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crèdits

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   93 897 00 00
Ajuntament fax   93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic  avinyonet@diba.cat
Ajuntament web   wwww.avinyonet.org
Ajuntament web turística  www.turismeavinyonet.cat
ADF    639 93 61 57
Escola Pública d’Avinyonet  93 897 04 43
Llar d’Infants d’Avinyonet  93 595 26 50
Consell Comarcal   93 890 00 00
SIAJ. Informació jove   93 892 20 20
Bombers Vilafranca   93 892 20 80
Bombers    085
Emergències   112
Farmàcia Avinyó Nou   93 897 00 82
Mossos d’Esquadra   93 657 00 10
Mossos    088
FECSA Avaries   800 760 706
Hospital Comarcal   93 818 04 40
RENFE    93 890 22 40
Consultori d’Avinyó Nou / sol·licitar visita 93 897 08 29 / 902 111 444  
Metgessa (de 8 a 15 h.)  608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15 h.)  639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 a 21 h.)  93 891 54 01
Urgències (ACUT) 24 hores diss. i dgs 93 891 54 01
Pediatria de 8 a 20 h. de dll. a dv. 93 817 10 51
Administració de 9 a 14 h. de dll. a dv.
excepte els dimarts, fins a les 17 h. 93 819 95 05
Ambulàncies   93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya  061
Hispano Igualadina - Monbus  93 890 11 51
Soler i Sauret   93 632 51 33 / 93 632 52 32
Telèfon d’Urgències   061

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 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.
Servei de Cultura, Joventut i Turisme (Local social municipal d’Avinyó Nou)
Dilluns a divendres de 10 a 13:30h
Dimarts i divendres de 16:30 a 19:30h
Casal de Gent Gran
Dinamitzadora de Gent Gran. 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.
· Horari d’estiu (1-31 d’agost): dilluns, de 13,30 a 14,30 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: http://busmontau.wordpress.com
Medicina general
Dra. Mª de la Serra Pijuan. Consulta els dilluns, dimecres, dijous i diven-
dres amb horari de 8,30 a 13 h.
Infermeria
Sr. Pere Tarrés. 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).
Servei de Perruqueria i Podologia per a gent gran
Hores concertades. Tel. 610 887 191 (Fina)
Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a Les Gunyoles, Cal Candi. De 16,30 a 18,30 h.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local social. De 16,30 a 19,30 h.
Deixalleria d’Olèrdola-Polígon Sant Pere Molanta
(Pol. Ind. Sant Pere Molanta. Avda. Montserrat, 58. Tel. 635.430.376):
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 13h
Es poden portar els següents residus: voluminosos, piles, fluorescents, 
pneumàtics, frigorífics, ampolles de vidre, paper, cartró, ferralla, bateries, 
productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. 
Restes de poda: truca l’ajuntament (93 897 00 00) el darrer dimarts de 
cada mes per sol·licitar el servei. Deixa els feixos davant del teu domicili. 
Recollida el darrer dijous de cada mes.

PÀG. 12

PARCEL·LES MUNICIPALS A 
LA VENDA A L’ARBOÇAR
DE LES ROQUES

PÀG. 10

LA FIBRA ÒPTICA
ARRIBA A AVINYONET
DEL PENEDÈS



EDITORIAL

Pas ferm cap a la nova zona 
esportiva d’Avinyonet

Arribats a la meitat d’aquesta legis-
latura, moltes de les propostes marca-
des al programa electoral van comen-
çant a agafar forma i es van presentant 
als diferents pobles.

En primer lloc, tenim ja en fase de 
licitació les obres de l’aparcament de 
Sant Sebastià dels Gorgs, per tant a 
punt de començar i arranjar així l’ac-
cés al poble amb la instal·lació de la 
parada de bus. També ja s’han iniciat 
els treballs de pavimentació del camí 
de Llinda a Mas Bertran, aprofitant per 
substituir el tub d’aigua i posar un pas-
satubs per a la propera instal·lació de 
la fibra òptica.

També iniciem els primers esbor-
ranys dels projectes dels diferents car-
rers que falten per pavimentar al muni-
cipi. Hem començat amb reunions amb 
els veïns de l’Arboçar de Baix, del carrer 
Nou i Cap de Grill de Cantallops i prope-
rament amb els veïns dels carrers Hor-

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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projecte per posar gespa al camp de 
futbol i també el projecte de la cons-
trucció de la piscina municipal. Ens 
marquem com a repte iniciar aquest 
ambiciós espai amb dos projectes, 
que arrencaran sabent, en primer lloc, 
quin serà el seu cost i cercant les sub-
vencions per poder tirar-los endavant. 
Els diferents ritmes ens faran arribar a 
aquest objectiu, que l’equip de govern 
ha treballat mica en mica durant els 
darrers anys per poder-vos anunciar 
aquesta bona noticia. Esperem poder 
seguir amb pas ferm cap a aquesta fita 
que servirà per culminar el procés de 
dotar de carrers, locals, serveis a les 
persones, i ara per tancar el cercle, la 
construcció d’equipaments esportius 
per a tots els veïns i veïnes.

Deixem les obres i parlem de l’estiu 
que se’ns presenta, amb una nova edi-
ció del Casal d’Estiu, dels finals de curs 
de la llar d’Infants i l’Escola, el torneig 
de futbol 7 i la recuperació de l’Estiu 
Jove. Esperem que tothom s’apunti i 
gaudeixi de les diferents activitats pro-
posades perquè els nostres joves com-
parteixin activitats diferents i així es 
coneguin entre ells.

Vull acabar donant les gràcies a tots 
els col·laboradors del Microvi 2017, a 
les Societats i els seus ‘antiviòtics’. Ha 
estat una tercera edició d’èxit abso-
lut, amb nou activitats que han apro-
pat 2000 persones al nostre municipi.   
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!

ta, Sant Miquel, Soleia i Obaga a les Gu-
nyoles. Projectes que al llarg d’aquest 
any agafaran forma i que a principis del 
2018 es realitzaran les diferents licitaci-
ons per fer les obres i deixar així tota la 
trama urbana del municipi definitiva-
ment urbanitzada.

D’altra banda, i de ben segur que 
molts de vosaltres esperàveu llegir 
aquesta noticia a l’editorial, com ja 
vam anunciar, l’equip de govern va 
apostar molt fort per tirar endavant 
l’acord entre Cades, Can Ràfols dels 
Caus i l’Ajuntament per solucionar el 
tema de la Plana d’en Bord. A dia d’avui 
s’ha fet una part del tràmit urbanístic, 
tot esperant que segueixi el seu curs. 
En tot cas, i per anar avançant, hem 
fet un pas decisiu pel nostre municipi i 
avui us vull anunciar que hem encarre-
gat ja l’estudi de la nova zona esportiva 
que es planteja a la Grava. 

D’una banda s’ha encarregat ja el 
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TEMA DEL MES

Microvi 2017

La tercera edició de la mostra
de petits cellers s’acomiada amb la 
sensació d’una plena consolidació en 
el calendari enoturístic de la comarca 
i amb gran satisfacció entre
organitzadors i participants.  
Més de 2.000 persones van visitar el 
municipi per participar dels nou actes
proposats, que van assolir
el ple d’assistents. 

La suma de tots
Els amants del vi de qualitat comen-

cen a assenyalar en lletres destacades 
el mes d’abril. És el mes del Microvi, el 
moment en què tot Avinyonet del Pene-
dès fa pinya i obre casa seva a un allau 
de visitants que encapçalen alguns 
dels millors petits cellers de Catalunya i 
part de l’estranger. Tots: habitants, so-
cietats i organitzadors treballen amb el 
mateix objectiu: deixar empremta i bon 
record entre els nouvinguts. 

Les xifres assolides aquest 2017, 
amb ple a tots els actes i un nou rècord 
de 2.000 visitants, parlen per sí matei-
xes de l’èxit de la proposta. Però a l’ho-
ra de valorar el resultat final, l’alcalde 
d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, anava 
més enllà: “Les activitats han estat to-
tes plenes, però la manera més plàstica 
–i també més important per a nosal-
tres– de concretar l’èxit de les propos-
tes és el somriure permanent dels as-
sistents i els voluntaris. Estem contents 
del camí recorregut fins ara, i volem 
seguir ensenyant i donant a conèixer 
Avinyonet a tothom. Podem dir sense 

boçar ha exercit un any més de pal de 
paller del Microvi. Els seus 900 assis-
tents van valorar la gran qualitat dels 
vins exhibits, representants de totes les 
DO catalanes (excepte la Conca de Bar-
berà, que va excusar la seva absència 
per la celebració d’un esdeveniment lo-
cal), el Rosselló i la Rioja. Els expositors 
van subratllar la bona tasca dels Anti-
viòtics, els voluntaris, que van ajudar 
en tot moment a solucionar qualsevol 
problema, a més d’enllestir en temps 
rècord el muntatge i desmuntatge a 
l’Avinguda Principal de l’Arboçar. 

En paral·lel, cal remarcar l’impara-
ble creixement de tres esdeveniments 
imprescindibles al MicroVi: el Tast de 
Vins del Massís a Can Ràfols dels Caus, 
el Tast de Sumolls o el Sopar-Maridat-
ge. Aquests darrer esdeveniment com-

La tercera edició 
ha significat la 
gran consolidació 
d la proposta

memorava el seu tercer any d’existèn-
cia amb molta salut i ple d’assistents 
un any més, oferint als comensals una 
gran varietat de vins i productes de pro-
ximitat. A Can Ràfols, la innovació va 
venir de la mà d’un tast per a professio-
nals guiat pel sommelier David Escofet 
i la geògrafa Maite Garriga a la sala de 
bótes del celler. La idea, que va tenir 
una immillorable acollida, podria obrir-
se l’any vinent a visitants i amants del 
vi. També guanya importància el Tast 
de Sumolls, celebrat en el seu segon 
any al celler Parxet per les males condi-
cions meteorològiques d’aquesta, per 
ara, cambiant primavera.

Innovació constant
Orbitant a l’entorn d’aquests quatre 

grans tòtems del Microvi trobem una 
galàxia creixent de petites propostes 
en constant evolució. El Tast de Vins 
Naturals és ja un imprescindible que, 
any a any, descobreix noves propostes 
per als amants d’aquesta tipologia de 
vins, cada cop amb més adeptes, sota 
l’experta guia del Ramon Jané, de Mas 
Candí. A més, ja no s’entèn un Microvi 
sense passejada i tast entre vinyes a 
Can Mitjans, que en endavant coneixe-
rem amb el nom de Naturvi; o sense la 
WineFest, proposta oberta a tothom i 
que enguany ha coincidit amb la festi-
vitat de Sant Jordi. 

por a equivocar-nos que ens trobem 
davant un esdeveniment plenament 
consolidat”. 

La Mostra de Petits Cellers de l’Ar-
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Aquest 2017 també hem assistit a 
l’estrena de dos esdeveniments al Mi-
crovi, que asseguren l’evolució i l’ob-
sessió per la constant innovació. En el 
primer, celebrat a la Font de la Canya, 
va servir per reivindicar aquest indret 
com a origen de la vinya a Catalunya, 
amb una visita exclusiva al jaciment se-
guida d’un tast de vins d’àmfora, amb 
la participació de cellers i un especia-
lista ceramista. El segon, el Visexual, 
va posar la cirereta d’una manera pe-
culiar: amb vins orgàsmics i una lec-
tura de relats eròtics en un engalanat 
local del Centre Cultural i Recreatiu 
de Cantallops. En paraula de l’alcalde, 
l’èxit d’aquestes propostes reforcen la 
marca: “La prova de què el Microvi ha 
calat entre els amants del vi la trobem 
en actes com el Visexual, que s’ha om-
plert malgrat el secretisme que hi havia 
al seu voltant. Però ho ha aconseguit 
gràcies al sol fet d’anar de la mà de la 
marca Microvi, que exerceix de garant 
d’esdeveniment atractiu i de qualitat. 
Aquesta manera de fer ens ha d’espe-

La innovació i la 
constant evolució 
són les claus de 
futur de
l’esdeveniment
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Un dels altres secrets d’èxits del Microvi és la bona or-
ganització dels esdeveniments, assegurada per les socie-
tats del municipi, que n’aporten els voluntaris i, quan així 
es requereix, la infrastructura. Ho comenta l’alcalde, Oriol 
de la Cruz: “El treball incansable i la implicació dels Anti-
viòtics resulta fonamental. Sense la seva passió pel propi 
esdeveniment, que en molts casos sorprèn fins i tot als 
cellers participants, el Microvi no podria tirar endavant 

Antiviòtics: imprescindibles

ronar a seguir innovant en el futur, per-
què aquesta clau, la innovació, és una 
de les raons de ser del Microvi”.

Tancat el Microvi 2017, l’ajuntament 
d’Avinyonet comença des de ja mateix 
a treballar la quarta edició, que tornarà 
en el mes d’abril de 2018.

TEMA DEL MES

Microvi2017

amb tan bona salut. Així mateix, cal remarcar el bon tre-
ball de totes les societats i tots els actors d’Avinyonet, que 
s’han fet també seu el Microvi i que ens ajudaran a seguir 
millorant de cara al futur”. 

Prop d’un centenar de persones han col·laborat en-
guany a fer del Microvi 2017 una proposta d’èxit. Des de 
l’organització volem aprofitar per tributar-los un immens 
agraïment per la seva feina i implicació.
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La implicació del sector privat 
en el Microvi també ha donat aquest 
2017 un important pas endavant. 
Obra Social La Caixa s’ha incorporat 
enguany com a patrocinador prin-
cipal, junt amb Llopartec, que ha 

Aposta creixent dels espònsors

renovat la confiança en l’organització. 
En una segona línia de compromís eco-
nòmic s’han situat els patrocinadors 
dels esdeveniments: Cades, Conteni-
dors Penedès, Grup Carles i Rius & Rius 
Assessors. Han completat la nòmina de 

suports un bon conjunt d’empreses 
de la comarca, que evidencien la 
gran implicació de tots els actors en 
aquest esdeveniment cabdal al mu-
nicipi.    
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TEMA DEL MES

Microvi2017

Una temporada més, el Microvi 
també ha gaudit d’una intensa activi-
tat a les xarxes. La celebració d’aques-
ta activitat ha servit per esperonar el 
Facebook de Turisme Avinyonet, que 
ha trencat la barrera dels 1.100 likes 
per primera vegada a la seva història. 
Tota l’activitat s’ha pogut seguir per 
primera vegada mitjançant la combi-
nació d’stories d’Instagram i els habi-
tuals minut a minut a Twitter.  A més, 
s’han incorporat no tan sols imatges, 
sinó també vídeos resum de totes les 
activitats.

En total, s’han impactat a vora 
100.000 usuaris i s’han rebut més de 
250 mencions a les diferents plata-
formes amb l’etiqueta oficial #Micro-
vi2017.  

El #Microvi2017 a
les xarxes socials
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TEMA DEL MES

Fibraòptica
Avinyó Nou i els polígons, primers usuaris

La fibra òptica arriba a Avinyonet
Fibra Penedès, empresa que
pertany a XTA.cat (Xarxes de
Telecomunicacions Alternatives) ha 
fet arribar la fibra òptica al municipi, 
assegurant unes comunicacions d’alta 
velocitat a empreses i particulars.

L’arribada de Wifi Penedès ara fa 
set anys va suposar un moment cabdal 
a la història de les telecomunicacions 
a Avinyonet. Aquest internet via ràdio 
assegura una velocitat de descàrrega 
de dades de fins a 6 MB (amb pics de 
10 MB per facilitar streamings) i 1 MB 
de pujada, millorant les condicions 
dels ADSL convencionals que oferien 
les companyies telefòniques via cable 
de coure convencional. Aquesta tec-
nologia, que encara s’utilitza majori-
tàriament al municipi, podria passar a 
la història en breu amb l’arribada de la 
fibra òptica. 

Aquesta nova tecnologia, que utilit-
za un cable físic amb mil·lers de petites 
fibres de plàstic, incrementa notable-
ment la capacitat de transmetre dades 

L’equip de govern 
assegura una
voluntat política 
total per fer
arribar la fibra 
a tots els nuclis 
d’Avinyonet

i també la velocitat de navegació. Fibra 
Penedès va inaugurar el servei als polí-
gons d’Avinyonet del Penedès i al nucli 
d’Avinyó Nou i Cantallops, primer des-
plegament al qual, en breu, se sumarà 
Les Gunyoles. La resta de nuclis queda-
ran connectats un cop es tanquin els 
permisos i les operacions d’infrastruc-
tures apropiades (veure més informa-
ció al requadre adjunt).  

Una peça cabdal per assolir-ho serà 
la implicació de l’ajuntament, que ga-
ranteix l’alcalde, com subratllava du-
rant la presentació del servei, el passat 
3 de març al local social: “En els darrers 
anys de funcionament, 200 usuaris es 
beneficien de Wifi Penedès. Però no po-
dem perdre el tren de les noves tecno-
logies, i condicionarem totes les obres 

Avinyonet va ser pionera amb la implantació de Wifi Penedès, servei encara actiu a molts nuclis del 
Municipi. 
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Avinyó Nou i els polígons, primers usuaris

La fibra òptica arriba a Avinyonet
Aquest tipus de connexió multiplica  
per 30 la velocitat de transmissió i
recepció de dades del servei actual

I la resta de pobles?
L’Arboçar
Fibra Penedès està pendent de la connexió per fibra de la C-15 (encara pendent de l’aprovació 
dels permisos necessaris), que donarà servei a Canyelles i Olivella. Des d’aquest darrer punt 
s’accedirà a l’Arboçar. 

Sant Sebastià dels Gorgs
S’aprofitaran les obres d’asfaltament del camí que enllaça la N-340 amb el poble. Com a alter-
natia, es preveu també fer passar el cable pel tub d’aigua que uneix Avinyó Nou i Sant Sebastià. 

Can Mitjans
És el nucli d’accés més complicat, tot i que es preveu concretar-ho mitjançant el tub d’aigua que 
connectarà des de Les Gunyoles, de propera construcció si s’aconsegueix la subvenció.    

viàries a la previsió de passar el cable 
necessari per incrementar la cobertura 
a més punts del municipi. La voluntat 
política en aquest sentit és plena”.

Pel que fa als costos dels serveis, 
Fibra Penedès oferirà un primer paquet 
d’1 GB per a empreses per 125€ més 
IVA. En el cas dels particulars, per 39 eu-
ros (IVA inclòs)  es garantiran 300 MB de 
baixada i 30 Mb de pujada, a més d’una 
línia telefònica fixa amb una tarifa pla-
na inclosa de 500 minuts a fixes i mò-
bils. També s’oferirà una segona tarifa 
per 18€ que inclou 10 MB de baixada i 
1 MB de pujada. La instal·lació del rou-
ter i el cablejat necessari seran gratuïts 
per als actuals usuaris de Wifi Penedès. 
En cas de no ser-ho, es facturarà un 
cost de 200 €, tot i que la companyia ha 
habilitat un període de descompte es-
pecial del 50% per a aquells que donin 
el pas abans del mes de juliol. Fibra Pe-
nedès ha informat que, en breu, oferirà 
un servei associat de televisió de paga-
ment per per menys de 10€ mensuals.

Les persones del municipi interes-
sades a beneficiar-se del servei de fibra 
poden escriure, sense cap compromís, 
un e-mail a info@fibrapenedes.cat con-
firmant l’adreça del seu domicili.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Avinyonet convoca un nou 
pla d’ocupació

L’Ajuntament d’Avinyonet convoca un nou pla d’ocupació 
per a dues persones que es destinaran a reforçar la brigada 
municipal en els propers tres mesos. El termini de presentació 
de candidatures acaba el 10 de juny, de manera que convidem 
a tots els interessats i interessades a dur el seu currículum a 
l’ajuntament. 

Aquest pla d’ocupació se suma al que ja es troba en marxa, 
gràcies a la subvenció del SOC mitjançant el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, i que ha permès reforçar la brigada amb un 
operari i el servei de cultura i turisme també amb una perso-
na. El primer és el Martín Atienza, veí de les Gunyoles, i el se-
gon és el Jordi Gómez, de Can Mitjans. A tots dos els donem la 
benvinguda i els animem a què ens segueixin ajudant a millo-
rar el servei als veïns del municipi.

L’Ajuntament posa a la venda dues parcel·les  
a l’Arboçar de les Roques

L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha posat a la venda 
dues parcel·les de 1.100 metres quadrats de superfície a l’Ar-
boçar de les Roques. Aprovades les clàusules necessàries per a 
la venda, el seu preu de sortida serà de 59.908 i 60.268 €, i ja 
s’accepten ofertes. Aquests dos terrenys edificables responen al 
desenvolupament de l’Arboçar de les Roques, pel qual, en virtut 
de la llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, obliguen 
al promotor privat a cedir un 10% de les parcel·les urbanes a 
l’Ajuntament. L’equip de govern ha empès aquesta iniciativa 
aprofitant la reactivació del mercat immobiliari, i per tal que 
noves famílies tinguin oportunitat de venir a viure al municipi. 
En el futur, mica en mica, l’Ajuntament anirà donant sortida al 
restant parc immobiliari de la seva propietat. Totes les perso-
nes interessades a presentar oferta poden demanar informació 
a l’ajuntament. El plec de condicions està disponible a la web 
municipal: www.avinyonet.org.

Demanda de noves
subvencions a la Diputació

Avinyonet del Penedès ha iniciat els tràmits per benefi-
ciar-se de noves subvencions en el present exercici. Amb la 
intenció de seguir amb la modernització del municipi, s’ha 
sol·licitat un ajut econòmic per tal d’instal·lar punts de llum 
alimentats per plaques solars en punts aïllats on no es pot ac-
cedir amb cablejat elèctric, com ara l’accès al cementiri de les 
Gunyoles o algunes masies aïllades. També s’ha reclamat ajut 
per a la nova definició del planejament d’Avinyonet, redactat 
originalment en època de bonança i que, en conseqüència, no 
s’ajusta a la realitat actual. L’equip de govern el vol reacondi-
cionar per tal de no impedir que els pobles creixin i estudiar 
quins són els sectors ben redactats i quins no tenen futur en 
el context immobiliari actual. S’estudiarà, doncs, la possibilitat 
de fer un text refòs de planeajeament o bé crear-ne un de nou.

Mª Victòria de Pascual, nova jutgessa de pau
Mª Victòria de Pascual i Pascual és la nova titular del jut-

jat de pau d’Avinyonet, un organisme que, per llei, s’ha de 
renovar cada quatre anys. De les dues candidatures presen-
tades, els regidors van decidir per sufragi donar suport a De 
Pascual, que en la passada legislatura exercia de suplent.

La votació es va resoldre amb 4 vots favorables PM-CP, 
dos més del grup de CiU, dues abstencions (una del PM-CP i 
una altra de CiU) i un vot en contra d’ERC. 

A conseqüència d’aquest nomentament, s’obre la convo-
catòria per a les persones que es vulguin presentar com a 
suplent de la jutgessa de pau. 
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Agenda de l’alcalde

Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, visita Avinyonet
El passat dissabte 20 de maig, l’Honorable Consellera 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Meritxell Serret, va visitar 
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès abans de la seva par-
ticipació al Terra Estelada. La va acompanyar el Senyor Jo-
sep Pena, director territorial del mateix departament. En la 
visita, l’alcalde va estar acompanyat pels regidors de l’equip 
de govern, Lluís Carsí, Frederic Manzanares, Marta Ruiz, i el 
regidor d’ERC, Pere Ermengol.

La recepció va començar amb una visita del consistori 
municipal amb la consellera, que va quedar molt sorpresa 
amb l’edifici. Després, ja a la sala de plens, va signar el lli-
bre d’honor. Completada la part més protocol·lària, l’alcalde 
va entregar a la consellera informació del municipi, tot ex-
plicant el projecte turístic que s’està duent a terme i altres 
espectes que el govern està executant en aquest mandant.

L’alcalde va aprofitar per traslladar dos temes que ac-
tualment  depenen de la Generalitat. En especial, el de la 
pavimentació del camí que comunica Cantallops amb Sant 
Sebastià passant per Cal Padrona, que depèn del seu depar-
tament i que està encallada des del 2010. En paraules de la 
Consellera, en poques setmanes s’obrirà una nova convoca-
tòria per la qual es presentarà la sol·licitud per tornar a optar 
a la seva pavimentació.

D’altra banda, l’alcalde traslladava el deute pendent de 
la Generalitat que a dia d’avui és de 290.000€, fent palés 
la necessitat del seu cobrament. La Consellera agafava la 
demanda i es comprometia a traslladar-la a la Conselleria 
d’Economia per poder executar el pagament pendent.

Visita al Parlament i trobada amb Eva Martínez
L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, visita cada mes la 

ciutat de Barcelona per tal d’ajudar a desencallar els temes 
pendents al municipi. En el passat mes d’abril va visitar la 
conselleria d’Economia de la Generalitat per tal de recla-
mar que l’ens es posi al dia del seu deute amb l’ajuntament. 
Aquesta trobada va ajudar a reduir l’obligació contreta en 
100.000 euros (de 600.000 a 500.000). A més, durant el mes 
de maig, les negociacions de l’alcalde han permès recuperar 
200.000€ més pendents del pro-
grama Viure al Poble. En aquest 
sentit, De la Cruz va acudir també 
al Parlament per trobar-se amb la 
diputada i alcaldessa de Vallirana, 
Eva Martínez. 

Director Territorial d’Agricultura
Visita destinada a seguir tre-

ballant en desencallar el projecte 
de pavimentacio del camí que va 
de la carretera al pas per Cal Pa-
drona i que desemboca a St Se-
bastià, que data del 2010. La trobada va servir per fixar una 
visita al territori per tal de conèixer in situ la problemàtica. 

Departament d’habitatge de la Generalitat
Visita destinada a tractar la connexió peatonal entre l’Ar-

boçar i l’Arboçar de Les Roques i cercar el camí de desenca-
llar l’execució del projecte.
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PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017

La Diputació de Barcelona ha convocat el “Programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la 
integració social” que té per objecte fomentar l’ocupació de les persones aturades i, particularment, d’aquelles 
que formen part de col·lectius de risc d’exclusió social.

Per aquesta raó, i dins d’aquest programa, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha de cobrir de forma urgent 
dues places per a la brigada municipal de serveis per un període de tres mesos. Tothom que estigui interessat 
ha de presentar el seu currículum a les oficines de l’Ajuntament, fins el dia 10 de juny de 2017, a les 14:00 
hores.

Els requisits per ocupar aquests dos llocs de treball són els següents:

- Estar en situació prèvia d’atur i inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
almenys, durant el mes anterior.
- No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social.
- Estar empadronat al municipi.
- Haver treballat en les tasques pròpies de la brigada municipal.

Per més informació o aclariments, es poden adreçar a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, en hores d’ofi-
cina (telèfon 93/8970000).

Avinyonet del Penedès, 24 de maig de 2017.

Sol·licitada a la Generalitat 
una subvenció per a
un carregador  
de vehicles elèctrics

Impulsada per la Generalitat de Catalunya, la inversió pre-
vista és de 39.746,55€, i d’ella en resultarà un carregador rà-
pid. La situació més idònia serà un dels vorals de la Nacional 
340, a fi de potenciar el coneixement del municipi i el consum 
als nostres comerços. 

Nova web de polígons
industrials de l’Alt Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha creat la web 
http://poligonsaltpenedes.com/ per referenciar totes les 
empreses actualment en servei i les parcel·les buides amb el 
contacte dels seus propietaris. S’inclouen els polígons d’Avi-
nyonet, Can Merlines i La Carrerada. 

ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

L’Alcalde, amb el centenari 
de la Societat de Cantallops

L’alcalde d’Avinyonet va recolzar el sopar del centena-
ri del Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops. Oriol De la 
Cruz, però, no va poder acompanyar físicament la regidora 
Marta Ruiz en trobar-se de viatge, però va voler participar 
deixant un vídeo-missatge que es va projectar per a tots 
els assistents. En el seu parlament, va reconèixer la trans-
cendència de la festa i va subratllar la importància que les 
societats del muncipi mantinguin una forta empenta per as-
segurar el futur. 
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SALA DE PLENS

sessionsextraordinàries
PLE DEL 23 DE FEBRER DE 2017
Aprovació avanç de modificació puntual del POUM al sector 
de Cades i Plana d’en Bord
Redactat per l’arquitecte Ferran Navarro, proposa modificar 
temporalment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) 
d’Avinyonet del Penedès al sòl urbanitzable dels sectors abans 
esmentats per aconseguir una gran millora en els sistemes 
d’equipaments públics del municipi i per protegir l’entorn natu-
ral amb una ocupació no extensiva del sòl. Proposta aprovada 
amb 5 vots favorables del grup PM-CP i 4 abstencions dels regi-
dors dels grups de CiU i ERC-AM.

Aprovacio de la modificació del pla especial Almàssera
Aprovada la proposta redactada per b720 Arquitectos S.L. i pro-
moguda per La Gramanosa S.L., així com el document ambien-
tal estratègic simplificat que l’acompanya.  La proposta es va 
aprovar per unanimitat.

Adjudicació definitiva de les obres de la nova Estació Depu-
radora d’Aigües Residuals a Cantallops
Un cop aprovat definitivament el projecte s’ha adjudicat l’obra 
a l’empresa PESA Medioambiente S.A.U. per un import de 
310.159,83€ més IVA. La proposta va ser votada favorablement 
per tots els regidors assistents.

Aprovació, elecció i proposta de jutge o jutgessa de pau titu-
lar del muncipi
Es va proposar elegir com a jutge de Pau la senyora Maria Victò-
ria de Pascual Pascual, considerant que requereix els requisits 
i les condicions necessàries per exercir el càrrec. Els grups, que 
van concedir llibertat de vot als seus regidors, van recolzar la 
proposta amb 4 vots favorables dels regidors de PM-CP i 2 més 
del grup de CiU, dues abstencions (una del grup PM-CP i una 
altra de CiU) i el vot contrari del regidor d’ERC-AM.

Moció del grup ERC-AM referent als beneficis fiscals de l’IBI 
de les autopistes de peatge
Es va aprovar per unanimitat la moció que pretèn donar com-
pliment a la finalització del benefici fiscal de què gaudeixen les 
autopistes de peatge i garantir, en conseqüència, el cobrament 
d’aquest impost. També s’insta al govern de l’Estat a compen-
sar els Municipis pels quals passen aquestes vies i a què no es 
renovin les concessions més enllà dels terminis actuals.

PLE DEL 27 D’ABRIL DE 2017
Creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal
aprovats per majoria la creació de fitxers de videovigilància i de 
les noves activitats i cursos.

Aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Generalitat per 
abonar retribucions a càrrecs electes locals per a 2017
Aquesta ajuda, concedida per a municipis de menys de 2.000 
habitants, preveu una retribució bruta mensual de 1.977,07€ 
per a l’alcalde, que té una dedicació del 75%. Votació aprovada 
per unanimitat.

Aprovació de xifres del padró municipal d’habitants
S’acorda, per unanimitat, traslladar a la Unitat de Padró de la 
Diputació de Barcelona i a la Delegació provincial de l’INE la xi-
fra oficial d’habitants a Avinyonet 1 de gener de 2017, que és de 
1.652 habitants.

Aprovació del projecte de reforma del dipòsit d’aigua de 
l’església de Sant Salvador de les Gunyoles i del projecte 
d’ordenació de l’aparcament de Sant Sebastià
Aprovats els projectes d’obres ordinàries a l’església de Sant 
Salvador (amb un pressupost de 46.223,65€ més IVA, redactat 
per l’arquitecte Josep Cartró Boada) i de l’aparcament de Sant 
Sebastià (amb un pressupost de 54.529,11€ més IVA, obra de 
l’arquitecte Iñaki Oskaritz), el primer cas per unanimitat i el se-
gon amb 8 vots favorables i l’abstenció del regidor d’ERC-AM.

Compte de la gestió recaptatòria de l’exercici 2016
Aprovats per unanimitat els comptes de gestió i recaptació cor-
responents a l’exercici 2016 i presentats a l’Oficina de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient de modificació de crèdits 2/2017
Consignada la despesa per a l’amortització del crèdit-pont con-
cedit per la Diputació de Barcelona per avançar el pagament de 
la subvenció FEDER “Viure al Poble 2010”, les obres de reposició 
del camí de La Granada a Llinda, la despesa per al pagament de 
la bestreta al Consell Comarcal, el suplement de dues actuaci-
ons previstes en el capítol d’inversions: la reforma de l’ajunta-
ment, l’ordenació d’un aparcament a Sant Sebastià dels Gorgs 
i dos crèdits extraordinaris per pagar el lloguer de l’habitatge 
social i la subvenció del conte de la Font de la Canya. La propos-
ta va ser aprovada amb 6 vots favorables (PM-CP i ERC-AM) i tres 
abstencions (CiU).
En acabar el ple es van aprovar, per unanimitat, les mocions 
dels tres grups municipals per millorar el finançament de les 
escoles bressol i de la transformació de l’impost sobre l’incre-
ment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que 
es presentaran a la Generalitat i el govern de l’Estat.

PLE DEL 18 DE MAIG DE 2017
Aprovació del procediment de contractació i plec de clàusu-
les administratives particulars per a l’execució de les obres 
de l’aparcament a Sant Sebastià dels Gorgs
Es proposa, per unanimitat de tots els regidors, l’adjudicació 
amb un pressupost de licitació de 54.529,11€ (IVA apart). 

Aprovació d’obertura de procediment de contractació i plec 
de clàusules administratives particulars per a l’alienació 
d’unes parcel·les de titularitat municipal
L’ajuntament es desprèn, amb 8 vots favorables (PM-CP i CiU9 
i una abstenció (ERC-AM), de dues parcel·les de titularitat mu-
nicipal a l’Arboçar de les Roques, amb un preu de licitació de 
49.510,74€ (IVA apart) i de 49.808,26€ (IVA apart).

Aprovació de la distribució d’assignacions als tres grups  
municipals
Amb vot favorable de tots els regidors, i segons l’article 73.3 de 
la llei 7/1985, s’ha establert l’assignació als grups municipals 
amb un component fix de 100€ per grup i un variable de 600€ 
per regidor, de manera que el grup PM-CP, amb 5 regidors, per-
cebrà 3.100€; el de CiU, amb 3 regidors, 1.900€, i el d’ERC-AM, 
amb un regidor, 700€. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Infraestructuresiobres
Assabentat d’obres:
menys tràmits i més agilitat 

L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès aplica l’assaben-
tat d’obres, un nou tràmit destinat a reduir burocràcia i agi-
litzar la concessió de llicències per a petites obres a domicilis 
i reparacions a la llar.

Es calcula que el 70% de les sol·licituds de llicències 
d’obres que entren a l’ajuntament són menors. Fins ara, el 
procediment a seguir obligava al sol·licitant a esperar un 
mes fins a què el tràmit passés per junta de govern, s’apro-
vès i posteriorment se’l convoqués per tal de pagar la taxa 
corresponent. L’aplicació de l’assabentat permetrà que, en 
bona part dels casos, es pugui abonar l’impost el mateix dia 
i marxar amb la l’autorització per començar els treballs im-
mediatament.

Aquesta decisió es fa per afavorir que els veïns puguin 
realitzar petites reformes que ajudin a millorar l’estat dels 
habitatges, fet que afavoriria, de pas el lloguer d’habitatges. 
Així es contribuïria a pal·liar, en part, una de les problemàti-
ques d’Avinyonet, que té una important nòmina de famílies 
que cerquen pis o casa però es troben amb una preocupant 
manca d’oferta, i tot plegat malgrat l’elevat nombre d’habi-
tatges buits.

Inaugurat un nou parc infantil al terme de l’Arboçar de les 
Roques, destinat a solucionar el dèficit d’equipaments simi-
lars en una zona del poble on el nombre de gent jove és crei-
xent i que, fins ara, obligava a fer un desplaçament fins a la 
pista de l’Arboçar de Dalt o a la plaça de Les Roques, que no 
té espais de joc definits. La inversió ha estat de 20.000€ i in-
clou el parc mateix, homologat per les autoritats pertinents, 
una valla perimetral de fusta, l’ubicació de papereres, bancs 
i la plantació de moreres. L’obra ha estat executada total-
ment pels operaris de la brigada municipal. 

Aquesta obra és el primer pas per tal que, properament, 
es puguin anunciar les connexions peatonals entre els dife-
rents nuclis de l’Arboçar, que ajudaran a unir sinèrgies i que, 
en conseqüència, les poblacions puguin ser més compactes.  

Nou parc infantil  
a l’Arboçar de les Roques

Aprofitant l’època invernal s’han efectuat diferents actu-
acions a l’arbrat del municipi per donar més color i solucio-
nar alguns problemes existents amb el planejament actual. 
En total, s’han canviat més de 40 arbres i s’espera que com-
pleixin les expectatives dipositades des de l’Ajuntament. 

Al passeig de la Grava d’Avinyó Nou s’ha accedit a la pe-
tició de veïns i alumnes i treballadors de l’escola de retirar 
els cirerers bords, la fruita dels quals embrutava el terra i el 
feia més relliscós, amb perill de caigudes. L’equip de govern, 
que tenia ben pendents la petició, ha fet un replantejament 
amb adaptacions en tres espais: d’una banda s’han arrencat 
els cirerers per replantejar en el seu lloc lledoners i l’arbre de 
Júpiter. Aquesta darrera espècie és de tipus caducifoli, amb 
floració a la primavera i de creixement lent. El seu mante-
niment és molt baix, ja que no requereix de poda i és molt 
resistent a les malalties. 

D’altra banda, els lledoners de la carretera de les Gunyo-

Actuacions a l’arbrat

les van acabar molt perjudicats per la sequera de l’any de 
la seva plantació. La brigada ha retirat els vuit arbres secs 
que no van poder superar aquest període i aquesta prima-
vera, aprofitant les pluges i el regadiu, es tractarà de salvar 
la resta. Cal recordar que aquesta espècie d’arbre també és 
de tipus caducifoli amb floració insignificant i un molt baix 
manteniment.

Per acabar, a la N-340 al seu pas pel municipi s’ha substi-
tuït un arbre que estava mort.
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Contractat el projecte del camp de futbol de gespa
L’ajuntament d’Avinyonet ha adjudicat la contractació 

per redactar el projecte de reconversió del camp de futbol de 
sauló actual en un de gespa artificial a l’empresa TECPLAN, 
Enginyeria i Urbanisme, S.L. per un cost de 4.900€ més IVA. 
Aquesta actuació suposa el primer pas i discorre en paral·lel 
a la modificació del planejament ja anunciada fa dos núme-
ros en aquesta mateixa publicació. 

La redacció ajudarà a definir qüestions com ara el tipus 
d’equipament que es planeja, amb les seves mides, el tipus 
de gespa i el sistema de rec més adients o els paviments dels 
voltants. Un cop finalitzat i essent l’ajuntament coneixedor 
del cost del projecte es podran començar a cercar subvenci-
ons per poder tirar l’obra endavant. 

Actuacions a l’escola
D’acord amb la direcció del centre, la Regidoria d’Edu-

cació i l’Alcaldia, s’ha pres la decisió de pavimentar la zona 
d’accés a l’escola a la zona de la cuina.  Així mateix, s’ins-
tal·laran tendals a la planta d’educació infantil per prevenir 
l’excessiva insolació actual. L’actuació a l’accès de la cuina té 
un cost de 2.671,80€ i ha estat adjudicada a l’empresa Cons-
truccions Rubio SCP, i definirà millor l’espai, fins avui de sau-
ló, amb el perill que comportava en cas de pluja. 

D’altra banda, arran de a trobada del Regidor d’Educa-
ció, Josep Maria Tejada, amb el consell escolar, es va accedir 
a satisfer una de les propostes relativa a la planta d’educa-
ció infantil. Donada la seva orientació Sud, les aules patei-
xen molta escalfor durant la jornada, problemàtica que es 
solucionarà per via de la instal·lació d’ins tendals motorit-
zats (amb un cost de 4.296€) i un de tipus corredor (2.213€). 
Manufactures Busquets S.L. serà l’encarregada d’executar el 
contracte de serveis, que té un valor total de 6.509€. 

Totes aquestes inversions estan destinades a millorar el 
dia a dia del centre i a permetre que personal i alumnes gau-
deixin dels serveis més adients.

Adjudicades les obres del 
camí de Llinda

Tot a punt per començar les obres de pavimentació del 
camí que uneix LLinda i Mas Bertran, al terme de Sant Se-
bastià dels Gorgs, que en breu iniciarà l’empresa Panasfalto 
Eiffage Infraestructuras amb un cost de 49.561,18€ més IVA.

Tal com hem, anunciat en diferents Avinyonet avui, 
l’equip de govern va sol·licitar a la Diputació de Barcelona 
l’ajut d’arranjament del camí que uneix Llinda i Mas Bertran 
al poble. Aquest era l’únic tram de tota aquella zona sense 
pavimentar i que, per tant, impedia a tots els veïns poder 
sortir cap a carreteres asfaltades, un dels objectius de l’Ajun-
tament. 

La Diputació de Barcelona cobrirà amb una subvenció la 
pràctica totalitat del cost de les obres, que es complementa-
ran amb fons propis de l’Ajuntament.

Adquirits dos nous desfibril·ladors 
L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha adquirit a l’em-

presa Neosalus Solutions S.L. dos nous desfibril·ladors del 
model Samaritan PAD 360P, acompanyats de dues vitrines 
Inox, dues columnes de rescat cardíac i els accessoris neces-

saris, per un preu total de 4.740,05€ més IVA. Aquests nous 
aparells s’instal·laran a l’exterior del Local Social de Can-
tallops i a ca la Mestra a l’Arboçar.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Infraestructuresiobres
Millores a la xarxa d’aigua

Aprofitant els treballs de pavimentació del camí de Llin-
da, s’està executant la substitució i soterrament del tub d’ai-
gua que va de Sant Sebastià dels Gorgs a Mas Bertran per 
solucionar els habituals problemes de reventons. El cost 
d’aquesta obra es sufragarà mitjançant el fons de reposició 
de l’ajuntament, una reserva de diners que es dipositen amb 
la concessionària d’aigües, CASSA, per a obres d’emergència. 
Aprofitant els treballs es col·locarà un tub extra soterrat per 
on passarà el cable de fibra òptica, destinat a proveïr aquest 
servei, en un futur, a tot el poble de Sant Sebastià dels Gorgs.

Comencen les obres de la 
depuradora de Cantallops

L’empresa PESA Medioambiente S.A.U., amb seu a Sant 
Cugat del Vallès, ha estat l’adjudicatària de les obres de la 
nova estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops. 
Els treballs van començar el passat 30 de març i s’estima que 
tinguin una durada de quatre mesos. 

L’import dels treballs és de 310.159,83€ més IVA, que 
abonarà en la seva totalitat la Diputació de Barcelona. Des 
de l’ajuntament d’Avinyonet volem expressar la bona sinto-
nia a l’hora de treballar conjuntament amb Subirats.

Reunió amb els veïns de 
Sant Sebastià en relació al 
projecte d’aparcament

El nou aparcament públic a l’entrada de Sant Sebastià 
dels Gorgs va prenent forma. Aquesta nova actuació va ser 
presentada als veïns al Local de la Societat Els Gorgs. A la 
trobada es van fer aportacions que ja s’han incorporat a la 
redacció del projecte, obra de l’arquitecte Iñaki Oskaritz, 
i que ja va ser presentat a l’Ajuntament en el passat mes 
d’abril. El ple municipal ja ha aprovat les condicions per a 
les empreses, i s’espera adjudicar les obres amb la màxima 
antel·lació. Cal recordar que, tot i que es tracta d’uns treballs 
petits (amb un cost de 66.000€), resultaran cabdals per a co-
ordinar millor les visites al monestir de Sant Sebastià i reor-
denar l’accés al poble per la vessant de la carretera.

Nova barana al Camí del
pessebre de les Gunyoles

Instal·lada una barana en forma de ziga-zaga al camí 
que enllaça les Gunyoles amb la zona del Pessebre Vivent. 
Aquesta actuació arriba com a resposta a dos accidents re-
cents a la zona.

Davant la manca de policia local i de garanties que la 
senyalització vertical resolgués el problema, l’Ajuntament, 
després de reunir-se amb els veïns de la zona per estudiar 
diferents alternatives, ha optat per situar aquestes baranes 
de seguretat. Aquesta és la resposta a dos accidents recents 
que podrien haver tingut conseqüències greus. En el primer, 
una màquina va col·lisionar amb una edificació propera, i, 
poc després, un vehicle va caure marxa enrera xocant i mal-
metent la barana d’un veí. 

Aquestes baranes impediran, doncs, l’accés de vehicles 
motoritzats, però no alteraran el trànsit de persones a peu, 
en bicicleta o amb cotxets. La seva construcció permetrà, 
també, retirar-les provisionalment en l’època de pessebre.

A fi d’enfasitzar la condició de carrer tallat s’ha reforçat 
amb senyalització vertical de prohibició d’accés. Cal recor-
dar que el camí de l’Arboçar o el carrer Motjuïc romanen com 
a alternatives viàries efectives.

Nova càmera de vigilància 
forestal al municipi

Des de la regidoria de Medi Ambient, i d’acord amb l’ADF 
d’Avinyonet del Penedès, l’Ajuntament ha treballat per do-
nar suport a la instal·lació d’una càmera de vigilància fores-
tal al municipi en el dipòsit d’aigua de les Gunyoles. Aquesta 
iniciativa, que té com a objectiu mantenir el territori i agilit-
zar les intervencions en cas d’incendi forestal, va sorgir de la 
mà de l’ADF de Subirats, que ja la va posar en pràctica l’any 
passat amb una molt bona rebuda. 

L’Alcalde i la companyia d’aigüesja han procedit a visitar 
el dipòsit abans de procedir a la instal·lació, que arribarà en 
breu. El seu cost es sufragarà amb la partida pressupostària 
destinada a la compra d’aquest aparell, que oferirà un con-
trol de 360º de l’àrea forestal que voreja el municipi, i gau-
dirà del recolzament d’una altra càmera amb visió des del 
dipòsit de l’Arboçar de les Roques.
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Satisfactòria preinscipció per al curs
2017-2018 a l’escola i la llar d’infants

Xifres notables per als centres edu-
catius d’Avinyonet del Penedès de cara 
al proper curs, 2017-2018. L’Escola ha 
esgotat les 10 places a la línia de P3, 
el màxim que li correspon per padró, i 
la llar d’infants iniciarà el proper curs 
amb entre 14 i 15 nens.

Tant l’Escola com la Llar van gaudir 
de les seves jornades de portes obertes 
per conèixer amb detall les instal·laci-
ons i poder xerrar amb l’equip educa-
tiu. En aquest sentit, cal remarcar que, 
davant l’existència d’oferta de places a 
la llar d’infants, si desitgeu fer una vi-
sita a les instal·lacions, només us heu 
d’acostar al centre i us atendran amb 
molt de gust. 

EDUCACIÓ

escolaillard’infants

Llar d’Infants: gaudint dels nous materials  
i dels espais renovats

El curs 2016-2017 a la Llar d’Infants 
El Cargol d’Avinyonet del Penedès s’ha 
posat un particular èmfasi en la millo-
ra dels materials i els espais posats a 
disposició per les mestres i educadores 
per a tots els alumnes. 

Aquests espais interiors van canvi-
ant sovint en funció de les necessitats 
i curiositats dels nens i nenes per po-
tenciar al màxim les seves capacitats. 
L’experimentació, la manipulació, la 
descoberta de textures diferents, de 
materials amb possibilitats infinites, la 
imitació, el joc simbòlic, l’inici del llen-
guatge i la comunicació…  En definiti-
va, petits passos cap a grans aprenen-
tatges sempre en constant evolució! 

Entre ells trobem l’espai dels cot-
xes, amb les seves carreteres i túnels; la 
cuina, realitzada en fusta i amb paelles 
d’alumini, pots de vidre, etc. Les nines 
amb els seus vestits, cotxets, pitets i 
biberons, l’espai de construcció per fer 
piles altes, baixes, llargues.

Igualment cuidats són els espais 
exteriors, cuidats al mínim detall i 
dissenyats per a què els infants es di-

verteixin sortint a l’aire lliure, jugant i 
aprenent a l’hort, al sorral amb les pa-
les, galledes, camions, pedres i troncs, 
tobogans, balancins… i, clar, amb llocs 
per amagar-se darrera els arbres i d’al-
tres per descansar o gaudir simple-
ment del silenci.

Tantes coses a fer i tantes coses per 
aprendre! El que veritablement apre-
nem és el que vivim, experimentem i 
sentim. 
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SOCIETAT

activitats
Taller i cinefòrum pel Dia de les Dones 2017

Avinyonet va celebrar el Dia Inter-
nacional de la Dona aquest 2017 amb 
dues propostes ben especials i que 
segueixen l’estela de les propostes 
d’exercicis anteriors. La iniciativa va ar-
rencar el 4 de març amb el taller Brillar 
amb Confiança, obra de les creadores 
Marta Rodríguez i Laura Giménez del 
col·lectiu Des del Cos. L’activitat crea-
tiva combinava diferents dinàmiques, 
que van anar apoderant les assistentes 
fins a donar lloc a un interessant treball 

Cinefòrum i 6è sopar de tastets 
Va posar la cirereta al Dia de la Dona 

la celebració, el  divendres,  10 d’abril, 
de l’acte principal amb la projecció del 
documental “Hija de la Laguna”, dirigit 
per Ernesto Cabellos. El film descriu 
la lluita de la Nélida, una dona dels 
Andes que té una connexió molt forta 
amb el seu entorn, amb l’aigua i amb 
els pobles indígenes de la zona. A fi de 
salvar les llacunes del seu poble arriba 
a formar-se com advocada i comença 
aquesta lluita amb una de las empreses 
mineres d’extracció d’or més impor-
tants del món.

A continuació, en Jaume Canals, re-
presentant de l’associació Entrepobles,  
va dinamitzar el col·loqui entre tots els 
assistents del que van sortir aportaci-
ons molt interesants.  Com ho faríem 
nosaltres des de la nostra posició com 
habitants de ciutats o de pobles petits 
de països desenvolupats? Podem ar-
ribar a lluitar contra grans empreses 
sense tenir medis suficients? Es pot 
aconseguir que no prioritzin els seus 

interessos econòmics i comercials en 
detriment de la gent i el medi ambient, 
sense cap tipus d’escrúpols? Podem 
intentar ser més solidaris si tenim pre-
sent que aquestes mateixes empreses 
ens estan abocant a consumir sense 
parar? En resum, què podem fer per 
tenir cura del medi ambient i de la sos-
tenibilitat dels sistemes econòmics? Si 
per una banda les multinacionals i els 
governs ens aboquen a consumir des-
mesuradament per mantenir el treball 
i la economia i per l’altre hem de tenir 
cura del nostre entorn. Totes aquestes 
preguntes i algunes respostes van sor-

gir després de gaudir del documental.
Tot seguit la Marta Ruiz Ysalgué, Re-

gidora de Cultura de l’Ajuntament, va 
fer lectura del manifest del Dia Interna-
cional de la Dona amb el títol “Superem 
les desigualtats”. En el text  es reivindica 
la necessitat de ser visibles, de recordar 
que les dones són la meitat de la pobla-
ció, que han estat i són agents actives 
en la construcció de la societat i l’im-
puls de l’economia i la innovació social. 
I també que si perdem aquest potencial 
estem perdent la meitat de les oportu-
nitats del món, tot evocant l’advocada i 
feminista iraniana Shirin Ebadi. Va clou-
re la vetllada el tradicional sopar de 
tastets, que va arribar a la seva sisena 
edició i ens va fer gaudir de les especia-
litats culinàries que els assistents a l’ac-
te van compartir. Per arrodonir la vet-
llada, es van sortejar tres llibres escrits 
per dones : “Rosa de Cendra” de la Pilar 
Rahola. “Argelagues” de la Gemma Ruiz 
i “Tu no ets una mare com les altres” de 
l’Angelika Schrobsdorff.

de creació artística conjunta. Un total 
de dotze dones van prendre’n part, va-
lorant molt positivament l’experiència.

El treball resultant es composa de  
tres estructures mòbils, que es troben 
exposades des del passat dia 10 de 
març al Casal de la Gent Gran d’Avinyó 
Nou. Per poder visitar-les només cal 
adreçarse al Local Social, que és obert 
al públic totes les tardes de la setmana, 
de dilluns a divendres, entre les 16 i les 
19 hores.   

Diagnosi del nou Pla Local 
de Joventut 2017-2020
En els darrers mesos s’ha fet la diagnosi del nou Pla Local de 
Joventut, un document on es descriu la realitat juvenil del 
municipi des d’una vessant sociodemogràfica, la identifica-
ció dels recursos i serveis existents al municipi i també des 
d’una vessant qualitativa i participativa dels agents que hi 
intervenen. Aquesta fase precedeix a la definició, disseny i 
aprovació del Pla.

El mes de febrer 
va tenir lloc la 17a 
Esquiada Jove de 
l’Alt Penedès, or-
ganitzada conjun-
tament entre nou 
municipis de la co-
marca i la partici-
pació de 30 joves.

Esquiada jove 2017
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Exposició ‘Dones emprenedores al món rural’
De l’11 al 19 de maig el Casal de la Gent Gran va acollir 

l’exposició Dones emprenedores al món rural, que sorgeix 
fruit d’un projecte de cooperació de l’entitat Entrepobles 
amb un projecte de Cotacachi a Equador, en el que hi ha col-
laborat, entre d’altres institucions, l’ajuntament d’Avinyo-
net. La mostra ens ha fet coneixedors d’una idea que parteix 
de l’esforç de les organitzacions de dones i les organitzaci-
ons camperoles i que esdevé  referència d’empoderament 
de l’economia popular i solidària. 

El conreu de blat de moro i altres productes agícoles eco-
lògics i la constitució d’una empresa comunitària que pro-
dueix chicha de jora, és un exemple d’enfortiment, sosteni-
bilitat econòmica, comercial i socio-organitzativa. La chicha 
de jora és una beguda extreta del blat de moro, equivalent al 

nostre most o vi. En definitiva, una beguda totalment lligada 
a la cultura indígena i camperola de la zona andina. 

Obertes les inscripcions per
al Casal d’Estiu i l’Estiu Jove 2017

Avinyonet torna a convocar els més 
joves empadronats o no al municipi per 
gaudir d’una de les millors propostes 
de lleure d’aquest estiu. El nostre Ca-
sal continuarà oferint la mateixa fran-
ja horària habitual en aquest darrers 
anys: servei d’acollida de 7:45 a les 9 
del matí, jocs i activitats de 9 a 13:30 i 
servei de menjador de 13:30 a 15:30 de 
la tarda. La durada del casal tornarà a 
ser de set setmanes i les famílies poden 
inscriure als seus fills i filles les setma-
nes que els interessi.  

El Casal d’Estiu acull a més de sei-

xanta infants i joves d’entre tres i 13 
anys i es fan moltíssimes activitats de 
caire molt variat, sempre de tipus lúdic 
i alhora educatiu. També es gaudeix a 
la piscina un matí per setmana, es fan 
sortides d’un dia i també les colònies, 
que és l’activitat més esperada pels in-
fants assistents. 

Per més informació rebreu el díptic 
del Casal amb els preus, dates d’ins-
cripció i la de la reunió informativa per 
a les famílies. Per a més informació 
podeu trucar a l’Ajuntament i dema-
nar per la Laura, la tècnica de joven-

tut i sociocultural o enviar un mail a  
casalestiuavinyonet@gmail.com

Estiu Jove 2017
Des del servei de joventut, aquest 

any s’organitza també l’Estiu Jove del 
municipi, que tindrà lloc del 17 al 29 de 
juliol i s’adreça a joves des de 1er d’Eso 
i fins els 17 anys. Es proposaran dues 
setmanes amb activitats molt variades 
del que també en rebreu un díptic in-
formatiu amb els preus, les dates d’ins-
cripció i la data de la reunió informati-
va per a les famílies.
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activitats

15a Festa de la Gent Gran d’Avinyonet 
Un total de 60 persones van prendre 
part en la 15a edició de la Festa de la 
Gent Gran, una celebració-homenatge 
per als veterans dels nostres municipi. 
La jornada va arrencar  amb un bon es-
morzar a Sant Sebastià dels Gorgs, que 
va precedir a una interessant visita a la 
Boteria Torner. 
A continuació es va celebrar l’impres-
cindible dinar, que va tenir lloc al Local 
Social de Can Mitjans. L’empresa del 
municipi Moixa va servir uns canelons 
d’espinacs amb beixamel de mel de 
primer, cuixetes d’ànec confitades de 
segon amb patata “parisien” i pastís 
de llimona per postres. Durant l’àpat, 
els assistents van poder gaudir  de 

l’actuació de dos falsos cambrers de la 
companyia de teatre igualadina, Gralla 
Manufactures Teatrals, que van ajudar 
a dibuixar un gran somriure.
En acabar l’àpat es van entregar dues 
plaques amb motiu de les noces d’or de 
dues parelles del municipi, a més dels 
records individuals d’aquesta edició: 
una planta d’encens o una cinerària, 
dues plantes aromàtiques que s’adap-
ten molt bé al nostre entorn.

ANUNCI OFICIAL

Havent-se de renovar el càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a d’aquest 
municipi, s’obre convocatòria pública perquè tothom que estigui inte-
ressat i que reuneixi els requisits establerts a l’article 102 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, pugui presentar la seva 
candidatura. Aquests requisits són, bàsicament, ser major d’edat, tenir 
la nacionalitat espanyola i no trobar-se incurs/a en cap de les causes 
d’incapacitat o incompatibilitat per ostentar un càrrec públic.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies, a comptar des 
de l’endemà de la darrera publicació del present anunci al BOP de Bar-
celona i al tauler d’anuncis de la corporació. Les sol·licituds s’hauran de 
presentar al registre general de l’Ajuntament en horari d’oficina.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 5.1 del 
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.

Avinyonet del Penedès, 3 d’abril de 2017.
L’ALCALDE,

Oriol de la Cruz Marcè

Activitats al Casal de la 
Gent Gran d’Avinyó Nou

Trimestre amb intensa activitat 
al Casal de la Gent Gran, que va cele-
brar el berenar de Carnaval per com-
memorar l’entrada de la primavera. 
Tot seguit, la Diada de Sant Jordi 
es va celebrar el divendres dia 28 
d’abril amb una cinquantena d’avis 
de tots els pobles d’Avinyonet. La 
Junta de l’Associació de Gent Gran 
d’Avinyonet del Penedès va confec-
cionar un punt de llibre de regal per 
a totes les persones que van assistir 
a la festa.

Cal recordar que les activitats 
setmanals continuen al Casal amb 
una bona participació: la gimnàs-
tica, el ioga i el ioga amb cadira, el 
taller de la memòria o el taller de te-
atre són només algunes de les pro-
postes que omplen el local tots els 
matins i tardes. 
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L’Escola Esportiva Municipal visita el Palau Blaugrana
Una impressionant comitiva de 

prop de 60 persones, encapçalada per 
30 nens de l’Escola Esportiva Municipal, 
van gaudir el passat divendres, 19 de 
maig, de l’encontre de futbol sala del 
play-off pel títol entre el FC Barcelona i 
el Palma Futsal. Convidats per l’Ajunta-
ment, que va costejar les despeses del 
viatge, i el Barça i el Consell de l’Esport, 
que va facilitar les entrades a la instal-
lació, tot el grup va poder tancar amb 
el millor regust de boca una temporada 
excepcional i que evidencia la bona sa-
lut esportiva del nostre municipi.

Campus de Setmana Santa 
amb l’Escola de Futbol Base

La nova Escola de Futbol Base de la U.E. Avinyonet va 
estrenar-se la passada Setmana Santa amb la participació 
de 14 nens i nenes del municipi. Aquest esdeveniment repre-
senta la llavor per tirar endavant i continuar potenciant la 
pedrera de nous jugadors de futbol al municipi.

La U.E. Avinyonet, 10a 
classificada a la Lliga

La Unió Esportiva Avinyonet ha acomiadat la temporada 
2016-2017 com a desè classificat del grup desè de Quarta Di-
visió Catalana. L’equip, que ha estat tota la temporada llui-
tant a la meitat de la classificació, ha acabat cedint algunes 
places en un difícil sprint final al campionat. En tot cas, la 
temporada ha estat prou satisfactòria i millora notablement 
la 15a plaça assolida la passada campanya. 

L’Avinyonet ha sumat 38 punts, amb un balanç d’11 vic-
tòries, cinc empats i 12 derrotes, amb 52 gols a favor i 60 en 
contra. Les dades contrasten amb els 15 punts de la passada 
campanya, on només es van guanyar tres encontres. 

Pel que fa al capítol de màxims golejadors, cal remarcar 
la bona feina del Raúl Mesa, que ha signat 28 dianes –un pro-
mig d’un gol per partit– i s’ha consolidat com el segon mà-
xim realitzador de la categoria.

L’equip començarà a preparar des de ja mateix la propera 
campanya, en espera de reforçar el conjunt i assolir noves 
fites esportives.

ESPORTS

almunicipi

Torneig comarcal de Futbol 7
El cap de setmana de l’1 i 2 de juliol es durà a terme el 

tradicional Torneig de futbol 7 Copa Penedès TV – Gran pre-
mi CCAP de categoria infantil (reservat per a nascuts a partir 
de l’1 de gener de 2003). Enguany la competició es realitzarà 
a la zona esportiva de La Granada. Animem a tots i totes els i 
les joves del municipi d’aquesta franja d’edat a participar-hi.
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Recta final per a DO Vinífera
En marxa la recta final dels treballs 

finals de la tercera fase de construcció 
del centre d’interpretació que està du-
ent a terme la Cooperativa Arqueovitis. 
Un cop acabat, l’Ajuntament posarà 
en marxa el que ha de ser un nou pol 
d’atracció cultural i turístic al municipi 
per posar a l’abast de tothom els co-
neixements i peces que s’han extret del 
Jaciment Ibèric de la Font de la Canya 
durant aquests més de 16 anys d’exca-
vacions arqueològiques.

Nova gestió de les visites al Jaciment
Des del passat mes d’abril, la Coo-

perativa Arqueovitis és la gestora direc-
te de les visites al jaciment ibèric grà-
cies a un conveni de col·laboració que 
s’ha signat amb l’Ajuntament d’Avinyo-
net del Penedès. Això ha permès agi-
litzar el tràmit de visita i a més poder 
tenir, a part de les visites concertades, 
uns horaris fixes al mes per als visitants 

TURISME

patrimoni

i turistes que vulguin conèixer l’Origen 
de la vinya a Catalunya.

La visita manté el preu i condicions 
que hi havia fins ara, i es celebraran el 
segon cap de setmana del mes amb els 
següents horaris:

• Dissabtes visita a les 11:00 i a les 
17:00

• Diumenges visita a les 11:00
Per a visites concertades en altres 

horaris contactar al telèfon 608866979  
o al correu: arqueovitis@gmail.com

Presentat el conte ‘La Kesse i el Kosse
a la Font de la Canya’

El passat divendres, 5 de maig, a les 
19:00 a la sala d’actes del Centre de di-
namització turística local va tenir lloc la 
presentació del conte infantil “La Kesse 
i el Kosse a la Font de la Canya”, dels 
autors Sergi Segura i Georgina Castells. 

L’acte va tenir com a protagonis-

tes als propis autors, a més de Dani 
López, director de les excavacions al 
jaciment, Albert Tubau, president de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs i Oriol 
de la Cruz, alcalde del municipi. Ante-
riorment, el conte s’havia presentat en 
societat a Vilafranca del Penedès el 21 

d’abril i properament també ho farà a 
Banyeres del Penedès i Tarragona.

Podeu adquirir-ne un exemplar 
posant-vos en contacte amb la Co-
operativa Arqueovitis al telèfon 
608866979  o mitjançant el correu  
arqueovitis@gmail.com 
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LES ENTITATS

delmunicipi

Una trentena de persones varen 
participar  a la trobada anual de l’ager-
manament entre Béruges (França) i Avi-
nyonet del Penedès, que va tenir lloc a 
Béruges del dijous 27 d’abril a l’1 de 
maig.

El viatge cap a Béruges es va fer de 
nit, de manera que el divendres a les 
deu del matí ja érem a la sala polivalent 
del poble tot compartint un bon esmor-
zar amb els nostres amics. Seguida-
ment es van fer les presentacions entre 
les famílies visitants i les d’acollida. A 
la tarda, vàrem retrobar-nos a Poitiers 
per tal de fer una visita guiada a aques-
ta important ciutat universitària de 
més de 87.000 habitants, seguida d’un 
sopar organitzats a casa de diferents 
famílies acollidores que s’organitzen 
segons la proximitat de les cases.

El dissabte tot el grup al complert 
vàrem visitar el famós part de Futuros-
cope. El grup de joves anava acompa-
nyat amb els joves de Béruges i el grup 
dels més grans, vàrem tenir una guia 
que ens va acompanyar durant tota la 
jornada, fet que va ser la clau per anar 
per feina i no perdre gens de temps en-
tre atracció i atracció. Fins i tot vàrem 
veure l’espectacle nocturn, creat per el 
Circ du Soleil, que combina una histò-

Trobada a Béruges   

Associació d’Agermanament
Béruges -  Avinyonet del Penedès

ria de ficció amb la imatge virtual, efec-
tes especials, llum i color.  

El diumenge vam gaudir d’una visi-
ta al museu de Béruges, que gestiona 
una associació d’arqueòlegs i volunta-
ris de la zona. Paral·lelament i de cara 
als grup d’infants i joves ens varen en-
senyar diferents jocs i enginys de l’èpo-
ca galo-romana, alguns d’ells com per 
exemple, les baldufes, han perdurat 
fins als nostres dies. També vàrem fer 
unes agulles imitant l’estil de les que 
tenen exposades al mateix museu de 
Béruges (troballes d’època galo-roma-
na). Aquesta mateixa tarda també es 
varen fer diverses passejades per l’en-

torn de Béruges, altres famílies i el grup 
dels joves van anar a jugar a bitlles. 

Per acabar, el sopar de comiat de 
la trobada va tenir lloc a la Sala Poliva-
lent Avinyonet del Penedès (nombrada 
amb aquest nom a la trobada de l’any 
2015). El sopar va ser tot un èxit i du-
rant la vetllada hi varen haver diverses 
sorpreses. Per començar els nostres 
amics de Béruges van pujar a l’escena-
ri i per cantar-nos en català l’havanera 
“la Gavina”, del compositor Frederic 
Sirés i Puig, que va fer famosa Marina 
Rossell. Seguidament va començava el 
sopar, amenitzat en tot moment per un 
grup musical de la zona que va tocar 
en directe. Finalment i per acabar la 
vetllada, hi va haver l’intercanvi de re-
cords: Béruges ens van regalar un pack 
de cerveses artesanes de la zona amb 
unes etiquetes amb diferents dates his-
tòriques que recorden esdeveniments 
importants per a la història de França i 
des d’Avinyonet del Penedès els vàrem 
correspondre amb una figura de Sant 
Jordi matant el drac, acompanyada de 
l’explicació de la llegenda en francès.

El dilluns a les vuit del matí ens aco-
miadàvem dels nostres germans de 
Béruges, feliços de la bona acollida que 
havíem rebut i també contents de sa-
ber que ens retrobarem aquest proper 
any al nostre municipi.
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delmunicipi

Trimestre de moltes celebracions, 
començant per la commemoració del 
centenari de la creació de la Cambra 
Agrícola, que anys després esdevin-
dria l’actual Centre Cultural  i Recreatiu 
Cantallops. L’acte principal va ser un 
sopar de gala celebrat a la sala del Cen-

Centenari de la creació de la Cambra Agrícola  

Centre Cultural i Recreatiu Cantallops

tre. Va ser una nit molt emotiva i plena 
de records on els principals protagonis-
tes van ser la gent gran i amb més ex-
periència del poble.

També el dilluns de Pasqua ens vam 
ajuntar per tastar la tradicional paella 
per a un centenar de persones. Boníssi-

ma com sempre!
Per acabar, el 14 de maig vam orga-

nitzar un petit homenatge a les mares 
del poble amb un vermut popular a la 
plaça del poble i un concurs de truites.

Carnaval i celebracions de Setmana Santa i Pasqua

Societat Cultural Els Gorgs

El passat 4 de març  va tenir lloc la 
rua de  carnaval  a Sant Sebastià dels 
Gorgs, on es van aplegar moltes dis-
fresses singulars i originals obra de la 
mateixa gent del poble. La jornada va 
acabar amb un berenar popular i el lliu-

rament de premis.
El dia 9 d’abril, diumenge de Rams, 

es va celebrar el tradicional Dia de la 
Truita, amb la degustació de truites re-
alitzades pels veïns del poble. Aquest 
any es va avançar una setmana per tal 

de no coincidir amb el dia que els pa-
drins estan ocupats portant la mona als 
seus fillols. Finalment, el dia 17 d’abril, 
dilluns de Pàsqua, es va celebrar l’aplec 
de Llinda, amb Missa, ballada de sarda-
nes, i dinar popular enmig del bosc.
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Carnaval i Pasqua, a La Parra

Aquests darrers mesos a La Parra hem celebrat les festes 
de carnaval i Pasqua. El passat 12 de març, amb el grup de 
batucada Bantukats, els nens varen fer una rua disfressats 
pels carrers del poble i després vam passar una gran tarda 
d’animació amb el grup Soni com Soni. Per Pasqua, vàrem 

organitzar un dinar de germanor amb una gran fideuà i una 
tarda entretinguda amb activitats d’oci.

Des de La Parra, aprofitem per recordar-vos que la prope-
ra activitat prevista serà la revetlla de Sant Joan, la qual ce-
lebrarem amb un sopar amenitzat amb un grup de música.

Centre Cultural i Recreatiu La Parra

Tradicional Cantada de Caramelles per Setmana Santa
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L’Associació de Veïns i Veïnes de Can 
Mitjans va ser de les primeres a celebrar 
la seva particular jornada de carnaval. 
El dissabte, 25 de febrer, els assistents 
van gaudir d’un berenar seguit d’un 
concurs molt peculiar, on a més de les 
millors disfresses i grups, també es va 
reconèixer la pitjor… Va tancar la vet-

Carnaval i un Sant Jordi molt especial a Can Mitjans

A.A.V.V. Can Mitjans

llada un karaoke amb animació i músi-
ca de DJ. 

A l’abril, es va organitzar una repre-
sentació molt especial de la llegenda 
de Sant Jordi, amb protagonisme d’ac-
tors i actrius de Can Mitjans. També es 
va organitzar una paradeta d’intercanvi 
de llibres i un taller de manualitats.

En els propers mesos es preveu or-
ganitzar una jornada de cinema a la 
fresca el 3 de juny.

També us recordem que des del 14 
de maig el bar de l’Associació roman-
drà obert tots els diumenges d’11 a 
14h. Us hi esperem!

Estrena del Ball de Gitanes i 33è Aniversari del Local

Societat La Torre de Les Gunyoles

Mesos de moltes celebracions a la 
Societat La Torre de les Gunyoles, que 
van arrencar el dia 11 de març amb el 
tradicional Ball de Carnaval, que va te-
nir lloc amb música del Duet Deluxe. 

Arribat el mes d’abril es va comme-

morar la festa del 33è Aniversari de la 
inauguració del local. Durant la cercavi-
la d’aquesta festivitat es va estrenar el 
nou Ball de Gitanes del Poble.

Els assistents van gaudir del tra-
dicional dinar de germanor, amb una 

paella enguany elaborada pel cuiner 
Jaume Esteve.

Tampoc no van faltar les sardanes i 
el magnífic concert i ball amb l’orques-
tra Selvatana.
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VEUS D’AVINYONET: Ton Ferret i Joan Massana

reportatge

Memòries d’una màquina
de batre
Amagat i ben protegit en forma de mu-
seu, aquest giny va transformar les vides 
dels habitants de les Gunyoles. Repassem 
la seva història de la mà del Ton Ferret i el 
Joan Massana, dues de les persones que 
millor coneixen els seus secrets.

Imagineu un mosaic de colors: ver-
dòs d’una vinya jove que comença a es-
clatar amb un toc de ros blat i ordi, que 
maduren al ritme de la creixent escal-
for meteorològica. Les quatre eres del 
poble, rodones i completament planes, 
es preparen per separar els elements 
essencials de la collita. Del seu resul-
tat en kilograms en depèn el futur més 
immediat de les famíles. Eren altres 
temps; una època on es vivia any a any i 
amb –i també contra– les seqüel·les de 
la fam, les ferides obertes d’una guer-
ra descarnada i l’esperança necessària 
per un futur dibuixat en forma d’inter-
rogant. Però també uns moments orfes 
de materialisme i en els que hom podia 
viure sense moltes de les obligacions 
econòmiques actuals. 

Així seria un tastet de les gunyoles 
en els anys 30, l’època a la qual van 
nèixer els nostres dos protagonistes. 
En Ton Ferret va arribar al món amb 
els reis de 1931, i el Joan Massana, uns 
vuit anys després, coincidint amb els 
darrers esclats de la guerra civil, l’any 
1939. La seva vida ha quedat ben mar-
cada per la vida al poble, que recorden 
amb la seguretat i la precisió dels mi-
llors historiador. La seva tasca i la seva 
experiència resulta ara imprescindible 
per recuperar la festa del Batre, que 
tornarà els propers dies 1 i 2 de juliol 
al voltant d’un dels patrimonis d’Avi-
nyonet del Penedès. L’eix central de la 
celebració serà la màquina que ara es 
preserva a l’interior del Museu del Ba-
tre, una relíquia històrica que esdevé 
un patrimoni imprescindible per expli-
car la història de les Gunyoles. 

L’abans de la seva arribada, però, 
coincideix amb la història de molts 

pobles catalans. També amaga pas-
satges molt durs, com les primeres tra-
ces de vida d’en Ton Ferret: “La nostra 
gran desgràcia va ser perdre el pare a 
la guerra. Pertanyia a la quinta del 22 
i estava destinat a fortificacions, però 
va morir en un bombardeig. Davant la 

seva absència, va ser el meu avi l’encar-
regat de tirar de la família, i tots havíem 
d’ajudar. Vaig acceptar la primera feina 
als 11 anys, i ja no vaig tornar a l’escola. 
Des de llavors, he crescut fent les feines 
més dures, perquè eren les que més 
diners portaven a casa. Ara en diuen 
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VEUS D’AVINYONET: Ton Ferret i Joan Massana

reportatge

amb el volant, no et podies mantenir 
dempeus ni per baixar escales”. Llavors 
arribava l’hora de separar el gra de la 
palla, un procediment que es duia a 
terme manualment en les “tres o qua-
tre eres” –els nostres protagonistes 
precisen– que hi havia a les Gunyoles. 
Cadascuna es gestionava entre tres pa-
gesos, i només batia un parell de dies 
cada setmana. 

El procès començava la jornada 
prèvia amb la selecció de les ‘garbes’, 
nom amb el que es coneix el conjunt de 
falçades (de 6 a 9) que formaven un feix 
d’espigues lligades que es pot abarcar 
amb les mans. Tot seguit, s’escampa-
ven sobre l’era, un terreny circular, pla i 
situat en una zona on hi tocava el vent, 
i amb l’ajuda de les bèsties s’embulla-

Ton Ferret:
“Ara en diuen
crisi… als anys 30 
hi havia fam”

crisi… llavors hi havia fam”.
El Joan Massana assenteix amb 

el cap mentre el seu company relata 
aquest dificilíssim passatge vital. Ell va 
tenir la sort d’anar a l’escola fins els 15, 
tot i que ben aviat va haver de comen-
çar a treballar. Perquè la configuració 
de la societat del moment era ben dife-
rent: “En acabar la guerra, tothom feia 
de pagès –‘totes les cases, les 90 que hi 
havia’, precisa en Ton Ferret–, fins i tot 
aquelles famílies dedicades als oficis 
de forner, fuster, paleta… La gent tenia 
15 o 20 jornals de terra com a màxim, 
que esdevenien fonamentals per a la 
seva subsistència. Es cultivaben mon-
getes, patates, també hi havia alguns 
horts… però els cereals eren fonamen-
tals, i en particular el blat”. El Ton Ferret 
afegeix: “En una bona temporada, qui 
aconseguia una collita de 1.000 kg s’as-
segurava la subsistència per un any. 
Llavors no es necessitaven tants calers 

ven (és a dir, es desfeien les garbes) 
per poder començar a batre, tasca que 
també es realitzava amb l’ajuda d’ani-
mals. A continuació es rampinava, fei-
na que ajudava a destriar la palla, i es 
ventava, aquesta per separar-la del gra. 
Un garbell anomenat “erer” servia per 
seleccionar els grans de blat i posar 
punt final.

Feina molt ‘carregosa’
“Batre era una tasca molt carregosa 

–apunta Ferret–, perquè, de vegades, 
arribava la Festa Major i encara no ha-
víem acabat. La gent estava cansada, i 
és probable –i ho dic perquè no en te-
nim testimoni escrit– que d’una reunió 
entre tots els gunyolencs sorgís la pro-
posta de comprar una màquina que ar-
raconaria a l’oblit a tantes eres”. Parlem 
de l’any 1932, i en recorda els primers 
tràmits en Joan Massana: “L’oncle de 
la mare del Ton, de Vilafranca, es de-
dicava al món de les màquines, i ens 
va assessorar a l’hora de comprar-la. 
En Ton també hi era, i de fet va parti-
cipar d’aquell viatge a la ciutat amb 
només un any”. Canvi de protagonista, 
Ton Ferret: “En efecte, la meva mare va 
aprofitar que anàvem a Sants a com-
prar la màquina per trobar-se amb la 
meva família. Van fer el viatge també 
el meu pare, el pare del Joan… I a mi 
sempre m’han recordat que no vaig 
deixar de plorar en tot el camí!”

La màquina de batre, produïda a 

com ara, i per això la producció de vi 
era secundària. Ara bé, aconseguir 100 
càrregues ajudava molt, perquè el vi sí 
que es venia”.

La preparació del blat començava 
amb la sega, una tasca que es realitza-
va en el mes de juny amb volant o dalla, 
i que era molt dura, com recorda Ferret: 
“Si segaves tota una setmana seguida 
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VEUS D’AVINYONET: Ton Ferret i Joan Massana

reportatge
Alemanya per l’empresa TH. Flöther 
A.G, va haver de completar un trajec-
te molt particular fins a les Gunyoles:, 
com recorda Massana: “La primera 
part, de Barcelona a Vilafranca, es va 
cobrir en tren. Després, el senyor de Cal 
Palagó, amb l’ajuda de dos animals, la 
va transportar fins aquí”. Hom pot ar-
ribar a pensar que de la seva posta en 
funcionament en resultaria una gran 
festa, però en Joan es mostra contun-
dent: “De festes no se’n feien gaires, i a 
mi encara m’agradaria saber si tothom 
hi estava d’acord!” 

Amb celebració o sense, la nova 
màquina no va trigar gaire a començar 
a funcionar. En ésser un patrimoni real 
del poble, tothom qui volia fer-la servir 
s’havia d’inscriure a una llista, i abans 
de començar a batre es repartia l’ordre 
amb un sorteig. “Llavors –recorda en 
Joan Massana–, es treia la màquina al 
carrer i començava a batre impulsada 
pel seu motor de benzina (amb els anys 
es canviaria per un d’elèctric)”. 

Els dos protagonistes van treballar 
en moltes ocasions amb ella, unes jor-
nades que s’estenien durant deu hores 
i per les quals s’arribaven a batre entre 
2.500 i 3.000 kg de blat, ordi o civada. 
Es precisaven tres treballadors per po-
der fer-la funcionar adequadament, 
que cobraven unes 15 pessetes dels 
anys 40, sou que va augmentar fins a 
les 20 pessetes als 50. “Tothom podia 
apuntar-s’hi –recorda en Ton Ferret–, i, 
de fet, com que es guanyava una mica 
més que en altres feines, hi havia mol-
ta gent interessada. Jo ja venia a donar 
garbes als 14 o 15 anys…”

El preu real de la màquina segueix 
essent, encara avui, un misteri. Mal-
grat alguns documents publicats que 
proven d’encertar la quantitat, el Joan 
assegura que “encara avui no se sap 

La màquina
podia batre de 
2.500 a 3.000 kg de 
cereal en 10 hores, 
el temps que
durava cada
jornada

quant va costar. El que sí sabem del cert 
és que es va pagar a terminis, uns com-
promisos no sempre fàcils, perquè els 
gunyolencs es refiaven de la collita per 
abonar les anualitats, i això comporta-
va un gran risc. De fet, entre 1955 i 1957 
vam patir un trienni negre, que va co-
mençar amb una pedregada que va fer 
malbé bona part dels camps de cereal 
i vinya. A l’agost, de la verema només 
es va salvar prou raïm per fer vinagre, i 
va ser precisament aquest producte el 
que va salvar, pels pèls, la ‘lletra’ cor-
responent. La gent va haver de retallar, 
fins i tot, del seu propi menjar”. 

La màquina de batre es va mante-
nir en funcionament fins a la recta final 
dels anys seixanta, moment en què van 
entrar en acció les màquines de collir. 
La nostra protagonista, però, va quedar 
ben amagada i a cobert, circumstància 
que va beneficiar la seva bona conser-
vació. De fet, en els anys 2009 i 2010 es 
va poder recuperar per commemorar la 
festa del Batre, que enguany tornarà a 

fer funcionar com el primer dia aquesta 
eina amb 85 anys d’història. 

Allò que no canviarà pas serà la ti-
tularitat, com assegura el Joan Mas-
sana: “Quan va desaparèixer no es va 
fer constar mai un propietari. Per això, 
amb la seva recuperació, l’Ajuntament 
va signar, per escrit, que aquesta pas-
saria a la societat La Torre, l’entitat més 
gran del poble, i d’aquesta manera evi-
taria qualsevol temptació de venda. La 
màquina serà, doncs, de tots els veïns. 
Per sempre”.

Garbes, corretges, trill, catúfols… 
Els propers 1 i 2 de juliol tots tenim una 
cita amb una terminologia que, avui, 
ens sonarà una mica estranya. Però per 
sobre de paraules i curiositats, quedem 
emplaçats a descobrir quelcom més 
important: les emocions i els records 
dels protagonistes d’una època que 
avui ja és històrica, i que a ells i elles 
els transportarà a una adolescència i 
joventut viscuda al costat d’un estri fo-
namental a les seves vides. 

Torna la festa del Batre
Els propers 1 i 2 de juliol les Gunyoles tornarà a acollir aquesta festa 

inèdita des de fa uns anys. Aprofitant la creació del Museu del Batre, una sè-
rie de voluntaris, la Societat La Torre i l’Ajuntament han impulsat la recupe-
ració d’aquesta festa. L’equip organitzador està treballant en les activitats 
que s’hi duran a terme on us animem a participar i veure com es realitzava 
aquesta tasca fa uns anys al nostre municipi.
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