana
davant el Casal de gent gran del Local social
municipal d'Avinyó Nou i una altra davant del
Local social municipal de Cantallops, ambdues
parades quinzenals. Més informació i dates a
les cartelleres de les mateixes parades.
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A finals d'octubre de l'any passat una secció de
l'Agrupament Escolta i Guia Pere II i Sta. Maria de
Foix de Vilafranca ens varen demanar de poder fer

Estada de l'agrupament escolta vilafranquí a Cal Candi

nit a l'equipament de Cal Candi un dels caps de
setmana que l'agrupament feia una sortida per
l'entorn natural del nostre municipi.

Tot seguit podeu veure alguna foto
i un petit escrit que ens van fer
ar r ibar  e l s  mon i to r s/es
responsables de l'estada.

“Des de la unitat de Ràngers i
Noies guia de l'Agrupament
Escolta i Guia Pere II i Sta. Maria
de Foix de Vilafranca del Penedès,
agraïm l'acollida que vareu tenir
el cap de setmana passat del 12
i 13 de desembre, ja que vam fer
una sortida de cap de setmana al
vostre municipi.

Vam dormir a Cal Candi on vam
estar molt a gust i vam realitzar
activitats pel poble i un joc de nit
de rol pels carrers, ens va agradar
molt conèixer l'entorn  de Les
Gunyoles i el vostre poble. El
diumenge al matí vam fer una
excursió a la Font del Cuscó i
després vam continuar caminant
fins a arribar a Vilafranca, parant
a dinar a Sant Pere Molanta.

Esperem poder tornar en algun
altre ocasió ja que ens ho vam
passar molt bé.”
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Esquiada jove

INFORMACIÓ GENERAL
- La sortida va adreçada a: joves menors
de 18 anys, a partir de 1r d'ESO
(nascuts entre l'1 de gener de 1998 i el 31 de
desembre de 2003).
- Data: Dissabte 27 de febrer i diumenge 28
de febrer de 2016.
- Allotjament: Casa de colònies Ridolaina
(La Cerdanya)
- Pistes d'esquí: La Molina (La Cerdanya).
- Pensió completa: sopar de dissabte, dormir,
esmorzar i dinar del diumenge a pistes.
- Aquells joves que no sàpiguen esquiar
estaran obligats a fer les classes d'esquí, en cas
de no fer-ne, els pares hauran de signar un full
de descàrrega de responsabilitats.

PREUS
Ingrés o transferència al nº de compte:
ES84 0081 1712 9000 0101 1605 Banc Sabadell

PACK BASE
(Allotjament amb pensió complerta, forfait de
2 dies, assegurança i transport)
118,00 euros
PACK BASE + Lloguer de material
(esquís o snow, botes, pals i casc)
141,00 euros
PACK BASE + Classes
(debutant/iniciat): 6 hores
(3 hores per dia - de 10.00 a 13.00h)*
153,00 euros
PACK BASE + Lloguer de material +
Classes*
176,00 euros

QUÈ CAL PORTAR?
Esmorzar, dinar i berenar de dissabte, roba
d'esquí, ulleres de sol, crema solar, estris
d'higiene personal, tovallola, sac de dormir o
llençols.

SORTIDA DEL DISSABTE 27 DE
FEBRER I TORNADA DEL
DIUMENGE 28 DE FEBRER
Grup d'Avinyonet del Penedès, a Vilafranca a
la parada de bus de l'hospital comarcal a les
5:50h el dissabte.

La tornada la farem al mateix lloc el diumenge
al voltant de les 20:00h del vespre
aproximadament.

INSCRIPCIONS OBERTES FINS A
ESGOTAR LES PLACES
DISPONIBLES
A l'ajuntament d'Avinyonet del penedès (de
dilluns a divendres de 9:30 a 14:30).

Qualsevol dubte també podeu contactar per
correu electrònic: molinarihl@diba.cat

Altres propostes juvenils
Curs de Conductors/es de Carretó Frontal
El divendres 19 i el dissabte 20 de febrer es fa
un curs de conductors/es de carretó frontal al
municipi. La part teòrica d'aquest curs es realitza
al Local Social d'Avinyó Nou i la pràctica a
l'Empresa FECA de Vilafranca.
El carretó frontal és una màquina polivalent que

serveix per càrrega i descàrrega , alimentació de
línies, apilament, preparació de comandes i
transport horitzontal i les empreses que poden
requerir aquests carnets són normalment centres
logístics, magatzems de distribució, magatzems
de fàbriques i indústries, supermercats i obres.
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Més sobre la Garantia juvenil i diverses formacions d'interès
El passat mes d'octubre al Local Social d'Avinyó Nou es va
realitzar una xerrada sobre la Garantia juvenil, una iniciativa
a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Per aquells que no
ho conegueu és una bona oportunitat per a les persones
joves d'entre16 anys i 29 anys que estan a l'atur i busquen
feina o que volen ampliar el seu itinerari formatiu o fer
pràctiques en empreses. És interessant per aquest col·lectiu
inscriure's en el registre de garantia juvenil, actualment és
un requisit imprescindible per a optar a moltes feines i
formació dirigides a un públic jove.

Per més informació podeu trucar al servei jove al mateix
telèfon de l'ajuntament 938970000 i demanar per la Laura,
la Tècnica de joventut.

Tot seguit fem referència a una iniciativa de molt d'interès
que es desenvoluparà al municipi i que també està relacionada
amb el programa de Garantia Juvenil.

Per tal d’anar fomentant entre tots els veïns del municipi la
recollida de la fracció orgànica, presentant aquest val als
següents establiments col·laboradors, us faran l’entrega
d’un paquet de 20 bosses compostables:

-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

Recollida de residus
orgànics al municipi

VAL PER 1 PAQUET DE BOSSES COMPOSTABLES

Nom:

Adreça:

Correu electrònic:

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
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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SOCIETATS

A Cantallops hem disfrutat
molt d'aquestes festes
nadalenques tant petits com
grans!!
Després d'uns anys, el Tió
de Cantallops ha tornat a
venir al poble engrescant a
tots els veïns a cercar-lo fent

Nadal a Cantallops

una petita gimcana. El Tió ens esperava al Centre
on va cagar, després de picar-lo, regalets per
tothom. També ens va visitar el Patge Reial a qui
els nens i nenes van fer entrega de les seves cartes
amb els seus desitjos per al dia de Reis. I el dia
5 van arribar els Reis acompanyats dels seus
patges per fer feliços a petits i grans!!!! I com ja
és tradició als peus de la nostra església s'hi va
posar un petit però encantador pessebre amb
llumets, pastors i la seva Adoració!!

La junta actual vol donar les gràcies a tots els
veïns que han col·laborat i han ajudat en fer
possibles tots aquests actes i també a tots els que
hi han participat.

Societat La Parra
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El passat 25 d'octubre, en la commemoració del
Centenari de la Societat la Torre es va inaugurar
una escultura de l'autor local Enrique Asensi. La
inauguració es va realitzar abans del dinar de
germanor amb la participació de molts socis/es.
Entre els diferents actes realitzats cal destacar
l'exposició de fotografies antigues, cedides pels
veïns del poble, que estaran exposades al Local
fins a la Festa d'Aniversari.

PROPERS ACTES

· El dia 20 de febrer a 2/4 d'onze de la
nit Ball de Carnaval, amb el grup SHAKATA.
· Els dies 2 i 3 d'abril XXXII Aniversari del
Local.
· Dissabte 2, a les 4h: Campionat de Truc,
per parelles, premis per als tres primers i
berenar per a tots els participants (pa amb
tomàquet i pernil i cava).
A les 11 de la nit, actuació del grup de Música
pròpia “THE CARPS APPELS” amb la
presentació del seu disc “Right Here”.
· Diumenge 3, a 2/4 de 2 del migdia, a la
plaça de l'Era de la Roca: Sardanes amb la
cobla SELVATANA; seguidament, dinar de
germanor (Cal inscripció prèvia als telèfons:
93 8970782 o 667718881)
A les 7 de la tarda concert i ball amb l'orquesta
SELVATANA.

Centenari  Societat  la  Torre  de  les  Gunyoles

Halloween 2015 a Can Mitjans
El passat 31 d'octubre es va celebrar un cop més,
la gran festa de Halloween al nucli de Can Mitjans
amb un gran èxit de participants, que va
augmentant any darrere any i que es vol consolidar
com una festa més del nostre municipi. Els nens
i nenes, ajudats pels seus pares, mares i amics,
tots disfressats per a l'ocasió com podeu veure a
les fotos, van fer un recorregut pels carrers de Can
Mitjans fent el Truco o Trato, trucant a les cases
i demanant dolços i llaminadures i també fent

passar una mica de por als veïns. Més tard al
local es va organitzar de nou l'espectacular Túnel
del Terror dintre del recinte de l'associació, amb
un resultat cada vegada més “TERRORÍFIC”, fruit
del treball d'escenografia, maquillatge i vestuari
de tots els participants. Per tancar la jornada, amb
tots els veïns, veïnes, familiars i amics, es va fer
una animada festa al Local Social amb la
participació de tots. Des de l'Associació de veïns,
volem donar les gràcies a tots i totes per la vostra
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Ja hem començat un nou any i a la vegada hem
tancat una  nova edició del pessebre. Exactament
la 39a edició del Pessebre! Un any on hem tingut
molts visitants (quasi 4.000 persones) que han
gaudit de les representacions amb un bon clima,
cosa no gaire habitual en aquestes èpoques de
Nadal. Un any més, els espectadors podien recórrer
les diferents escenes parlades en un entorn natural,
on els visitants es traslladen de ple dins de la
història bíblica de fa més de dos mil anys. Dins
de tot el recorregut ens trobem amb pastors, àngels
o dimonis... I una escena a destacar és el
Naixement de Jesús, on hi ha una cova natural
espectacular.

Una de les novetats era en aquesta escena, on en
finalitzar podien gaudir de la neu artificial que
queia sobre la cova, un efecte que tant petits com

col·laboració i per la tasca feta, esperem que l'any
vinent encara sigui més gran i millor i que vinguin
també nens i nenes d'altres pobles d'Avinyonet

per passar una estona terroríficament divertida
amb nosaltres. Esteu tots convidats i convidades!

Nit de Reis a Sant Sebastià
El passat 5 de gener, a Sant Sebastià dels Gorgs
es va celebra la tradicional nit màgica de reis,
amb el lliurament del regals en mà per part de Sa
Majestats el Reis d'Orient a tots els nens i nenes

i adults. L'acte es va celebrar a l'excel·lent entorn
de l'església, i s'hi va fer l'habitual sorteig de la
panera de productes.

Valoració del Pessebre Vivent
grans es quedaven bocabadats. Aquest any també
hem comptat amb l'ajuda externa de dos directors
artístics, en Toni Regueiro i la Maria Rodríguez
que gràcies a ells, i a tots els actors i actrius, el
nivell artístic nota una millora any rere any. Tal
com vam fer l'any passat, el pessebre es va
desplaçar a Vilafranca, coincidint amb la Fira del
Gall. Es va realitzar una petita mostra d'algunes
escenes en un paratge històric com és la Basílica
Santa Maria i el Vinseum. Tant el Centre Vila com
el Pessebre ens sentim plenament satisfets d'aquesta
iniciativa que ens permet donar-nos a conèixer i
captar nous visitants.

I per finalitzar, volem donar les gràcies a tothom
qui participa i col·labora amb el pessebre i
encoratjar-los per l'edició vinent, que arribem als
40 anys de representacions ininterrompudes!
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