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AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS
Plaça de la Vila, 1 Avinyó Nou
08793 Avinyonet del Penedès
 
Horaris d’atenció al públic
Oficines municipals
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.
Dimarts de 18 a 20h.
93 897 00 00
avinyonet@diba.cat
www.avinyonet.org 

Tràmits en línia a: www.avinyonet.org/tramitacio-electronica/ 
 

ASSISTENT SOCIAL I EDUCADORA SOCIAL
Dilluns de 9 a 14:00 (hores concertades prèviament)
 

REGISTRE CIVIL
Jutgessa de Pau i Secretària del Jutjat de Pau d’Avinyonet del Penedès.
Dijous de 18:00 a 19:00 (només hores concertades)
93 897 00 00  ext.111
 

CONSULTORI MÈDIC
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 12:30h.
93 8970829
Per concertar visita: 933268901 o ics.gencat.cat
 

DEIXALLERIA
Polígon industrial de Sant Pere Molanta
carrer Canigó - carrer Mare de Déu de Montserrat 48.
Darrera el Carrefour.
Dilluns, dimecres i divendres  de 9:00 a 13:00 hore
i de 16:00 a 19:00
Dissabte de 9:00 a 14:00 hores

 
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS
Primer dijous de cada mes.
El dimarts abans s’ha de trucar a l’Ajuntament per avisar del lloc,
tipus i quantitat de la deixalla.
L’empresa només fa recollida al costat de punts de contenidors,
no al portal de cada llar.
 

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
indicar l’adreça del domicili.
 

BIBLIOBÚS MONTAU
Passeig de La Grava, sn Avinyó Nou
(costat CEIP d’Avinyonet del Penedès)
Dimecres cada 15 dies d’11:00 a 13:00. b.montau@diba.cat
629 712 826

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 / 93 326 89 01 

Metgessa (de 8 a 15 h.)  608 21 25 22

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
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Benvolguts veïns i veïnes 
d’Avinyonet del Penedès,

Em dirigeixo a vosaltres amb 
tres objectius fonamentals, 
d’una banda agrair la vostra 
actitud, la vostra responsabi-
litat i la vostra col·laboració en 
aquesta complicada crisi que 
ens ha tocat bregar a tots de la 
Covid-19. D’altra, posar en va-
lor els serveis de l’Ajuntament 
que presideixo, i finalment amb 
aquest nou format d’ANUARI 
MUNICIPAL, poder fer-vos un 
resum dels primers 18 mesos 
de legislatura, i en les últimes 
pàgines, presentar-vos que te-
nim previst de fer en els pro-
pers 18 mesos i per descomp-
tat, aprofitar per desitjar-vos a 
tots, unes molt Bones Festes de 
Nadal.

Des de l’inici d’aquesta cri-
si, no hi ha un minut del meu 
temps que no he pensat si po-
dria fer alguna cosa més, si po-
dria fer les coses millor o d’al-
tres maneres, si podria donar 
més, si podia haver evitat allò 
o això... però el que està clar 

ballant en la mesura del possi-
ble, en la gestió d’aquesta crisi. 
Però, sobretot, un gran orgull 
de pertinença a Avinyonet i no 
puc estar més orgullós d’Avi-
nyonet i dels veïns i veïnes.

A pesar de la pèrdua de di-
versos veïns, que ha estat molt 
dur, veïns de tota la vida que 
ens han deixat, tots hem inten-
tat fer el millor de nosaltres da-
vant d’aquesta pandèmia des-
coneguda i que va arribar de 
sobte i que va fer que d’un dia 
per l’altre, la nostra vida canvi-
es per complet, obligant a que-
dar-nos a casa, confinats, sense 
poder abraçar-nos o fins i tot 
acostar-nos, un confinament 
que de vegades es fa difícil, 
però que és l’única forma pos-
sible de frenar aquesta pandè-
mia i que ha normalitzat coses, 
que fins llavors era impensa-
bles com la utilització diària de 
les mascaretes, gels, distàncies 
social i altres mesures de pre-
venció.

El mèrit és de tots! De l’Ajun-
tament i del personal munici-

és que tots estem travessant 
un dels moments més difícils 
de la nostra vida, en el sentit 
més ampli: humà, econòmic i 
de responsabilitat. Puc assegu-
rar-vos que aquests primers 18 
meses de legislatura, han estat 
un repte què, almenys jo i la 
resta de l’equip de govern, mai 
vam pensar que hauríem d’en-
frontar-nos i molt menys ens 
vam imaginar quan vam pren-
dre la decisió de presentar-nos 
per gestionar l’Ajuntament i 
l’Alcaldia d’Avinyonet, però en-
tre tots hem aconseguit arribar 
a una conclusió: en aquest en-
torn nou i canviant que estem 
vivint, només podem oferir tres 
coses: el nostre temps, tota la 
nostra energia i la determina-
ció personal que d’aquesta en 
sortirem junts.

Tinc la sort de no estar sol, 
compto amb un equip de Go-
vern que s’estan deixant la 
pell molt més enllà del deure 
o l’obligació que tenen, també 
hem trobat col·laboració amb 
alguns dels membres de l’opo-
sició, amb els quals estem tre-

Un agraïment
immens a tots els 
que esteu llegint 
aquest anuari i a 

tota la gent
d’Avinyonet
per la vostra

responsabilitat
davant la Covid-19

EDITORIAL
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EDITORIAL

pal que han i estan treballant 
de debò i que vam haver de 
reaccionar davant la Covid-19 
amb la màxima rapidesa: vam 
tancar instal·lacions munici-
pals, vam garantir els serveis 
mínims, vam posar en marxa 
totes les mesures de prevenció 
i vam implementar un sistema 
de teletreball inèdit fins llavors 
al consistori, per garantir i man-
tenir una comunicació i servei 
directe, personal i proper amb 
els veïns.

El mèrit és de la gent gran, 
la nostra gent gran!, que es-
tan donant un exemple de to-
lerància i resistència, que són 
els que menys es queixen i dels 
que sempre i podem comptar, 
el mèrit és de tots ells, el que 
hi són i el que malauradament 
hem perdut, unes immenses 
gràcies a tots.

El mèrit el tenen els nostres 
fills i néts que han estat estudi-
ant des de casa seva, comuni-
cant-se amb els seus professors 
per email, per ZOOM o pel mitjà 
que sigui i dels professors que 
mantenen un ritme inèdit d’en-
senyament a distància amb el 
suport de totes les parts; AMPA, 
Llar, pares i mares.

De mots veïns que amb un 
esperit de solidaritat emocio-
nant, van agafar els seus trac-
tors i ens van ajudar a desin-
fectar els carrers i places, de les 
veïnes que es van posar a fabri-
car màscares, de les empreses 
que solidàriament, unes ens 
han ajudat econòmicament i 
altres ens han donat gels i al-
tres productes de desinfecció 
pel municipi o pel sistema sa-
nitari.

El mèrit el tenen els que 
segueixen treballant perquè 
el nostre poble no s’aturi per 
complet: els botiguers que 

git, llocs de treball, treballar 
i esperar que arribin “nous i 
bons temps”. Dels veïns que 
poden teletreballar i dels que 
ara s’han vist obligats a pren-
dre dies de vacances per no ser 
la seva activitat essencial i dels 
que han perdut la feina... de 
tothom!

El mèrit de totes les socie-
tats que tenim el municipi; La 
Parra, La Torre, La Penya, AV 
Can Mitjans, CRC Cantallops, i 
la societat els Gorgs per la seva 
responsabilitat en aquests mo-
ments, de l’UE Avinyonet pel 
seu esforç en mantenir l’equip, 
del Pessebre de les Gunyoles i 
les diferents associacions cul-
turals i folklòriques per conti-
nuar treballant pel demà.

I cal seguir. Els primers dies 
d’aquest Coronavirus van ser 
de prevenció i contenció. Des-
prés va arribar la necessitat de 
centrar-nos en el social.

Ara (i sense deixar d’aten-
dre els aspectes anteriors) ens 
estem ocupant també de l’eco-
nòmic, preparant un pla per a 
la recuperació del nostre ampli 
teixit comercial i empresarial, a 
les famílies i per donar suport 
als més desfavorits i, en gene-
ral, per tornar a posar el nostre 
poble en moviment.

Com no podia ser de cap 
altra manera, la Covid-19 ha 
marcat aquesta primera part 
de la legislatura i molt!, però 
també i a pesar de les circums-
tàncies, hem fet moltes coses 
que podreu veure resumides 
en aquest Anuari Municipal així 
com els plans futurs pel proper 
2021.

obren  cada dia les seves persi-
anes, extremant les mesures de 
seguretat perquè no ens faltin 
els productes i els serveis bà-
sics, els farmacèutics, els estan-
quers, els missatgers... que dia 
rere dia, han estat i són allà per 
atendre’ns.

És mèrit també dels nostres 
restauradors i bars que a pesar 
de ser un dels gremis més afec-
tats i d’estar obligats a tancar 
vàries vegades durant diversos 
períodes d’aquesta pandèmia, 

s’han reinventat, adequant els 
seus locals per poder continuar 
servir-nos amb un somriure de 
bon matí.

El mèrit és dels pagesos, els 
cellers, empreses i autònoms 
per continuar esforçant-se 
cada dia per generar valor afe-

Un agraïment als 
tractoristes que 

van agafar els seus 
tractors i ens van 

ajudar a
desinfectar els

carrers i places, a 
les veïnes que es 

van posar a fabricar 
mascaretes, a les 

empreses que
solidàriament ens 

han ajudat
econòmicament i 
a tothom que està 

posant el seu gra de 
sorra per fer front a 

la Covid-19...
a tots Gràcies!

CÈSAR HERRAIZ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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AJUNTAMENT

Constitució del nou Ajuntament

El dissabte 15 de juny de 2019 es va dur a terme 
la Sessió extraordinària del Ple amb la constitu-
ció del nou Ajuntament i elecció d’alcalde resul-
tat de les eleccions realitzades el 26 de maig.

El resultat de les eleccions amb victòria del Grup 
municipal de Junts per Catalunya / Avinyonet 
davant el Grup municipal Progrés Municipal dei-
xava el consistori amb la representació següent:
 
Votants totals: 986
Participació: 76.61%
Junts per Catalunya Avinyonet:
516 – 5 regidors – 52,76%
Progrés Municipal – Candidatura de Progrés: 
435 vots – 4 regidors – 44,48%
Vots en blanc: 27
Vots nuls: 8
 
Així doncs, a les 12 del migdia es va procedir al 
jurament del càrrec per part dels nous regidors 
i regidores del consistori per la legislatura 2019-
2023 que són:

Cèsar Herráiz i Pujol
Junts per Catalunya Avinyonet
Carles Puig i Márquez
Junts per Catalunya Avinyonet
Núria Catà i Marrugat
Junts per Catalunya Avinyonet
Laia Ràfols de Pascual
Junts per Catalunya Avinyonet
Anna Maria Esteve i Ballester
Junts per Catalunya Avinyonet
Oriol de la Cruz Marcè
Progrés Municipal
Frederic Manzanares i Elias
Progrés Municipal
Xavier Castilla i Herrera
Progrés Municipal
Josep Maria Tejada Luquiño
Progrés Municipal
 
A continuació es va dur a terme el ple per elegir 
nou alcalde amb el resultat de 5 vots a favor de 
Cèsar Herráiz i Pujol i 4 vots a favor d’Oriol de la 
Cruz Marcè essent escollit doncs el primer com a 
nou alcalde del municipi a qui se li va fer entrega 
de la vara d’alcalde.

Un cop elegit l’alcalde es succeï-
ren els discursos dels partits amb 
representació que podeu llegir 
a l’enllaç disponible a través del 
codi QR.
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AJUNTAMENT

Distribució de regidories
Regidoria de Participació i Promoció cultural
Inclou: Cultura, Entitats, Festes i
Noves tecnologies
Regidora: Núria Catà i Marrugat

Regidoria de Seguretat Ciutadana
Inclou: Seguretat i protecció civil
Regidora: Núria Catà i Marrugat

Regidoria de Gent gran, Envelliment afectiu
i Cooperació
Inclou: Gent gran i Cooperació
Regidora: Laia Ràfols de Pascual

Regidoria de Generacions futures i Lleure
Inclou: Joventut i Esports
Regidora: Laia Ràfols de Pascual

Regidoria de Comunicació i Transparència
Inclou: Transparència, Xarxes socials i
Comunicació
Regidora: Laia Ràfols de Pascual

Regidoria de Serveis a la persona:
Acció social i Salut
Inclou: Benestar social, Sanitat i Salut pública
Regidora: Anna M. Esteve i Ballester

Regidoria de Serveis a la persona: educació
Inclou: Ensenyament
Regidora: Anna M. Esteve i Ballester

A més a més, per a temes particulars de cada nu-
cli del municipi es van establir els següents res-
ponsables:

Avinyó Nou: César Herráiz i Pujol

Can Mitjans: Laia Ràfols de Pascual

Cantallops: Anna M. Esteve i Ballester

L’Arboçar: César Herráiz i Pujol

Les Gunyoles: Núria Catà i Marrugat

Sant Sebastià dels Gorgs: Carles Puig i 
Márquez

El ple municipal del 10 de juliol de 2019 va apro-
var la distribució de regidories per a la nova le-
gislatura quedat definida de la següent manera:
 

 TINENTS D’ALCALDE

1er tinent d’alcalde: Carles Puig i Márquez
2a tinent d’alcalde: Núria Catà i Marrugat
3a tinent d’alcalde: Laia Ràfols de Pascual
 

 REGIDORIES

Regidoria de Territori
Inclou: Urbanisme, Habitatge i Obres Públiques
L’Alcalde: Cèsar Herráiz i Pujol

Regidoria de Serveis via pública
Inclou: Manteniment via pública
(carrers, espais públics, camins, enllumenat,
aigua, clavegueram), Manteniment edificis,
Logística i Mobilitat
L’Alcalde: Cèsar Herráiz i Pujol

Regidoria de Recursos Humans
Inclou: Personal, Organització administrativa, 
Governació
L’Alcalde: Cèsar Herráiz i Pujol

Regidoria de Sostenibilitat, Medi Ambient
i Entorn paisatgístic
Inclou: Medi Ambient, ADF i GIA, Paisatge i
Agricultura
Regidor: Carles Puig i Márquez

Regidoria d’Hisenda
Inclou: Control pressupostari
(factures, contractes, compres, padrons) i
de tresoreria
Regidor: Carles Puig i Márquez

Regidoria de Promoció econòmica, empresa
i ocupació
Inclou: Turisme, Consum, Comerç,
Promoció Territorial , Empreses, Ocupació
i Indústria
Regidora: Núria Catà i Marrugat
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Sala de plens:
retransmissió dels plens en directe

Des del passat mes de maig i degut a la impossibi-
litat de permetre l’assistència de públic als plens 
municipals per la pandèmia de la COVID-19, la 
sala de plens de l’Ajuntament disposa de càmera 
i instal·lació d’àudio per poder retransmetre els 
plens en directe al canal oficial de youtube de la 
corporació.

Us poseu subscriure al canal per rebre notificaci-
ons en el moment que s’entri en directe o també 
seguir-nos a les xarxes socials oficials de twitter 
i instagram on es publiquen les dates previstes 
d’emissió dels plens.

Els sis plens que s’han emès fins al moment (26
de maig, 16 de juny, 14 de juliol, 29 de setembre,
20 d’octubre i 24 de novembre (aquest últim via
videoconferència) han tingut una mitjana d’es-
pectadors en directe de 40 persones.

@ajavinyonet

@ajavinyonet

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

A continuació a l’enllaç del codi QR podeu con-
sultar les actes integres dels últims plens realit-
zats així com també les de l’històric de plens.
 
Ple extraordinari 17 de gener de 2019
Ple ordinari 19 de febrer de 2019
Ple extraordinari 19 de març de 2019
Ple extraordinari 2 de maig de 2019
Ple ordinari 9 de maig de 2019
Ple extraordinari 13 de juny de 2019
Ple extraordinari constitució 15 de juny de 2019
Ple extraordinari organització 9 de juliol de 2019
Ple extraordinari 13 d’agost de 2019
Ple extraordinari 1 d’octubre de 2019
Ple extraordinari 17 d’octubre de 2019
Ple extraordinari 22 d’octubre de 2019
Ple ordinari 12 de novembre de 2019
Ple extraordinari 17 de desembre de 2019
Ple ordinari 18 de febrer de 2020
Ple ordinari 26 de maig de 2020
Ple extraordinari 16 de juny de 2020
Ple ordinari 14 de juliol de 2020
Ple extraordinari 29 de setembre de 2020
Ple extraordinari 20 d’octubre de 2020
Ple ordinari 24 de novembre de 2020

w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

7

A
V

U
I 
i D

E
M

À



GRUPS MUNICIPALS

Tots Som Avinyonet.
Amb tots els veïns, amb tots els pobles.
En primer lloc i en nom dels veïns i veïnes que 
formem part de Tots Som Avinyonet volem do-
nar les gràcies a totes les persones que d’una 
manera o altre han col·laborat en ajudar, assis-
tir o treballar donant suport a les persones de 
risc del nostre municipi. Volem donar el condol 
a aquelles famílies que degut a la Covid-19 han 
perdut gent estimada i que malauradament ha 
estat amb una pandèmia que mai haguéssim po-
gut esperar que ens canviaria tant la nostra ma-
nera de fer, compartir i estimar.

També a la molta gent voluntària dels nostres 
pobles, que a través de les entitats han intentat 
posar el seu gra de sorra en fer-nos passar una 
bona estona organitzant activitats culturals. No 
totes elles finalment ho han pogut organitzar, 
però sabem del seu esforç i dedicació per ti-
rar-ho endavant.

Finalment a les empreses del municipi, passant 
moltes d’elles unes dificultats incertes i mai vis-
cudes fins ara, però que ens han demostrat el 
seu esforç per col·laborar, mantenir els llocs de 
treball i moltes, com els comerços de primera 
necessitat, estant al peu del canó dia rere dia, 
exposant-se a un virus que ningú sabíem com 
ens podia atacar. Gràcies de tot cor.

Animem a la gent que s’hagi quedat sense feina 
o bé amb dificultat per cobrir les seves neces-
sitats bàsiques,  a utilitzar l’administració més 

propera i que s’adreci a l’Ajuntament d’Avinyo-
net del Penedès, per reunir-se amb serveis soci-
als i adherir-se a les ajudes aprovades a la taula 
Covid-19 impulsada des de Tots Som Avinyonet. 

Ens felicitem que després de 18 mesos sense pu-
blicació es torni a fer la revista municipal, per tal 
d’arribar a tota la població del municipi i no com 
fins ara amb els grups de whatsapp, els quals no 
arribaven a tots els veïns/es. Volem aprofitar per 
fer sentir la nostra veu en aquests espai.

Des de Tots Som Avinyonet, a través dels quatre 
regidors i del nostre grup de suport, seguim tre-
ballant i a disposició de tots els pobles, fent arri-
bar les demandes i donar veu a d’altres punts de 
vista al ple de l’Ajuntament.

Esperem es doni continuïtat a la revista com un 
element d’informació rigorós, tal i com vàrem 
fer al llarg dels nostres mandats, amb informa-
ció d’actualitat, de servei, i com aparador i agen-
da de les diferents entitats municipals. 

En nom de Tots Som Avinyonet volem desit-
jar-vos a tots molt bones festes i una millor en-
trada d’any.

Val a dir que segur que no ho celebrarem com 
voldríem, però ara és moment de seguir sent 
responsables per nosaltres i per tots els veïns i 
veïnes que formen part dels nostres pobles.

Ens podeu seguir a:
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Junts per Catalunya Avinyonet.
Prioritat en la gestió i el benestar dels nostres veïns.
Junts per Catalunya Avinyonet, tenim prioritat 
absoluta en la gestió i el benestar dels nostres 
veïns de tot el municipi com podeu veure en 
aquest anuari resum que us hem preparat, però 
al mateix temps hem estat, estem i estarem al 
costat dels nostres representants polítics legí-
tims.

És per això que no podem deixar de denunciar, 
ben clar i ben alt, la situació actual, exigint l’alli-
berament immediat dels nostres presos polítics 
i el retorn dels companys forçosament exiliats.

Avui, i després de 3 anys, encara tenim polítics 
que complint el mandat de les urnes segueixen 
exiliats, empresonats, investigats... però que 
han sabut com ningú mantenir en l’adversitat 
l’hegemonia i la dignitat de les nostres instituci-
ons i el lideratge enfront de l’Estat. 

Catalunya serà el que els catalans vulguem que 
sigui i no pas el que diguin els jutges o els fiscals 

i molts menys, el que vulguin els partits que es 
van amagar darrere el 155.

Lamentablement avui els partits catalanistes i 
independentistes no estem a l’alçada del poble, 
un poble que va donar una lliçó el passat 1-O, un 
poble que demanava unitat i ara, quan més hem 
d’estar units, més separat anem, tot plegat un 
desgavell monumental per Catalunya!

El 14F serà una prova de foc per veure quant 
d’atomitzats estan els partits catalanistes, quan-
ta força tenen les cadires en vers al país, quan-
ta és la desafecció de la gent després d’haver 
dit ben clarament que volien unió i el que se’ls i 
dóna és desunió... Veurem!

Junts per Catalunya Avinyonet seguirà fidel els 
seus orígens i seguirem FEM PINYA, FEM POBLE, 
FEM PAÍS.... FEM AVINYONET! i ara més que mai 
FEM CATALUNYA! 

w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

9

A
V

U
I 
i D

E
M

À

Ens podeu seguir a:
@JAvinyonet @juntsxavinyonet



ACTUALITAT MUNICIPAL

Pressupost municipal per al 2020
la desviació pressupostària que la Diputació de 
Barcelona va detectar a l’exercici fiscal de l’ajun-
tament de l’any 2018 feta durant l’anterior legisla-
tura per un total de 130.000€ i que Diputació exi-
geix ara la seva rectificació. Són uns pressupostos 
enfocats per treballar per un futur de progrés, on 
tinguem tots els serveis disponibles, on el munici-
pi estigui equilibrat, tinguem seguretat, urbanísti-
cament ordenat, mediambientalment sostenible, 
competitivament articulat i activament orgullós 
de la identitat col·lectiva, plural i diversa dels nos-
tres nuclis. En aquests moments s’està treballant 
en el pressupost municipal per al 2021.

El 20 de febrer, vam aprovar els pressupostos pel 
2020 per Avinyonet del Penedès amb un total de 
2.370.980€. Un pressupost ajustat per un munici-
pi amb la casuística que tenim al municipi, amb 
pobles, nuclis i masies disseminades arreu de 
27km2, on la capacitat i el repte d’una gestió, un 
finançament, un manteniment i una distribució 
dels serveis eficients, esdevenen un factor clau 
durant aquests 4 anys de legislatura. Són uns 
pressupostos de contenció en la inversió, ajustats 
a la situació actual d’incertesa per poder disposar 
de recursos econòmics de la Diputació, Fomento 
o Generalitat, ajustats per corregir parcialment 

Impostos i taxes
Tal com ens vàrem comprome-
tre, el 2020 vam aplicar una re-
baixa a l’impost municipal de 
vehicles, aquest impost s’ha vist 
reduït un -20%. En els vehicles 
híbrids, la rebaixa ha estat d’un 
-35% i els titulars de vehicles 
elèctrics es beneficiaran d’un 
60%, d’aquesta manera els titu-
lars de vehicles que produeixen 
menor impacte mediambien-

La recollida
d’escombraries

de tot el municipi ens 
costa 185.000€ l’any, 
entre tots hem de fer 

aquest servei
sostenible i eficient.

crementant el reciclatge al nos-
tre municipi, pel que seguirem 
invertint diners a fer més tan-
caments de zones amb fusta, 
neteja i desinfecció envers la 
Covid-19 dels contenidors i es-
pais, adquisició de nous conte-
nidors, millorar la freqüència 
de recollida a setmanal pel car-
tó i plàstic (abans era cada 15 
dies) i incrementar la vigilància 

tal, podran sol·licitar a l’ajuntament la rebaixa 
de la taxa. En les ordenances del 2021, l’equip de 
govern, després d’analitzar la situació actual, va 
decidir no incrementar cap dels impostos a ex-
cepció de la taxa d’escombraries. En els últims 4 
anys, l’Ajuntament havia acumulat un “forat” en 
aquest servei de quasi 40.000€, import que hem 
de regularitzar a través de les quotes recaptatò-
ries per poder sanejar aquest servei clau per tots 
nosaltres. Per la vostra informació, el cost anual 
de recollida dels residus i escombraries pel 2021 
per tot el nostre municipi d’Avinyonet del Pene-
dès, serà de 185.964€

Aquest increment servirà per tancar el forat que 
arrosseguem de fa anys i ajustar el servei als cos-
tos reals de la pujada que hem rebut de la man-
comunitat pel 2021.

Això va acompanyat per una millora de moltes 
de les zones d’escombraries així com seguir in-

a través de càmeres i poder aplicar les sancions 
a una minoria que no fan un bon ús d’aquest ser-
vei i utilitzen aquestes zones com deixalleries, 
generant un problema a la resta de veïns. L’ob-
jectiu és que entre tots fem que Avinyonet sigui 
un municipi net i sostenible. A més, recordar que 
segueix vigent la bonificació del 25% de la taxa 
d’escombraries per als veïns i veïnes que facin ús 
de la deixalleria municipal situada al polígon de 
Sant Pere Molanta. Si es fa ús durant un mínim de 
20 vegades l’any de la deixalleria, podeu gaudir de 
la bonificació del 25% de la taxa de l’any següent. 
Si parlem d’impostos, aquest any i mig haurà estat 
un balanç zero, per una banda es va baixar l’im-
port de vehicles i per l’altre vam haver de pujar la 
taxa d’escombraries per poder tancar el “forat” en 
aquest servei mancomunat.

La resta de taxa i impostos han estat congelats 
i va ser ajornat el seu pagament durant l’estat 
d’alarma de la Covid-19.A
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Reforma de l’edifici de l’Ajuntament
i jornada de portes obertes

Renovació integral de la sala de plens, adap-
tant-la a les tecnologies i al mateix temps per 
transformar-la en un espai més noble plafonant 
les parets amb fusta de noguera acústicament 
tractada i una nova taula de plens amb nou 
equip multimèdia.

També s’han renovat les cortines i restaurat les 
cadires per conservar-les pel seu valor històric i 
patrimonial. A la paret de l’entrada s’han col·lo-
cat les fotografies de tots els alcaldes del muni-
cipi des de la restauració de la democràcia amb 
una placa on hi consta el nom i els anys en que 
van ostentar el càrrec.
 
Un cop acabada aquesta reforma, el diumen-
ge 15 de desembre del 2019 es va realitzar una 
jornada de portes obertes a les instal·lacions on 
tots els veïns i veïnes del municipi que ho van 
desitjar van poder entrar a visitar-les. La jornada 
va succeir de manera molt distesa i en acabar es 
va poder brindar amb una copa de cava aprofi-
tant també per desitjar bones festes. 

Fetes les reformes, es van redistribuir les res-
ponsabilitats entre els treballadors municipals 
per millorar el servei als veïns. Avui l’Ajuntament 
està preparat pel segle XXI, tant a nivell de funci-
ons com en disseny i tecnologia.

S’ha remodelat íntegrament l’interior de l’Ajun-
tament, fent unes instal·lacions adaptades a les 
necessitats i a les tecnologies actuals.

Les actuacions que es van dur a terme foren en 
primer lloc l’adequació i posada en normativa de 
la xarxa elèctrica interior a més de la renovació 
de la il·luminació amb tecnologia led i un con-
sum menor.

Un cop acabades aquestes actuacions es va dur 
a terme la part de la reforma interior més volu-
minosa i visible al públic.

La reforma va consistir en:
Convertir l’entrada i zona d’atenció ciutadana en 
un espai diàfan per fer l’atenció més propera.

Reestructuració de la zona d’alcaldia amb una 
nova sala de reunions i l’adequació funcional 
dels despatxos a les noves necessitats actuals. 

L’antiga taula de la sala de plens es va restaurada 
i està situada a aquesta nova sala de reunions.

Redistribució d’espais de treball i despatxos per 
adequar-los a la nova forma de treballar per 
l’actual legislatura així com habilitació de 2 des-
patxos per a serveis socials a tocar un de l’altre i 
connectats.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Nou horari d’atenció a l’Ajuntament i canvi 
d’ubicació del servei de Cultura, Joventut i 
Turisme
Des d’aquest mes de gener de 2020 l’horari 
d’atenció de l’Ajuntament s’ha allargat mitja 
hora passant de 8:30 a 14:00. D’aquesta mane-
ra l’horari d’atenció queda definit de la següent 
manera: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h. 
Dimarts de 18 a 20h.
 
A més i ja des del mes de novembre de 2019 jun-
tament amb les reformes realitzades a les ofi-
cines municipals el Servei de cultura, joventut 
i turisme que estava situat al local social muni-
cipal d’Avinyó Nou, ha canviat d’ubicació estant 
a l’edifici de l’Ajuntament i amb el mateix horari 
d’atenció i oficina per oferir un servei unificat i 
centralitzat. L’equip de govern va prendre aques-

Nou horari deixalleria municipal
La deixalleria de Sant Pere Molanta amplia el 
seu horari a partir del 2 de novembre.

La millora ofereix als usuaris més possibilitats a 
l’hora de portar a la deixalleria aquells residus 
domèstics que no tenen un contenidor especí-
fic al carrer, com ara bombetes, ferralla, amiant, 
pneumàtics, oli vegetals o de motor, fitosanita-
ris, capsules de cafè, aparells electrònics, elec-
trodomèstics o voluminosos, entre d’altres.

Nou horari deixalleria Sant Pere Molanta:
Dilluns, dimecres i divendres:
De 9 a 13 i
de 16 a 19 hores

Dissabtes:
De 9 a 14 hores

Recordem que
l’ús de la
deixalleria té
una bonificació
del 25%
en la taxa
d’escombraries. 

ta determinació, creient en l’eficàcia de tenir 
tots els recursos humans concentrats en un ma-
teix espai i horari, fent-ho més operatiu i eficient.

Segons ens ha informat la Fundació Amiga, durant 
l’any 2019 es van recollir 1.713 peces de roba del 
contenidor situat al capdamunt del Carrer Carme 
d’Avinyó Nou i 1.913 peces durant el 2020 fins el 
mes d’agost. Des d’aquestes línies agrair a tothom 
la seva col·laboració i recordar que sempre que 
tinguem roba que no fem servir la podem donar a 
la Fundació a través d’aquest contenidor.
 
Què es fa amb la roba?
Reutilització
Els tèxtils que estan en bones condicions es des-
tinen a programes d’entrega social i a la venda 
a través de canals solidaris de comercialització. 
Els beneficis obtinguts per aquests canals són 
invertits íntegrament en programes d’inserció 
laboral de persones en risc d’exclusió ateses per 
la nostra ONG.
Reciclatge
Els tèxtils que no es puguin reutilitzar, però esti-
guin compostos per materials reciclables com el 
cotó, són reciclats en altres productes com a ma-
terial d’aïllament o draps industrials.
Valoració energètica
La resta de les fraccions s’envien a plantes de va-
lorització energètica.

Dades de recollida de roba al municipi
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Comunicacions
telemàtiques de
restes vegetals
Des d’aquest passat mes d’octubre, el Departa-
ment d’agricultura, pesca i alimentació ha posat 
en marxa una nova via de tramitació telemàtica 
d’activitats de crema de restes vegetals per la 
campanya d’enguany que es suma a la presen-
cial ja existent. Aquest nou servei permet als ciu-
tadans i empreses tramitar autònomament les 
seves comunicacions de crema individuals de 
forma telemàtica fins hi tot mitjançant el siste-
ma d’identificació idCAT Mòbil.

Període de crema: del 16 d’octubre al 15 de març
Trobareu l’enllaç d’accés a www.avinyonet.org/
node/648  

Nova gestió
de la brigada
municipal

S’ha dinamitzat la brigada municipal, fent-la au-
togestionada i enfocada a donar servei als veïns, 
aquesta eficiència operativa ha fet que en els 18 
mesos, els serveis municipals hagin estat capa-
ços de fer més de 1.000 actuacions a tot el mu-
nicipi. Aquest nou model de gestió operativa ha 
millorat l’eficiència de l’equip de la brigada que 
reporta directament a alcaldia. Els canvis efec-
tuats en han donat un bon resultat, aconseguint 
una resposta als veïns d’entre 24/72 hores, depe-
nent de l’actuació sol·licitada.

L’atenció i servei als veïns és 
clau, i és per això que l’equip 

de la brigada municipal
reporta directament a alcaldia. 

“Fa 18 mesos era una utopia 
aquest tipus de gestió, però 

avui és una realitat i som
capaços de donar resposta els 

veïns en 24/72 hores”, confirma 
l’alcalde Cèsar Herráiz.

Campanya de
recuperació i promoció 
dels noms de les cases

L’Ajuntament d’Avinyo-
net del Penedès va ini-
ciar aquest passat mes 
de novembre una cam-
panya per promoure, 
mantenir i recuperar els 
mots i sobrenoms de 
les cases del municipi 
amb la col·locació de ra-

joles de ceràmica a les façanes amb un disseny 
unificat. El disseny que podeu veure a la imatge 
consta de 4 rajoles unides amb unes mides totals 
de 27 x 27cm. Les rajoles es poden encarregar a 
l’Ajuntament a través d’un formulari online o en 
paper la instal·lació anirà a càrrec de cada usuari.
El cost de fabricació és de 60€ per nom / casa dels 
quals l’Ajuntament n’assumeix el 50%. El cost fi-
nal per cada llar doncs és de 30€ que s’hauran 
d’ingressar al compte de l’Ajuntament en el mo-
ment de fer l’encàrrec. Un cop fet el pagament 
s’iniciarà l’encàrrec de la rajola que un cop aca-
bada s’entregarà al seu propietari per poder ser 
instal·lada.
Trobareu tota la informació i els formularis de 
sol·licitud a: www.avinyonet.org/node/640 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Visita del Molt Honorable President
Artur Mas a l’Ajuntament
El passat 8 de gener de 2020, l’equip de govern 
va rebre a l’Ajuntament la visita del M. H. Sr. Artur 
Mas, 129è President de la Generalitat de Catalu-
nya que va poder saludar la plantilla municipal i 
visitar les instal·lacions.

Aquesta visita era el compromís del Sr. Mas, on 
en una reunió abans de les eleccions es va com-
prometre a visitar Avinyonet, si en les eleccions 
municipals l’alcaldia passava a mans de JuntsX-
Cat Avinyonet.

A continuació es va dur a terme una reunió / con-
versa amb ell per parlar de diversos temes del 
municipi i també sobre l’actualitat del país en 
general.

He quedat impressionat del 
model de gestió municipal i de 

la il·lusió d’aquest nou equip de 
govern d’Avinyonet.

Artur Mas i Gabarró
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Presidència Consell d’Alcaldes
de l’Alt Penedès 2019-2023
L’Il·lm. Sr. César Herráiz i Pujol, 
Alcalde d’Avinyonet del Pene-
dès, va ser nomenat President 
del Consell d’Alcaldes de l’Alt 
Penedès pels pròxims 4 anys.
Amb aquest nomenament, Avi-

Trobada amb el President Torra
La Generalitat es va 

comprometre a
destinar un vehicle 

per l’ADF d’Avinyonet.
Esperem poder
tenir-lo aviat.

El 22 de novembre de 2020, 
el Molt Honorable President 
Quim Torra va rebre al Palau 
de la Generalitat una delegació 
d’Avinyonet del Penedès.

La delegació anava encapçalada 
per l’alcalde Cèsar Herráiz i la re-
gidora Núria Catà que acompa-
nyaven la família de Josep Maria 
Heras i diversos membres de l’ADF d’Avinyonet 
del Penedès i el regidor Sr. Oriol De La Cruz. 

El president de la Generalitat, va aprofitar per 
posar relleu a la tasca dels ADF, als quals els va 
assegurar que “mai no us podrem agrair prou 
la feina que feu i els riscos que assumiu”, així 
com “la tasca ingent que dueu a terme a l’hora 
de protegir la nostra terra, la nostra gent”. “Hi 
sou sempre, i a tot el territori, en la lluita contra 
els incendis forestals, però també fent una tasca 
imprescindible en la prevenció, en la defensa i 
en la protecció dels boscos”.

A més, durant la seva intervenció, va assenyalar 

als ADF que “no només respo-
neu amb immediatesa davant 
de qualsevol connat d’incendi, 
sinó que en catàstrofes natu-
rals sou sempre al peu de canó 
amb una capacitat de resposta 
encomiable, tant des del punt 
de vista tècnic com des del 
punt de vista humà”. 

El president també va voler fer arribar, en nom 
de tot el Govern, el seu “afecte” a la família i als 
companys de Josep Maria Heras. I va explicar la 
seva voluntat de fer aquest reconeixement pú-
blic, perquè “mai hi ha paraules de consol, però 
sí que, almenys, podem fer un acte de reparació, 
justícia i agraïment”.

A la visita es va aprofitar per entregar al Presi-
dent una carta on l’Ajuntament sol·licita col·labo-
ració per poder adquirir un vehicle perquè l’ADF 
pugui seguir fent la seva tasca al nostre munici-
pi. Cal remarcar que l’Ajuntament està fent trà-
mits perquè aquest vehicle estigui a disposició 
el més aviat possible.

nyonet és al lloc que es mereix 
i és un orgull per tot el municipi 
tenir la presidència d’un òrgan 
tan important com aquest a la 
comarca, un orgull per tots no-
saltres.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Pas de la borrasca Glòria pel municipi

Els dies 20, 21 i 22 de gener de 
2020, el municipi va patir com 
tot Catalunya el pas de la bor-
rasca “Glòria”.

La tempesta va deixar molts li-
tres per metre quadrat a algu-
nes zones del municipi i fortes 
ratxes de vent que van afectar 
la mobilitat a l’exterior i molts 

Gairebé 125.000€
en danys i

desperfectes pel 
pas de la tempesta 

Glòria pel nostre 
municipi.

danys materials.

Per sort, no vam haver de lamentar cap desgrà-
cia personal que és el més important.

Per tot el municipi es van anar detectant inci-
dents materials que des de l’Ajuntament, amb 
l’ajuda dels bombers es van intentar solucionar 
i gestionar el més aviat possible tret d’algunes 

que per la seva magnitud van 
tenir que espera que la tempes-
ta passes per poder solucionar 
definitivament.

Un cop fet el primer inventari 
i la quantificació dels costos 
de les destrosses causades 
pel pas del temporal “Glòria” 
per Avinyonet, els tècnics van 

arribar a l’estimació d’uns danys i d’un im-
pacte econòmic aproximat de 124.750€ pel 
Municipi.

Es van reparar i millorar en un temps rècord, es-
llavissaments i caigudes de murs, caigudes de 
cablejat, la reparació de 8 caminis municipals 
afectats, reemplaçar cartelleres i d’altres repara-
cions menors.
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Comptant també el mur de contenció de Can-
tallops, el pas de la riera de Sant Sebastià dels 
Gorgs, l’esllavissament de la pista dels ametllers 
a les Gunyoles, que van ser destrosses impor-
tants i complexes en la seva restauració. 

Aprofitant la reparació del mur de la pista dels 
Ametllers, l’Ajuntament va signar un conveni 
amb el bisbat per l’ús de la pista per a 30 anys, 
assegurant d’aquesta manera continuar tenint 
aquest equipament per gaudi dels veïns i veïnes. 

Des d’aquí es vol agrair als serveis i la coordina-
ció municipals, brigada, bombers de la Genera-
litat i als veïns que van col·laborar d’alguna ma-
nera a solucionar aquests incidents ja que amb 
la seva ajuda van permetre tornar a la normalitat 
el més aviat possible.

També a la tasca de l’ADF d’Avinyonet del Pene-
dès que, en els dies posteriors van estar treba-
llant per treure pins tombats que es trobaven als 
camins per deixar els accessos el més operatius 

possible i estar preparats per qualsevol emer-
gència, moltes gràcies a tots ells.
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ESPECIAL COVID-19

Informació general del coronavirus

Des de principis de març de 2020 i amb l’arribada 
del coronavirus a Catalunya, molta informació i 
accions s’ha anat succeint a través dels mitjans 
d’informació i, des dels canals de l’Ajuntament 
s’ha intentat informar de les coses que es creien 
més importants per a tots els veïns i veïnes del 
municipi.

Ja des de l’inici de la pandèmia, des de l’Ajun-
tament es va estar diàriament en comunicació 
constant amb el departament de Salut de la Ge-
neralitat i amb la doctora Pijoan, per seguir de 
prop el tema del coronavirus al municipi ja que 
va coincidir amb el pas d’un important quadre 
general de grip molt fort en les mateixes dates.

En un inici i des del 12 de març de 2020 i per pre-
servar la protecció i la integritat de la gent d’Avi-
nyonet del Penedès es va decretar la suspensió 
dels actes que organitzava l’Ajuntament durant 
un mínim de dues setmanes tot i que finalment 
es va allargar durant tot l’estat d’alarma i fins un 
cop passades les diferents fases de desescalada 
per arribar a l’estat actual de “nova normalitat”.

Igualment, el Casal de la Gent Gran i l’activitat 
esportiva de la Unió Esportiva Avinyonet, es van 
tancar i deixar de realitzar-hi activitats.

Es van aplicar les mesures següents:

1.- Suspendre totes les activitats organitzades 
DIRECTA O INDIRECTAMENT per l’Ajuntament.
2.- Tancar el casal de la Gent Gran.
3.- Suspendre totes les activitats esportives fe-
derades i escolars del municipi.
4.- Tancar l’Escola pública d’Avinyonet del Pene-
dès i la Llar d’infants i suspendre la jornada de 

portes obertes de l’Escola
5.- Suspendre les visites turístiques al Monestir 
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, el Jaci-
ment ibèric de la Font de la Canya i el seu centre 
d’interpretació DO Vinífera.
6.- Anul·lar l’atenció directa i entrevistes de Ser-
veis Socials.
7.- Suspendre el servei de bibliobús.
8.- Conjuntament amb la parròquia s’ha decidit 
suspendre els serveis religiosos de missa els dies 
15 i 22 a Avinyó Nou, les Gunyoles, Cantallops i 
Sant Sebastià dels Gorgs.
9.- Comunicar a totes les entitats dels nostres 
pobles la recomanació de suspendre tots els ac-
tes i/o reunions previstos en el període.
10.- Posposar les convocatòries de places públi-
ques i de les proves selectives d’accés a l’ocupa-
ció pública durant la vigència de la instrucció.
11.- Prohibició de les activitats cinegètiques.

També es va, fruit dels dubtes que es van plan-
tejar sobre el tema bars, restaurants, barbacoes 
i terrasses, després de la consulta a les informa-
cions de la Generalitat de Catalunya del moment 
i no tenint cap ordre respecte aquests establi-
ments però veient les ordres que s’estaven do-
nant en altes comunitats, es va recomanar, des 
de l’Ajuntament, el seu tancament i mantenir 
obertes les botigues d’alimentació i la farmàcia, 
ja que aquests serveis havien de quedar garan-
tits. Finalment i ja amb l’entrada de l’estat d’alar-
ma es va passar a obligatòries aquestes mesures

Contínuament es van anar seguint les mesures 
que es van establir des de la Generalitat de Ca-
talunya i el govern central que es va anar infor-
mant a la població, així com també duent a ter-
me diverses accions com van ser: 
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· Habilitar un apartat Coronavirus a l’APP de Salut 
Respon per no col·lapsar els telèfons 061 i el 112.
· Enviant periòdicament missatges amb les re-
comanacions i les seves respectives actualitza-
cions.
· Creació d’un grup de whatsapp amb tots els 
alcaldes i regidors de sanitat de l’Alt Penedès 
RURAL i els metges/metgesses responsables co-
marcals per poder tenir informació directa del 
Covid-19.
· Comunicació de l’entrada en vigor del certificat 
d’autoresponsable per desplaçaments.
· Entrega dels ajuts de menjador de la Genera-
litat de Catalunya mitjançant targetes moneder 
d’acord amb el Consell Comarcal de l’Alt Pene-
dès.
· Informar regularment dels horaris i comerços 
del municipi que oferien servei.
· Informar regularment del nombre d’afectats al 
municipi i al Penedès i de l’estat dels serveis sa-
nitaris.
· Col·locació de cartells d’avís a les fonts que hi 
ha als carrers i places del municipi.
· Declaració institucional de l’Ajuntament (27 de 
març)
· Diversos missatges d’ànims i reforç de les me-
sures a prendre.
· Publicació d’un vídeo animant a la població i 
reforçant la bona feina feta per part de tota la 
població.
· Informacions de les mesures de desconfina-
ment a partir del 26 d’abril.
· Reobertura del servei d’atenció presencial a 
l’Ajuntament a partir de l’11 de maig.
· Entrada de l’Alt Penedès en la Fase 1 de descon-
finament el dilluns 18 de maig.
· Informació de la línia d’ajuts de la Generalitat 
pel pagament parcial o total del lloguer d’habi-
tatge habitual.
· Afegir-se al dol oficial de 10 dies en memòria de 
les víctimes de la pandèmia que va durar fins el 6 
de juny situant crespons negres i banderes a mig 
pal a la façana de l’Ajuntament.
· Entrada en Fase 2 de desconfinament el dia 1 
de juny.
· Entrada en Fase 3 el dia 18 de juny.
· Acord amb els presidents i presidentes de les 
diferents societats culturals del municipi per po-
der destinar una part de la partida del pressu-
post 2020 destinada a actes festius als efectes de 
la COVID-19.

· Informació referent del dispositiu especial po-
sat en marxa a Vilafranca a principis d’agost per 
detectar casos asimptomàtics. 

Servei de gratuït per a la Gent Gran
El 16 de març es va posar en marxa un servei mu-
nicipal per fer arribar a la gent gran del municipi 
productes de primera necessitat per evitar que 
haguessin de fer desplaçaments.

Des de l’Ajuntament amb un telèfon 24 hores es 
rebia la comanda per a poder-la encarregar als 
comerços del municipi que la preparaven i un 
treballador de la brigada municipal la feia arri-
bar a l’usuari.
Al municipi hi ha 314 veïns de més de 70 anys i 
es van fer entre el 16 de març i el 16 de juny 96 
serveis a 30 usuaris diferents essent tot un èxit i 
evitant així aquest desplaçament a persones es-
pecialment vulnerables i que no tenien garantit 
aquest servei a nivell familiar.

Entrega de gel hidroalcohòlic per part de 
l’empresa AirVal
Durant tot l’estat d’alarma i el confinament, 
l’empresa del municipi Airval que produeix colò-
nies i perfums i té en aquests moments una nau 
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ESPECIAL COVID-19

logística al polígon de Can Merlines, va fer entre-
ga a l’Ajuntament de diverses quantitats d’am-
polles de gel hidroalcohòlic que es van repartir 
als comerços, veïns i veïnes del municipi en pri-
mera instància i a continuació també al Consor-
ci sanitàri de l’Alt Penedès per poder proveir als 
seus professionals. Des d’aquestes línies agrair a 
l’empresa la seva col·laboració en els moments 
més durs de la pandèmia.

Repartiment de gels i mascaretes
El 7 d’abril es van poder reunir suficients ampo-
lles de gel hidroalcohòlic, mascaretes i guants 
per repartir a les 314 persones de més de 70 anys 
del municipi que eren considerades d’alt risc per 
la COVID-19 i es van repartir casa per casa per 
poder protegir als més vulnerables.

Donació de mascaretes Can Mitjans i Associa-
ció dones per la república
També i de manera altruista cal remarcar la 
producció i entrega de mascaretes per part de 
l’Associació de dones per la república i l’espe-
cial col·laboració de la Rosa Maria Manzanares 
de Can Mitjans que des del principi de la pan-

dèmia va estar produint mascaretes casolanes 
per poder ajudar als serveis bàsics del nostre 
CAP i als que van estar durant tota la pandèmia 
fent servei públic ja sigui d’atenció com reparti-
ment de productes de primera necessitat entre 
d’altres. 

Desinfecció dels carrers amb els voluntaris 
del municipi
El 19 de març es va prendre la iniciativa de desin-
fectar totes les zones del municipi identificades 
com a potencial zones d’alt risc. 

En endavant, i com a mesura important es va 
contactar amb voluntaris del municipi propieta-
ris de maquinària per dur a terme fins a 5 des-
infeccions de tots els carrers fumigant amb llei-
xiu (1/50) diluït amb aigua que actua contra les 
restes del coronavirus que es poguessin trobar 
als carrers de tots els nuclis d’Avinyonet del Pe-
nedès.

La primera actuació es va realitzar el 23 de març. 
La segona el dia 30 de març. La tercera el 8 d’abril. 
La quarta el 16 d’abril i la cinquena el 27 d’abril.
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Un cop passada aquesta primera onada es va 
realitzar un dinar d’agraïment amb tots els vo-
luntaris al Restaurant La Garrofa on es va fer en-
trega d’un record a tots els que van col·laborar 
altruistament amb la serva maquinària.

Suspensió del Microvi 2020
El 23 de març es va decidir després de reunir-se 
amb la comissió organitzadora del Microvi, els 
presidents de les diferents societats del munici-
pi, representats dels cellers i empreses privades, 
i després d’estudiar les diverses possibilitats, per 
unanimitat es va prendre la decisió de cancel·lar 
l’edició 2020 del Microvi que s’havia de celebrar 
del 22 d’abril al 31 de maig a causa de la pandè-
mia de la Covid-19. Aquesta decisió va ser, per 
responsabilitat i la seguretat de tots la millor que 
es podia prendre i estem emplaçats a treballar 
per poder organitzar un nou Microvi per aquest 
2021 que es pugui realitzar amb les majors ga-
ranties sanitàries per a tothom.

Compra de mascaretes i gel hidroalcohòlic
El 19 d’abril des de l’equip de govern es va de-
cidir adquirir 2.500 mascaretes i 600 gels direc-
tament als productors veien la lentitud que hi 
havia per part d’altres administracions en poder 
aconseguir i fer arribar aquest material als muni-
cipis. D’aquesta manera i un cop rebudes el dia 
11 de maig i amb no poques dificultats, l’Ajun-
tament va fer un repartiment a totes les llars del 
municipi perquè tots els veïns i veïnes tingues-
sin el màxim de protecció possible amb aquests 
elements de seguretat. La mascareta que es va 
aconseguir fou la CE/KN95-FFP2 que segons la 
norma EN 149 CE és la mascareta més recoma-
nable per la protecció enfront el coronavirus per 
la seva protecció bidireccional.

Ajudes socials
Des de l’Ajuntament es van reservar 20.000€ per 
ajudes socials al pressupost 2020 i també es va 
treballar per tenir l’autorització per destinar el 
superàvit a recolzar les persones, empreses, 
pagesos i autònoms del municipi. A més i amb 
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l’objectiu de tenir el màxim recolzament a tots 
els estaments, es va donar suport per part de tot 
el consistori al Manifest dels ens locals davant 
la crisi del Coronavirus i es va acordar crear una 
taula de treball municipal conjunta entre tots els 
grups municipals per consensuar les accions per 
ajudar a les famílies que haguessin quedat afec-
tades per la pandèmia. D’aquesta manera i des 
de principis del mes de juny s’ha creat aquesta 
taula que va impulsar en primera instància la 
creació de la convocatòria de prestacions socials 
de caràcter econòmic per tal d’atendre i donar 
suport a persones i famílies en situació d’espe-
cial vulnerabilitat econòmica i social del nostre 
municipi que es poden sol·licitar fins el 28 de fe-
brer de 2021.

Concurs de dibuixos i relats des de casa
El 23 d’abril es va llançar un concurs de dibuixos 
i relats des de casa per als infants que hi podien 
participar en dues categories i 3 franges d’edat.
Dibuixos de 3 a 6 anys i de 7 a 11 anys i relats de 
7 a 11 anys i de 12 a 16 anys.
Durant tot el període de presentacions es van re-
bre fins a 20 treballs que es poden veure a la web 
municipal avinyonet.org.
El premi inicialment havien de ser entrades per 
a Port Aventura per als guanyadors de cada ca-
tegoria però finalment, veient la participació es 
va decidir regalar una entrada a cadascun dels 
participants. En aquests moments s’està a l’es-
pera que la situació millori per poder fer l’entre-
ga dels premis a tots els participants.

Convocatòria de 3 places d’operaris de briga-
da municipal
El 5 de maig i un cop es va permetre de nou fer 
contractacions, es va publicar la convocatòria 
per cobrir 3 places d’operaris per la brigada mu-

nicipal. La situació originada per la crisi de la 
COVID-19 va provocar que les feines de rutina di-
ària, manteniment de carrers i neteja quedessin 
endarrerides. Els tres llocs de treball temporals 
es van convocar dins del programa complemen-
tari de millora de l’ocupabilitat local 2019-2020 
i han pogut ajudar a deixar el municipi en un 
bon estat de manteniment i poder recuperar el 
temps perdut durant el confinament.

Segona onada de la pandèmia
Actualment i des del mes de setembre, estem 
immersos en una nova onada i rebrot del virus 
a casa nostra i estem vivint una nova desescala-
da que ens ha de portar a viure, sempre que les 
dades epidemiològiques siguin positives, unes 
festes de Nadal una mica més tranquil·les. Des 
d’aquestes línies demanar responsabilitat a tot-
hom i complir amb les mesures que hi hagi en 
cada moment per poder millorar la situació del 
país pel bé de tots.

Cribratges intensius de la COVID-19
En el marc de la nova estratègia del Departament 
de Salut d’intensificar els cribratges poblacio-
nals per frenar els casos de la COVID-19 a Cata-
lunya, s’inicien cribratges intensius en diferents 
municipis de la Regió Sanitària Metropolitana 
Sud en la que està inclòs l’Alt Penedès.
Així doncs els veïns i veïnes de del nostre muni-
cipi poden, des del passat dilluns 30 de novem-
bre, realitzar la prova de 15 a 20 h, al Molí del 
Foix (Avda. Catalunya, 84) de Santa Margarida i 
els Monjos i sense necessitat de reservar prèvi-
ament.  Per realitzar la prova cal facilitar nom, 
cognoms, adreça i telèfon de contacte i, si se’n 
disposa, presentar la Targeta Sanitària Individu-
al (TSI). La prova és gratuïta.
La mesura està dirigida a la població asimpto-
màtica a partir de 16 anys, amb la finalitat de 
frenar l’expansió del virus i trencar les possibles 
cadenes de transmissió comunitària.

ESPECIAL COVID-19
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Nova campanya de donació de sang al municipi
Després d’uns mesos sense poder realitzar la 
campanya de donació de sang al municipi degut 
a la pandèmia de la COVID-19, el passat 18 d’oc-
tubre es va realitzar una nova i especial edició 
amb canvis en l’horari, dia de la setmana, lloc i 
especialment en les condicions per garantir la 
seguretat de tots els voluntaris i voluntàries.

La campanya es va realitzar el diumenge 18 d’oc-

tubre a l’espai del Casal de la Gent Gran del lo-
cal social d’Avinyó Nou on es podien garantir les 
distàncies de seguretat i totes les mesures i amb 
prèvia inscripció al formulari web que va habili-
tar el departament de salut.

La resposta d’Avinyonet del Penedès a partici-
par-hi va ser excepcional amb 40 voluntàries i 
voluntaris. Moltes gràcies a tothom!

Convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball
d’assistent/a de sanitat com a auxiliar administratiu/va del 
Consultori Mèdic Municipal
Una vegada es van reactivar tots els tràmits ad-
ministratius que havien quedat aturats per la 
COVID-19, l’Ajuntament va posar en marxa la 
convocatòria de la plaça d’assistent/a de sanitat 
com a auxiliar administratiu/va del Consultori 
Mèdic Municipal i que venia de l’anterior legis-
latura, existent a la plantilla de personal laboral 
d’aquesta corporació, amb caràcter de personal 
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laboral eventual. Aquesta plaça s’ha hagut de 
convocar, ja que la normativa obliga a fer convo-
catòria pública i el seu concurs corresponent per 
a la contractació del personal.

El Síndic de Greuges va notificar a l’ajuntament 
la seva obligatorietat i aquest mes de novembre 
es va fer la convocatòria corresponent.

COL·LABORA AMB LA MARATÓ



ACTUALITAT MUNICIPAL

Consultori mèdic

Un dels objectius de l’Ajuntament és millorar 
els serveis i  acostar-los, en el que es pugui, a 
la gent. L´àrea de Sanitat és un tema cabdal 
i de màxima prioritat per nosaltres per poder 
garantir el millor servei de salut per a tots vos-
altres, a més d’un dels compromisos principals 
de millora del benestar que vam agafar en el 
nostre programa electoral.  

L’any passat, igual que en altres municipis, 
a Avinyonet també es parlava d’un possible 
tancament del consultori, que hauríem d’anar 
als Monjos, que ens reduirien la jornada de la 
metgessa o fins i tot que no en tindríem, etc... 
Aquesta incertesa va fer que des del primer mi-
nut ens poséssim a treballar per solucionar i 
garantir aquest servei.

Després de llargues reunions amb els respon-
sables del Servei Català de la Salut i amb l’ob-
jectiu de fer canvis organitzatius per poder do-
nar una atenció sanitària adaptada i adequada 
a les necessitats del nostre municipi,  avui po-
dem confirmar que a Avinyonet del Penedès es 
mantindrà obert el consultori de la metgessa 4 
dies a la setmana durant els propers anys.

També es va aconseguir un canvi de CAP (Cen-
tre d’Atenció Primària), ja que com tots sabeu 
dins de la delimitació de l’ABS Penedès Rural, 
els habitants del nostre municipi tenim assig-

nat el CAP de Santa Margarida i els Monjos, on 
ens  hem de desplaçar els dies que no hi ha 
atenció mèdica en el nostre consultori, o fora 
de l’horari. A dia d’avui també podem dir que, 
quan estigui operatiu el canvi, ja no s’haurà 
d´anar el CAP del Monjos i que Avinyonet que-
darà adscrit a l’ABS Penedès Rural Est i l’aten-
ció la podreu rebre el CAP nou de Vilafranca, 
situat al costat dels Mossos d’Esquadra i prop 
de l’Hospital de Vilafranca.

Considerem que tant aviat com es posi en mar-
xa aquesta nova adscripció serà una bona mi-
llora en els servei sanitari per tots nosaltres, 
molt més proper i fàcil d’accedir-hi.

Els dos acords són vitals pel futur dels nostres 
veïns i per assegurar la continuïtat del servei 
mèdic de qualitat el nostre municipi.

En paral·lel aquesta negociació per garantir els 
servei de la metgessa, s’han fet diverses actu-
acions de millora al consultori mèdic soluci-
onant els problemes d’humitat que s’anaven 
arrossegant feia anys, substitució d’una nova 
caldera per solucionar el deficient funciona-
ment  de la calefacció (s’ha comprat una nova 
caldera de calefacció que dona calor al consul-
tori, a la llar d’infants i a les instal·lacions mu-
nicipals), i a més, s’ha dotat a d’instal·lació de 
nous aparells i materials.

A diferència
d’altres municipis 
que el consultori 

mèdic ha estat
tancat i

centralitzat a
Vilafranca o els 

Monjos, avui
podem estar

satisfets que a
Avinyonet del

Penedès es
mantindrà obert 

el consultori de la 
metgessa

mínim 4 dies a la 
setmana i durant 
els propers anys.
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Reunió amb els Mossos d’Esquadra
El 17 de desembre del 2019, a la sala d’actes del 
Centre de dinamització turística local, es va re-
alitzar a instància de l’Ajuntament una trobada 
amb els Mossos d’Esquadra per tractar diversos 
temes de seguretat que afecten el nostre munici-
pi i que són una gran preocupació per a les veïnes 
i veïns d’Avinyonet. La trobada, que va omplir la 
sala amb més de 100 persones assistents, comp-
tava amb la presència de l’alcalde, Cèsar Herráiz, 
i la regidora de seguretat ciutadana, Núria Catà, 
que van donar la benvinguda als Mossos i els hi 
van mostrar la seva preocupació envers alguns 
temes succeïts al municipi en els últims temps. A 
l’iniciar l’acte, es va fer una presentació per part 
dels Mossos en la que van fer una sèrie de reco-
manacions a la població per tal de prevenir al 
màxim els robatoris a llars, així com també com 
actuar envers l’incivisme d’algunes persones re-
sidents al propi municipi.

Podeu consultar les recomanacions i el com ac-
tuar en cada cas al següent enllaç de la web dels 
Mossos: https://mossos.gencat.cat/ca/consells_
de_seguretat/

A continuació van donar lloc a l’espai de precs 
i preguntes on tant ells com els responsables 
municipals van intentar respondre les qüestions 
plantejades. Com a conclusions de la trobada i 
a tall informatiu per qui no va poder assistir-hi i 
recordatori als que si teniu a continuació un pe-
tit resum:
Cal preocupar-se de protegir els nostres béns en 
la mesura que sigui possible. No hem de dubtar 

a trucar al 112 sempre que es vegi quelcom que 
ho és habitual o és sospitós, inclús la trucada 
pot ser anònima per donar l’alerta i així hi ha 
constància del succés.

Si són víctimes d’un delicte, cal fer la denúncia 
pertinent, tota la informació que els Mossos 
tinguin els pot ajudar a fer la seva feina. Cal fer 
pressió entre tots per resoldre temes que preo-
cupen a la població com va ser el cas dels oku-
pes,  i recordeu, cal que com a veïns i veïnes del 
municipi ens comuniquem entre nosaltres per 
donar alertes i/o suport en cas de veure o patir 
qualsevol delicte. Possiblement d’aquesta re-
unió, tots esperàvem unes respostes més con-
tundents i efectives, sobretot pel que fa al tema 
d’ocupacions conflictives que hem patit a Avi-
nyonet. Des de l’Ajuntament vam fer moltíssima 
pressió en el tema d’okupació, però la força dels 
veïns al darrere va fer que el tema d’okupació 
tinguéssim una resposta per part de les autori-
tats competents.

La conclusió general va ser que no hem de dub-
tar a l’hora de trucar al 112, que la trucada pot 
ser anònima, però que aquesta trucada pot aju-
dar-nos a nosaltres com a veïns i als Mossos per 
poder fer la seva feina i tenir tota la constància 
dels incidents que puguin passar al municipi.

Recordem les normes bàsiques que en van do-
nar, comuniquem-nos en els diferents grups de 
veïns que hi ha en cada nucli i informem-nos en-
tre nosaltres.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Ocupacions il·legals al municipi
Aquest és un tema d’àmbit de país, i des del 
Consell d’Alcaldes, del qual el nostre alcalde 
n’és president, s’està tractant l’ocupació il·legal 
per poder trobar solucions conjuntes entre tots 
els municipis de l’Alt Penedès i de la resta de Ca-
talunya. Els alcaldes i alcaldesses van abordar 
el tema de les ocupacions il·legals d’habitatges 
amb una problemàtica delinqüencial associada. 
Marta Prada i David Mongil, de l’Oficina d’Habi-
tatge de la Diputació de Barcelona, van explicar 
algunes actuacions administratives que podien 
dur a terme els ajuntaments i els representants 
dels Mossos d’Esquadra, Àlvar Piñol, sotscap de 
l’Àrea Policial de l’Alt Penedès, i David Fernàn-
dez, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana, 
van explicar que malgrat la percepció ciutadana 
l’Alt Penedès és una comarca amb un percentat-
ge d’ocupacions baix comparat amb altres co-
marques o amb les zones metropolitanes. Piñol 
va explicar que els Mossos tenen un protocol 
estàndard d’actuació que passa per identificar 
les persones que ocupen un habitatge, recollir 
testimonis i buscar el propietari de l’habitatge 
perquè ratifiqui és que es tracta d’una ocupació 
i posi la denúncia. També van explicar que és 
molt difícil treballar amb els jutjats de Vilafranca 

perquè els jutges hi estan de pas i no es pot fer 
una feina de coordinació continuada.

Els alcaldes i les alcaldesses van acordar mante-
nir les reunions de la taula de treball d’Habitatge 
del Consell Comarcal per coordinar iniciatives i 
la manera de donar resposta al problema de les 
ocupacions. En el cas d’Avinyonet, i gràcies a la 
pressió social de tot un poble i després d’infini-
tat de problemes de convivència, es van poder 
desocupar les cases de davant l’escola, just una 
setmana abans de que comencés el curs 20-21.

Càmeres de vigilància al municipi
Seguint amb la preocupació de 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes 
per diversos incidents ocorre-
guts al municipi i per l’incivis-
me que puguem haver notat, la 
majoria de vegades produït per 
gent de fora del municipi, s’ha 
posat en marxa, en contacte 
amb els Mossos d’Esquadra, un 
projecte per instal·lar càmeres 
de vigilància en diversos punts 
del municipi. Finalment s’han 
pogut legalitzar càmeres a tra-
vés de la Generalitat, on podem 
controlar punts conflictius i on 
s’han detectat actes incívics, on 
podem gestionar les imatges 
i així sancionar si fa falta, fent 
al mateix temps una vigilància 

mentar durant el 2021, no no-
més constarà de càmeres fixes, 
hi haurà una part de les càme-
res que seran mòbils i d’aquesta 
manera les podrem gestionar 
segons les zones de conflicte en 
les èpoques que es vagin detec-
tant.

Reiterar una altra vegada la im-
portància de fer avisos al 112 
sempre que s’observi alguna 
conducta sospitosa.

La seguretat del 
nostre municipi és 
prioritat, posarem 

tots els medis
legals que tinguem 

a l’abast per fer 
d’Avinyonet un
municipi segur.

constant de 24 hores dels nos-
tres pobles. Aquest complex 
sistema, que s’acabarà d’imple-
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Incident a l’escola d’Avinyonet del Penedès

El passat  dimarts 1 de setembre es van produïr 
uns fets gravíssims a la nostra escola. El profes-
sorat va trobar un vidre i una pissarra digital amb 
un forat per un tret de bala exterior, que sembla-
va provinent de les cases ocupades o dels seus 
voltants.Aquest incident va ser la gota que va fer  
vessar el vas d’un seguit de problemes.

Durant l’últim any des de l’Ajuntament es van 
presentar més d’una desena de denúncies als 
Mossos per l’ocupació d’aquestes vivendes situ-
ades davant de l’escola, es van enviar diferents 
cartes a la propietat, al President de la Generali-
tat, al Conseller d’Interior i al Conseller d’Educa-
ció, sense haver obtingut cap resposta ni solució 
positiva per part de cap de les institucions.

Després d’aquest gravíssim acte, es va celebrar 
una reunió d’urgència la mateixa tarda amb la 
totalitat dels 9 regidors del consistori, la direc-
ció de l’Escola i la junta de l’AMPA, per tractar la 
INACCEPTABLE situació. Va sortit l’acord de co-
municar al Molt Honorable Sr. Quim Torra, presi-
dent de la Generalitat, a l’Honorable Sr. Miquel 
Buch, Conseller d’Interior i a l’Honorable Sr. Jo-
sep Bargalló, Conseller d’Educació, que per la 
seguretat dels nostres nens i nenes i del veïnat, 
es DEMANAVA I RECOMANAVA no obrir l’escola 
d’Avinyonet del Penedès el proper 14 de setem-

bre fins que no se solucionés el tema i l’escola 
fos un espai segur pels nostres fills, filles i veï-
natPosteriorment,  el divendres 4 de setembre 
es van reunir d’urgència a l’Escola d’Avinyonet 
del Penedès  el Sr. Pere Ferrer Sastre, director 
general dels Mossos d’Esquadra,  la Sra. Mont-
serrat Domingo i Herráiz, directora dels Serveis 
Territorials d’Educació a Comarques,  el Sr. Pere 
Regull i Riba, delegat territorial del Govern de la 
Generalitat al Penedès, la Sra. Eugènia Bravo i 
Riba, directora de l’escola, les Sres. Maria Caba-
llero Moreno i Mònica de la Cruz, representants 
de l’AMPA de l’Escola d’Avinyonet del Penedès, 
Il·lm. Sr. Cèsar Herráiz i Pujol, alcalde l’Avinyonet 
del Penedès, la Sra. Núria Catà i Marrugat, regi-
dora de seguretat ciutadana, la Sra. Anna Maria 
Esteve i Ballester regidora d’educació i el Sr. Ori-
ol de la Cruz Marcé, regidor i cap de l’oposició. 

En aquesta reunió es va tractar el tema i es va 
obtenir el comprimís de la Direcció general dels 
Mossos d’esquadra d’oferir seguretat a l’inici del 
curs escolar i solucionar el tema de la delinqüèn-
cia davant l’escola. 

Des de l’Ajuntament es va fer seguiment continu 
de la situació i l ’escola va poder obrir amb nor-
malitat.
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El tema mediambiental de
CADES se solucionarà si o si, 

ha confirmat l’alcalde
Cèsar Herráiz. L’empresa ha de 
ser capaç de mantenir la seva 

producció però sense
impactar en el medi ambient i 

molt menys als veïns.

ACTUALITAT MUNICIPAL

(sempre considerant la direcció de l’aire i la pres-
sió atmosfèrica del dia).

CADES i el seu impacte mediambiental sobre la po-
blació s’ha de solucionar SÍ o SÍ, no podem seguir 
40 anys més mirant a un altre costat com s’ha fet 
fins ara. Nosaltres, si tenim la possibilitat, si ens do-
neu la possibilitat, ho solucionarem, ja en podeu 
estar segurs! Nosaltres no volem pas tancar l’activi-
tat de CADES, volem que els propietaris/accionistes 
inverteixin els diners necessaris per fer les millores 
tècniques que calguin perquè sigui una indústria 
neta dins del nostre municipi, i no generi cap més 
impacte d’olors, fums, abocaments, partícules, 
etc... en cap de les formes a la població. L’empresa 
neix l’any 1972, de la unió de quatre petites em-
preses alcoholeres amb dos importants produc-
tors de vi. L’objectiu de CADES Penedès SA, és el 
tractament integral dels residus procedents dels 
processos de vinificació, tenint cura del medi 
ambient i fent servir la millor tècnica disponible. 
CADES té una composició accionarial que inclou 
les següents organitzacions: CODORNIU, S.A. 
(50%), FREIXENET, S.A.(25.8%), COVIDES.SCCL 
(14.37%), SEGURA VIUDAS, S.A.(7.6%) i PAVITOR 
S.L. (2.23%). L’equip de govern que avui gestio-
na l’Ajuntament, i després de veure com durant 
molts anys no es feia gairebé res, ens vam posar 
des del minut 1 a buscar la solució de CADES, 
s.a. i el seu impacte mediambiental com una pri-
oritat en el nostre model de territori municipal 
que volem pel futur, per l’Avinyonet del Demà, 
així com la d’assegurar les màximes condicions 
laborals de tot el personal, proveïdors i associats 
de CADES, S.A i la sostenibilitat i continuïtat de 
l’empresa dins del model vitivinícola del Pene-
des, però, sense que això afecti els veïns d’Avi-
nyonet.

Segons la normativa vigent dels gestors de resi-
dus de la Generalitat de Catalunya, Llei 6/1993. 
Article 18. Obligacions del gestor de residus;
e) Els gestors han de garantir que les operacions 
de gestió es duen a terme sense posar en perill 
la salut de les persones; sense emprar procedi-
ments ni mètodes que perjudiquin el medi ambi-
ent, que originin riscs per a l’aire, l’aigua o el sòl, 
la flora i la fauna, o que provoquin molèsties per 
sorolls i olors, que tinguin un impacte mínim o 
assumible quant a sorolls i olors i que això sigui 
quantificable, i sense atemptar contra el paisatge 

Rigorós Pla d’Acció i seguiment amb CADES Penedès

És prioritat d’aquest Ajuntament, solucionar els 
temes mediambientals que fa anys que duren 
amb l’empresa CADES. Durant l’últim any i mig, 
hem tingut continues reunions de treball i se-
guiment amb l’empresa i el seu accionariat amb 
l’objectiu de resoldre el tema de les olors, fums 
i impacte mediambiental que produeix aquesta 
empresa a la zona.

Aquest és un tema que preocupa molt a la pobla-
ció del nucli d’Avinyó Nou des de fa molts anys, 
per la qual cosa estem treballant de valent, per 
mirar de trobar-hi solucions i obligar a l’empresa 
a pressupostar millores en el seu procés produc-
tiu per reduir i eliminar aquests problemes. Fa 
uns mesos, es va encarregar un estudi a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya de control de qua-
litat de l’aire que respirem. Resumin, l’informe de 
més de 150 pàgines que vam rebre, CADES, s.a 
durant el seu procés industrial, emet més de 100 
diferents compostos orgànics volàtils l’atmosfera 
(és a dir, partícules a l’aire que respirem). Segons 
els tècnics, aquests components típics d’un pro-
cés vitivinícola, a priori no són perjudicials per 
a la salut en les quantitats detectades, però són 
molestes, oloroses i molt perceptibles per la po-
blació. Segons l’estudi, l’impacte de fums, emis-
sions i olors de CADES, afecta majoritàriament 
el nucli d’Avinyó Nou i específicament al C/Nord 
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CADES, s.a. i la seva solució 
mediambiental, ha estat
 prioritat des del minut 1 

d’aquest nou equip de govern.
CADES ha de ser

mediambientalment
sostenible a Avinyonet.

ni contra els espais i els elements especialment 
protegits. Per aquest motiu, hem treballat amb 
l’empresa per elaborar un pla d’acció escrit, amb 
accions, responsables i dates d’execució, per te-
nir implementat com a data màxima a finals de 
legislatura i que elimini qualsevol impacte medi-
ambiental negatiu a la població d’una vegada per 
totes. Avui, estem acabant de redactar conjunta-
ment amb els tècnics municipals, un acord i pla 
de millores i inversions amb els accionistes de 
l’empresa per garantir l’eliminació de qualsevol 
impacte mediambiental de CADES, s.a, durant 
aquesta legislatura i tal com ens vam compro-
metre. Aquest acord inclourà una sèrie de con-
dicionants d’obligatoris de millores mediambi-
entals, paisatgístiques i d’emissions. D’aquesta 
manera i pels propers 12-18 mesos, a grans trets 
aquestes són algunes de les accions que es por-
taran a terme a l’empresa per millorar i eliminar 
els impactes mediambientals:

Primer: Plantar arbres al perímetre de la fàbrica 
per tal de fer una pantalla verda, que ajudi a mi-
nimitzar l’impacte visual de l’empresa. Per po-
der-ho fer correctament l’empresa haurà de fer 
un mur tipus escullera, a tota la part nord de la 
fàbrica (la que dóna a Avinyó Nou).

Segon: El tipus d’arbre que es plantarà estarà con-
sensuat amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament i 
ha de complir les següents condicions: que sigui 
un arbre relativament alt per tal que faci una bona 
pantalla verda, que sigui de ràpid creixement i que 
no sigui un arbre estrany a la zona del Penedès i 
que s’integri paisatgísticament en l’entorn.

Tercer: CADES, s.a augmentarà la capacitat de la 
seva depuradora, afegint un tercer digestor. Amb 
això s’aconseguirà tenir menys fangs de depuradora, 
i els que surtin estaran més digerits, i reduirà signifi-
cativament les males olors a l’hora de traslladar-los.

Quart: Seguir treballant amb els tècnics de la 
UPC, la minimització dels punts de generació de 
males olors. Durant aquest any 2020, s’està treba-
llant amb diferents empreses per fer un mapa per 
detectar i identificar els punts que generen males 
olors dins del seu procés productiu intern, per po-
der eliminar-los. S’han realitzat diverses tandes de 
mesures i a través d’aquest estudi de la UPC s’es-
tan prenent mostres d’olors en diversos espais, 

diferents èpoques de l’any i diferents situacions 
climatològiques, de tot el sistema productiu, ja si-
guin fangs, brisa i altres compostos, etc... Es detec-
taran els compostos que interactuen per generar 
les males olors, la qual cosa ha permès actuar di-
rectament sobre els focus productors de les males 
olors i implementar les mesures correctives que 
faci falta per tal de minimitzar les potencials olors 
i el seu impacte sobre la població, com la substi-
tució d’una teulada en una zona d’emmagatze-
matge de mares de vi, que feia que es poguessin 
escapar males olors, sobretot de cara al final de la 
primavera i començament d’estiu, el sistema lo-
gístic de la forma de tapa, la pila de la brisa, així 
com la forma que es buiden, per tal de minimitzar 
les males olors que provenen d’aquest punt.

Cinquè: Impacte visual de la xemeneia dels 
fums. Bàsicament el fum està format per vapor 
d’aigua procedent de l’assecatge de la brisa. CA-
DES, s.a. està treballant amb diverses empreses 
per condensar i tornar el sistema de producció 
una part important d’aquest fum en forma de va-
por d’aigua i reduir significativament l’impacte 
visual del fum. D’aquesta manera es reduiran les 
emissions a l’atmosfera i es reduirà el consum 
d’H2O diari, millorant la sostenibilitat. Els tèc-
nics de la UPC també estan treballant per poder 
aconseguir aquesta condensació.

En definitiva i com podeu veure, estem a sobre i no 
desistirem fins que l’impacte mediambiental a la 
població sigui zero en tot el nostre municipi i l’em-
presa sigui un model de gestió mediambiental.
Perquè tingueu un petit resum, aquestes són les 
últimes accions que s’han acordat per anar mi-
nimitzant l’impacte fins a arribar a conviure amb 
CADES sense que sigui cap molèstia pel munici-
pi. L’Ajuntament, estem convençuts que solucio-
narem el tema de CADES, no tingueu cap dubte.

Rigorós Pla d’Acció i seguiment amb CADES Penedès
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Renovació i reforç de canonades
Amb data de finalització 9 
d’agost de 2019 es va dur a ter-
me l’actuació de reforç de la ca-
nonada d’abastament d’aigua 
a Avinyó Nou i posteriorment a 
Cantallops des del dipòsit del 
local de Les Gunyoles i el dipòsit 
de la serra. L’actuació venia mo-
tivada per les baixades de pres-
sió que pateix la instal·lació en 
alguns sectors en moments en 
que augmenta la demanda per 

donat que passava per la matei-
xa rasa. També es van instal·lar 
vàlvules de seccionament per 
poder seccionar el nucli en cas 
de necessitat, minimitzar les 
afectacions als veïns i veïnes 
en cas d’alguna actuació i per-
metre que faciliti les maniobres 
de buidatge de la xarxa en cas 
de necessitat. L’actuació va ser 
efectuada per l’empresa Exca-
vacions Ché amb un cost total 

Avinyonet
consumeix 

160.000.000 litres 
d’aigua a l’any que 

es distribueixen 
fins a tots els racons 

a través de 60km
de canonades.

part de Cades i de La Finca La Gramanosa. Aques-
ta canonada doncs resultava insuficient i donava 
problemes de pressió al servei que s’ofereix als ve-
ïns i veïnes d’aquests nuclis. L’actuació es va dur a 
terme a l’impàs de la carretera BV 2412 que uneix 
Avinyó Nou i Les Gunyoles sense tenir gaire afec-
tació. L’obra va anar a càrrec de l’empresa Lampis-
teria Salvador amb un cost total de 13.791,33 €.

A continuació també i amb data de finalització 15 
de setembre, es va dur a terme la renovació de la 
canonada d’abastament d’aigua potable al carrer 
Sant Salvador de Les Gunyoles. L’actuació estava 
motivada per ser un punt problemàtic en el sub-
ministrament amb un important nombre d’avari-
es i baix nombre d’eficiència a la xarxa global. El 
traçat de la nova conducció és el mateix que l’an-
terior i a més es va aprofitar per substituir també 
la conducció que porta aigües al dipòsit del local 

de 58.256,31€ més iva. Avinyonet té una extensió 
a tot el municipi de més de 60km de canonades 
d’aigua potable, un consum anual de 160.000 m3 
d´aigua i un consum mitjà per habitant d’Avinyo-
net i dia de 110litres. El 85% del consum és d’ús 
domèstic i només el 15% és industrial. Garantir el 
subministrament d’aigua potable i de qualitat a 
totes les cases d´Avinyonet és una obligació. Hem 
treballat amb les companyies que porten aigua al 
Municipi perquè aquesta aigua compleixi totes les 
garanties sanitàries i de consum. Anualment es 
fan més de 3500 analítiques de la qualitat de l’ai-
gua. Així mateix, hem aconseguit que l’aigua arribi 
els veïns d’Avinyonet a un cost mitjà de 0.0026€/
litre, un cost assumible per tothom. Però volem 
recordar, que l’aigua no la podem malgastar, és 
un bé molt preuat que a molts llocs no el tenen, 
fent un ús correcte i sostenible perquè puguem 
gaudir-ne molts anys.

Actuació preventiva processionària i vespa asiàtica amb drone
El novembre de 2019 es va dur a terme una ac-
tuació preventiva contra la processionària dels 
pins a diversos punts del municipi. L’actuació es 
va realitzar amb un dron que permet actuar amb 
detall sobre el focus i, d’aquesta manera s’evi-
ta que es formin les bosses que a la primavera 
s’obren i donen lloc a l’eruga. Els punts on es 
va actuar són el Camp de futbol de l’Arboçar, la 
zona de l’Avinguda Societat La Torre de Les Gu-
nyoles, el passeig de les moreres, carrers Nou, 
de l’església i de Cap de Grill de Cantallops i al 
carrer Garbí del polígon industrial de Can Mer-

lines. També i aprofitant la mateixa tecnologia, 
durant el mes de gener de 2020 s’ha fet una ins-
pecció dels possibles nius de la Vespa asiàtica a 
la zona del Torrent gran des de Cantallops a Sant 
Sebastià dels Gorgs i la riera de la Font de la Ca-
nya des d’Avinyó Nou a Sant Sebastià dels Gorgs 
i fins a tocar el municipi de Subirats. En aquest 
cas, també s’opta per unes inspeccions prèvies 
per intentar frenar al màxim la seva propagació. 
El resultat de la revisió és que en data març de 
2020 no hi ha cap focus de vespa asiàtica al mu-
nicipi.

INFRAESTRUCTURES I OBRES
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Protecció i tancament contenidors 
Com a mesura d’embelliment i millora de l’im-
pacte visual de les bateries de contenidors, hem 
començat a tancar amb fustes diverses zones 
d’escombraries. Tenim un pla per anar tapant les 
diferents zones d’escombraries que tenim al mu-
nicipi. La primera zona va ser la situada a l’entra-
da de l’aparcament de la N-340 a Avinyó Nou, es 
va dur a terme la instal·lació d’un tancament de 
fusta tractada per millorar-ne la imatge i mirar 
de minimitzar els abocaments incontrolats a la 

zona. L’efectivitat d’aquesta actuació i la millora 
visual va ser molt positiva, és per això que vam 
començar a copiar el model a diferents zones 
d’Avinyó Nou i Cantallops. En els propers mesos 
ho farem a la resta de nuclis. Per altra banda, s’ha 
negociat amb la mancomunitat per incrementar 
la freqüència de recollida, aconseguint millorar 
molt la imatge general i donant una solució a un 
problema que ja era recurrent. 

Arranjament de camins municipals
S’han desbrossat i anivellat més de 60km de ca-
mins i corriols municipals. Dins de les actuacions 
de prevenció d’incendis forestals al municipi, s’ha 
dut a terme l’arranjament de diversos camins mu-
nicipals per facilitar les tasques de manteniment 
i, en cas que fes falta extinció d’incendis.

Els camins als quals s’ha actuat són:
Camí de la Serra de la Llampa a Mas Sunyer.
Camí de La Grava a Cantallops.
Camí de la Teulera a la Passada.
Camí del Coll de Garró a la Passada.
Camí de l’Artiga.

Camí de la Serra de Les Gunyoles.
Camí de Mas Botins.
Camí de Can Montargull.

En tots els casos, s’ha realitzat la neteja, repàs i 
sanejat del ferm actual de forma que s’eliminen 
les rases produïdes pel pas de l’aigua de pluja. 
Recuperar i marcar els guals que formen trenca 
aigües assegurant la sortida de la mateixa als 
costats (cunetes o vinyes) de forma que no es 
produeixin bassals. Les actuacions van respec-
tar en tots els casos els pendents existents i les 
zones d’evacuació.
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Senyalització nou aparcament a Avinyó Nou 
N-340 i nova ubicació bateria de contenidors

INFRAESTRUCTURES I OBRES

Després de l’arranjament del nou espai d’apar-
cament a l’entrada d’Avinyó Nou venint de Vila-
franca, es van situar als pals propers una nova 
senyalització per indicar l’entrada a aquest apar-
cament.

A més, i durant l’estiu del 2020 s’ha reubicat en 
aquest mateix aparcament la bateria de conte-
nidors situada a peu de la N-340 entre els carrers 
Indústria i Nord. La bateria també compta amb un 
tancament de fusta tal i com s’ha realitzat a altres 
bateries per fer-ho visualment més agradable.

Canvi de preferències de pas de vehicles a 
Avinyó Nou i noves mesures de protecció
Des de mitjans de l’any 2019 s’han modificat les 
preferències de pas del carrer Pere Ràfols i carrer 
Progrés per facilitar el pas d’infants i famílies cap 
a l’escola i la llar d’infants, així com també al con-
sultori i l’Ajuntament. El carrer preferent actual-
ment és el Pere Ràfols i l’STOP està situat al carrer 
Progrés, on s’han d’aturar els vehicles.

A més, durant el 2020 es va tallar l’accés al carrer 

Pere Ràfols des de la carretera d’Olesa per millo-
rar la seguretat de la cruïlla i instal·lar una bara-
na de protecció que no permeti creuar des dels 
punts amb menys visibilitat.

També a mitjans de setembre es van instal·lar tor-
retes a les interseccions per evitar que s’hi estaci-
oni i protegir d’aquesta manera els vianants per 
sobre de tot.A
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Neteja de parcel·les
a Cantallops
A la tardor del 2019 es va realitzar la neteja de la 
parcel·la situada al centre del poble de Cantallops 
i que limita amb la N-340 per un costat amb ac-
cés pel carrer La Sínia (costat local social de Can-
tallops).

La zona estava en molt mal estat i plena d’herbes 
cosa que facilitava la presència de petits animals 
i ho feia insalubre per als veïns i veïnes del po-
ble. Tot i que el cost de la neteja de les parcel·les 
ha d’anar a càrrec del propietaris del terreny, la 
no resposta dels mateixos feia que el problema 
s’allargués sense aportar solucions. Això va fer 
decidir a l’Ajuntament a assumir aquest cost per 
poder donar una solució al problema.

Un cop resolt, s’està en tràmits amb la propietat 
perquè es faci càrrec de l’import corresponent.

Reforma i
ampliació cementiri 
de Les Gunyoles
Durant l’any 2019 es va dur a terme la reforma i 
ampliació del cementiri de Les Gunyoles.L’objec-
tiu de les obres era obrir el cementiri al paisatge 
amb obertures visuals cap al parc natural del Gar-
raf.Amb aquesta intenció es va realitzar una nova 
entrada lateral per salvar les barreres arquitectò-
niques, es va aixecar el paviment antic i repavi-
mentar tota la part central del cementiri per crear 
dues plataformes. També enjardinar i posar nou 
arbrat amb la intenció de fer l’espai més agrada-
ble.A part, a la zona superior es va construir una 
nova bateria amb 27 nínxols i un nou bloc de 12 
columbaris que han substituït els que ja estaven 
situats a les escales.Finalment esmentar que fora 
d’aquest projecte s’han incorporat 8 columbaris 
al cementiri de Sant Pere d’Avinyó.

ACTUALITAT MUNICIPAL

Cementiris municipals per tots sants
Enguany i tot i haver-ho d’adaptar a la pandèmia 
que estem vivint, la jornada de Tots Sants es va 
dur a terme de la millor manera possible podent 
mantenir els horaris d’obertura durant els dies 
previs per a la preparació.

Així doncs tant el Cementiri de Sant Pere d’Avinyó 
com el de Sant Salvador de Les Gunyoles van es-
tar oberts del divendres 23 d’octubre al diumenge 

8 de novembre de 9:00 a 18:00 i en tots dos casos 
es van habilitat uns circuits d’entrades i sortides 
per a intentar no massificar i que es complissin 
les normatives especifiques del departament de 
salut pel que fa a les visites als cementiris.

A més es van fer una sèrie de millores i enbelli-
ment durant el mes anterior amb nova vegetació 
i manteniment.
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Recepció de l’EDAR de Cantallops per part 
de la Mancomunitat

INFRAESTRUCTURES I OBRES

Amb data de vigència 1 de gener de 2020 aquest 
passat desembre es va fer l’acte de recepció de la 
gestió, explotació i manteniment de l’Estació De-
puradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Cantallops 
per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Tot i que els ajuntaments d’Avinyonet del Pene-
dès i Subirats segueixen sent els cotitulars de la 
instal·lació, l’Agència Catalana de l’Aigua reconeix 
a la Mancomunitat Penedès-Garraf com a admi-
nistració actuant en matèria de sanejament, i això 
permet incorporar aquesta instal·lació als siste-
mes de sanejament que ja gestiona la institució.

Nou dipòsit d’aigua potable
En el ple del passat 13 d’agost del 2020 es va fer 
l’aprovació inicial del projecte de construcció 
d’un nou dipòsit d’aigua potable a la serra de Les 
Gunyoles. El projecte, redactat a instàncies de 
l’Ajuntament, preveu la construcció d’un nou di-
pòsit al costat de l’actual que ampliarà el volum 
útil d’aigua emmagatzemada fins als 1.055 m3 
d’aigua que actualment és d’uns 785 m3.

Les necessitats de realització d’aquesta infraes-
tructura responen a la capacitat de l’actual  dipò-
sit que significa menys d’un dia de consum en els 

mesos estivals de la població i industries a les que 
dona servei. També dimensionarà la reserva a les 
necessitats futures i la previsió de cara a necessi-
tats puntuals que hi puguin haver en cas d’incen-
dis forestals.

Un cop aprovat definitivament el projecte després 
dels 30 dies d’exposició pública, s’ha demanat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una subvenció 
per poder fer front a l’import de licitació inicial 
del projecte que arriba als 270.730,07€ més IVA.

La Mancomunitat, destaca que la nova instal·lació 
és del tipus anomenat “filtre verd” que significa 
que l’aigua residual a tractar és aplicada sobre 
un terreny amb vegetació i la depuració s’aconse-
gueix mitjançant l’acció conjunta del sòl, els mi-
croorganismes i les plantes.

Aquesta tecnologia extensiva opera a velocitat na-
tural i sense una gran aportació d’energia elèctri-
ca. En aquest cas s’aconsegueix l’autosuficiència 
energètica mitjançant les plaques solars instal·la-
des cosa que la fa, a més, totalment sostenible. 
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Projecte de construcció de la piscina
i les pistes de pàdel

L’equip de govern va prendre 
l’estiu del 2019 la decisió d’atu-
rar el projecte de la piscina i les 
pistes de pàdel per incompli-
ment del termini d’execució de 
l’obra.

Com a conseqüència, el 27 
d’agost, l’alcalde va signar la 
rescissió del contracte amb la 
constructora.

Després de poder accedir a la 
informació i reunir-se amb to-
tes les parts implicades, es va 
detectar que a més del clamo-
rós incompliment del termi-
ni d’entrega en l’execució de 
l’obra (la piscina i les pistes de 
pàdel havien d’estar en funci-
onament el dia 25 d’agost del 
2019), es va detectar que el pro-
jecte presentava deficiències 
administratives, contractuals i 
tècniques, a més d’una manca 
de recursos econòmics per fer 
front a l’obra.

per les arques municipals, segon 
per un clamorós incompliment 
del termini d’entrega en l’exe-
cució de l’obra (la piscina i les 
pistes de pàdel havien d’estar en 
funcionament el dia 25 d’agost 
del 2019... i només hi vam trobar 
un forat), tercer perquè el pro-
jecte presentava deficiències ad-
ministratives, contractuals i tèc-
niques, i quart i últim, perquè la 
seva execució hagués hipotecat 
el municipi durant tota la legis-
latura que acabava d’arrancar. 
Per tot plegat es va acordar com 
equip de govern que la decisió 
d’aturar el projecte era el millor 
pel municipi.

Vam ser molt conscients que no 
era una decisió popular, però 
estem convençuts que era la 
decisió CORRECTA i necessària 
pel bé del municipi per a poder 
complir amb les expectatives i 
necessitats estratègiques dels 

La decisió d’aturar el 
projecte de la

piscina era la millor 
pel municipi. 
Vam ser molt

conscients que no 
era una decisió

popular, però estem
convençuts que era 

la decisió CORRECTA 
i necessària per al 

bé del municipi i no 
portar a les arques 
municipals a una

situació de
tresoreria límit

durant tota
 la legislatura.

Després d’escoltar a totes les parts i analitzar el 
projecte en detall des d’un punt de vista tècnic i 
econòmic, l’equip de govern vam decidir cancel·lar 
el projecte de la piscina per diversos motius, pri-
mer per ser una inversió única desproporcionada 

nostres pobles i dels nostres veïns.

Seguim treballant per fer que la zona esportiva 
de la Grava, doni servei 365 dies als nostres ve-
ïns, que sigui un punt d’unió del municipi, i un 
complex esportiu que en el futur, també tinguem 
una piscina entre altres equipaments.

EN REDISSENY
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INFRAESTRUCTURES I OBRES

Urbanísticament hem auditat i estem revisant el 
POUM, revisant totes i cadascuna de les zones 
urbanitzables que tenim.

Hem implantat un procés de seguiment sancio-
nador pels casos d´incompliment de la normati-
va urbanística a Avinyonet, coordinant el procés 
intern de seguiment i sancionador dels temes 
urbanístics, obres i permisos, posant eines i 
els recursos necessaris per millorar el control 
d’aquestes actuacions minoritàries. Durant 
aquests 18 mesos, hem obert més de 14 expedi-
ents disciplinaris.

Hem inventariat totes i cadascuna de les parcel-
les i habitatges del municipi per poder controlar 
el seu estat i la seva ocupació. Tenir un inventa-
ri acurat permetrà saber quin Avinyonet tenim i 
construir l’Avinyonet del futur.

La rotonda de Cal Merlines, després de diverses 
reunions amb Fomento, vam aconseguir desesti-
mar el projecte, ja que no solucionava el proble-
ma del tràfic d’Avinyonet. Després de molts anys 
d’indefinició en aquest tema, molta confusió i 
neguit, finalment el tema va quedar desestimat.

Hem acabat d’implementació del “Firmadoc” 
com sistema informàtic central i unificat per te-
nir un ajuntament 100% informatitzat i que ens 
ha permès gestionar quasi 3.000 instàncies de 
veïns i organismes oficials i tramitat més de 700 
expedients des dels serveis tècnics municipals 
durant aquesta primera part de legislatura.

S’han instal·lat jardineres “temporals” per garan-
tir la visibilitat i seguretat de les incorporacions a 

la Nacional 340 des de diversos carrers d’Avinyó 
Nou, així com delimitar una zona de pas per via-
nants des de la farmàcia fins al pàrquing de Cal 
Jaques.

Hem desencallat el tema històric del Carrer Sant 
Miquel i Carrer Horts de les Gunyoles, fent un 
projecte nou que agradés als veïns implicats per 
arribar a un consens. S’han començat les obres 
d’urbanització de l’espai i en el mateix projecte 
s’obrirà un passeig que connectarà amb la pista 
dels Ametllers.

L’empresa Raventós, ha començat les obres de 
construcció d’un nou celler el Municipi a Sant 
Sebastià dels Gorgs.

Conjuntament amb els propietaris i la junta del 
Pessebre vivent de les Gunyoles, hem clarificat 
finalment la propietat dels terrenys i els límits 
dels diferents propietaris. Estem treballant per 
trobar una solució vàlida per totes les parts.

Hem elaborat un conveni per donar suport i po-
tenciar econòmicament la pràctica de l’esport i 
dels esportistes d’elit municipals.
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Empresa i atur
A nivell laboral, alguns veïns 
i empreses han estat incloses 
dins dels ERTO’s o inclús hi ha 
que s’han trobat amb la lamen-
table situació de perdre la fei-
na, ser acomiadats i perdre els 
seus recursos econòmics.

Per aquest motiu, hem destinat 
una bossa de 20.000€ en aju-
des a famílies. Com ha de ser, 
tampoc hem oblidat el nostre 
teixit productiu; restauració, 
comerços, autònoms, empre-
ses, cellers, pagesos... i estem 
treballant en cada col·lectiu 
per poder ajudar-los dins de 
les limitades possibilitats de 
l’Ajuntament. Hem prioritzat la 
contractació de feines i serveis 
i la compra de productes o ma-
terials municipals a les nostres 
empreses o autònoms d’Avi-
nyonet. 
 
L’impacte de la Covid-19 a les 
famílies i econòmic ens preocu-
pa i molt com equip de govern, 
respecte el novembre de l’any 
passat, igual que a la resta del 
país, la Covid-19 ha impactat 
negativament també el nostre 
municipi.

a) ATUR: Avinyonet hem passat 
de tenir 75 veïns sense feina el 
Nov-19 a 89 a dia d’avui. Bàsi-
cament la pèrdua d’aquests 14 
llocs de treball es deuen a la 
caiguda del mercat dels sectors 
de serveis, agricultura i cons-
trucció.

Nosaltres seguim prioritzant 
l’ocupació dels llocs de feina 
municipals contractant jovent 
del municipi, donant-los la pri-
mera oportunitat d’entrar en el 
món laboral. 

b) EMPRESES: 4 empreses han 
tancat en els últims mesos per 
diferents motius, deixant un to-
tal d’empreses operatives a Avi-
nyonet en 64.

c) AUTÒNOMS: A data Nov-20, 
tenim registrats 155 autònoms 
al Municipi, el mateix número 
que el nov-19.

d) ASSALARIATS: Tenim avui 
378 contra els 380 que teníem 
el nov-19. 

Aquestes dades són un reflex 
del que està passant, però si 

Tots treballem 
perquè l’impacte 

econòmic de la
Covid-19, sigui curt 
i impacti el menor 

numero possible de 
persones, famílies i 

empreses.
Tots junts n’hem de 
sortir i tornar a ser 

un municipi on
 tothom tingui 
oportunitats.

les comparem amb altres mu-
nicipis del país, a Avinyonet, 
l’impacte ha estat bastant me-
nor que altres llocs on les taxes 
d´atur i tancament d’empreses 
esta sent devastador.
 
No son temps fàcils per ningú, 
tots estem passant moments 
difícils, però com he dit abans, 
n’ensortirem i ho farem enfor-
tits!

Es va fer una actuació de millora de l’enllumenat 
públic de la travessera de la N-340 al pas per Avi-
nyó Nou.

Hem recolzat econòmicament amb més de 
55.000€ a totes les societats municipals dels nos-
tres nuclis, a tots els grups culturals com la nova 
comparsa de Carnaval “Bakus”, a entitats espor-
tives com l’UE Avinyonet per la temporada de 
futbol 2020 i per a esportistes del municipi que 
competeixen en diferents esports en l’àmbit na-
cional.

w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

37

A
V

U
I 
i D

E
M

À



Jaciment Font de la Canya

TURISME

Durant el mes de setembre de 2019 es va dur a 
terme la tercera fase de l’adequació a la visita 
pública del Jaciment ibèric de la Font de la Ca-
nya prevista des del 2018 i que formava part de 
les subvencions del Programa complementari 
de reforma i millora d’equipaments locals 2017 

de la Diputació de Barcelona que es feia càrrec 
del 90% del cost de l’actuació.

L’actuació va ser efectuada per Arqueovitis SCCL 
amb un cost total de 37.993,38€.

2019 - ADEQUACIÓ A LA VISITA PÚBLICA DEL JACIMENT DE LA FONT DE LA CANYA (FASE 3)

Durant els mesos de setembre, octubre i prin-
cipis de novembre l’equip de la Cooperativa Ar-
queovitis han estat duent a terme l’edició núme-
ro  22 de la campanya d’excavacions al Jaciment 
ibèric de la Font de la Canya.

En aquesta ocasió han excavat la fase més antiga 
del Jaciment que data del segles VII aC que és on 
es volen centrar en els propers anys i el resultat 
ha estat molt positiu. Les noves troballes con-
soliden el potencial del jaciment pel que fa als 
orígens de la viticultura al nostre territori amb 
troballes excepcionals.

L’equip hi ha localitzat una dotzena de peces de 
ceràmica senceres, com gerres, gots i copes, to-

tes relacionades amb el consum i comerç de vi. 
També han aparegut valuoses restes de metalls, 
com un petit podall de ferro o tota la fulla d’un 
ganivet. A més, hi han trobat restes d’altres ma-
terials ceràmics, restes òssies d’animals, milers 
de llavors de cereals i un nou bust de la deessa 
Demèter en bon estat de conservació.

Els materials són d’entre els segles VII i III abans 
de Crist i han aparegut concentrats en dues sit-
ges i un petit recinte.

En aquests moments les peces estan en procés 
de ser netejats, remuntats i inventariats.

Altres troballes destacades de la campanya, te-

2020- NOVA CAMPANYA D’EXCAVACIONS AL JACIMENT IBÈRIC DE LA FONT DE LA CANYA

Les actuacions que es van dur 
a terme dins el projecte tenien 
els objectius de garantir la 
preservació i conservació de 
les restes de les estructures i 
les instal·lacions ubicades a la 
zona 1 de la Font de la Canya, 
per posar en valor les restes 
existents i millorar-ne la seva 
comprensió al visitant. També 
es van dur a terme els treballs 
d’arranjament i condiciona-
ment del accés nord del jaci-
ment a les visites guiades mit-
jançant la implantació d’un 
itinerari senyalitzat per inte-
grar a la visita el magatzem 
soterrat de la zona 0.
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rere.

A banda de les petites sitges, la campanya també 
ha explorat un recinte suposadament destinat a 
usos artesanals o econòmics que encara s’han 

de desxifrar. Allà és on es va trobar el bust gaire-
bé sencer de Demèter, la deessa de la fecunditat, 
la fertilitat i l’agricultura.

Un bust millor conservat que el que van trobar-hi 
l’any 2011 i que ara és tot un símbol del Penedès 
formant part del logo d’Avinyonet i de la D.O. Pe-
nedès.

Les troballes d’enguany han tingut molt de res-
sò mediàtic amb aparicions a tots els mitjans 
comarcals i també TV3 així com també diferents 
diaris d’abast català.

Nou espai de treball
En acabar les excavacions, l’Ajuntament va de-
cidir cedir a Arqueovitis l’ús d’un espai del local 
social municipal d’Avinyó Nou, just al costat del 
DO Vinífera i que ja fa temps que no se li donava 
cap ús, per a ser un espai de treball on la Coo-
perativa pugui dur a terme els treballs d’estudi 
i restauració de les peces tant important per la 
recerca.

nen a veure amb els aliments 
que consumien els habitants del 
jaciment. S’hi ha trobat el primer 
pinyol d’oliva carbonitzat fins al 
moment i restes de tonyina.

A més, el bon estat de conserva-
ció de totes les troballes indueix 
pensar que l’espai no era només 
un lloc on llançar-hi les deixalles 
i apunten la possibilitat que hi 
hagi algun tipus de ritual al dar-
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Visites al Jaciment ibèric i al DO Vinífera

TURISME

Durant l’any 2019, el Centre d’interpretació del 
Jaciment ibèric de la Font de la Canya - DO Viní-
fera – han passat pel centre 579 visitants en les 
diferents modalitats com ara en visita simple, en 
visita combinada amb el Jaciment o en altres ac-
tivitats relacionades.

Les visites com sempre estan guiades per la Coo-
perativa Arqueovitis i permeten conèixer el Jaci-
ment, les troballes que s’hi han fet durant les 20 
campanyes d’excavacions realitzades.

Com sabeu el Jaciment es pot visitar, sense re-
serva prèvia, el primer dissabte de cada mes a 
les 10:00 del matí i el DO Vinífera cada dissabte i 

diumenge a les 10:00 i a les 12:00. També es pot 
visitar de manera concertada per a grups con-
tactant amb Arqueovitis al 606 86 69 79 o a ar-
queovitis@gmail.com 

Per tal de fer-ho més visible al visitant, s’ha ins-
tal·lat a la façana un cartell de la DO Vinífera, així 
com indicadors a la carretera. 

Actualment i amb la reobertura després del con-
finament s’han mantingut tots els horaris de 
visites amb l´única diferència que cal reservar 
abans per poder controlar els accessos i no bar-
rejar grups.

Aquest passat 2019 ha estat l’any amb més visi-
tants al monestir romànic de Sant Sebastià dels 
Gorgs superant el miler de visitants. Concre-
tament han estat 1366 visitants que han pogut 
gaudir de la visita guiada i recórrer l’església i el 
claustre romànic.

Aquest nombre doncs és el nombre més alt de 
visitants en un any des que s’hi organitzen visi-
tes i, sobretot, és degut a que s’ha aconseguit 
portar una agència de viatges que organitzava 

Visites al Monestir Romànic de Sant Sebastià dels Gorgs
visites al Monestir amb grups durant tot l’any.

L’objectiu és, com sempre, seguir treballant per 
portar més visitants al Monestir i poder donar 
a conèixer aquest patrimoni tant important del 
municipi a tothom qui visiti Avinyonet del Pene-
dès. Actualment i amb la reobertura després del 
confinament s’han mantingut tots els horaris de 
visites amb la única diferència que cal reservar 
abans per poder controlar els accessos i no bar-
rejar grups.

A
N

U
A

R
I 

2
0

2
0

40

A
V

U
I 
i D

E
M

À



Avinyonet, protagonista a diverses publicacions
El passat desembre de 2019 Avinyonet del Pe-
nedès va ser protagonista a diversos mitjans de 
comunicació.

El Diari Ara va dedicar una pàgina al municipi a 
l’edició del 15 de desembre on parlava del seu 
potencial turístic i els recursos patrimonials i 
enoturístics dels que disposa.

Podeu consultar l’article a www.turismeavinyo-
net.cat 

També durant el desembre, la publicació especi-
al d’activitats per a les festes de nadal del setma-
nari El 3 de vuit parlava d’Avinyonet i també del 
Pessebre vivent parlat de Les Gunyoles.

Finalment i ja al gener de 2020, i també al Diari Ara, 
el Jaciment ibèric de la Font de la Canya fou pro-
tagonista a un article titulat “Llocs per descobrir 
els 2.700 anys d’història del vi a Catalunya” que 
podeu consultar online al següent enllaç: https://
www.ara.cat/estils/descobrir-historia-vi-Cata-
lunya-jaciments-cellers_0_2381761889.html 

El dijous 30 de gener de 2020 el Consorci de tu-
risme del Penedès, va presentar la nova marca 
turística del Penedès.

L’antic logo amb la copa de vi s’ha substituït per 
una nova marca on la paraula “PENEDÈS” pren 
protagonisme i les “E” tenen una evolució per 
recordar les passades de les vinyes que són el 
paisatge comú a tot el divers territori de la zona. 

Poc a poc, aquesta marca s’ha anat aplicant ja 
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durant tot l’any i l’anirem fent nostra.El Consorci 
de Promoció Turística del Penedès és un orga-
nisme format per entitats públiques i privades, 
creat amb l’objectiu de promoure i impulsar po-
lítiques turístiques coordinades en l’àmbit del 
Penedès.

La regidora de Promoció econòmica i turismes 
del municipi, Núria Catà, és membre del consor-
ci, ocupant una vicepresidència.

Presentació nova marca turística Penedès



Tast de biblioteques amb DO a la taverna
del Vinseum

TURISME

A la Taverna del Vinseum, Avinyonet del Pene-
dès, amb el Microvi, van ser els protagonistes del 
penúltim tast de Biblioteques amb DO que orga-
nitza el Vinseum.

Hi van prendre lloc els cellers Cuscó Berga, Art-
cava, Can Ràfols dels Caus i Mas Comtal que van 
presentar als participants algun dels productes 
que elaboren i, fins hi tot, alguna novetat que 
acabava de sortir al mercat o estava en procés 
de sortir-hi.

Així doncs, i després de la benvinguda per part 
dels organitzadors, una presentació del muni-
cipi per part de la regidora de promoció econò-

mica Núria Catà i una descripció i presentació 
de Microvi es va dur a terme el tast que tots els 
assistents van poder gaudir acompanyat també 
d’alguns formatges de Xerigots.

L’experiència va ser molt enriquidora, tant per 
Vinseum com per l’Ajuntament i també per als 
cellers que van poder presentar els seus produc-
tes al públic assistent.

En endavant, s’estan treballant diversos projec-
tes conjuntament amb el Vinseum que van en-
focats a la promoció del municipi i del seu patri-
moni.

El passat mes de juny de 2020 es va presentar el 
projecte Viquet, els orígens del vi i el cava, una 
porta d’entrada al patrimoni i les cultures del vi 
i el cava del Penedès. El projecte està liderat per 
5 equipaments que promouen la cultura del vi al 
nostre territori que són:

Es posa en marxa el projecte Viquet,
els orígens del vi i el cava

El Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, 
el Centre d’Interpretació del Cava La Fassina de 
Sant Sadurní d’Anoia, el Centre d’Interpretació 
DO-Vinífera d’Avinyonet del Penedès, el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, i el VIN-
SEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.
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L’acte de presentació va comptar amb autoritats 
dels municipis i dels establiments participants.

El Viquet doncs, és un tiquet combinat que per-
met la visita als cinc espais a preu reduït, una 
proposta de descoberta de la riquesa cultural i 
patrimonial al voltant de la vinya, el vi i el cava 
del Penedès. Aquest pac conjunt permet visitar a 
un preu únic de 15 € per persona els cinc equipa-
ments. El Viquet s’adreça al públic local, amant 
del vi, de la cultura, del paisatge i del patrimoni 
per fer-los descobrir un patrimoni cultural ric i 
sorprenent que ha llegat al Penedès una tradició 
vitivinícola de 3000 anys d’història.

Precisament aquesta llarga tradició entre vinyes 
i vins que atresora el Penedès ha proporcionat al 
llarg dels anys una concentració única en el ter-
ritori nacional d’equipaments culturals que difo-
nen la cultura del vi des de diferents òptiques. El 
Viquet, doncs, és la conseqüència lògica d’aques-
ta situació privilegiada del Penedès, i és pioner a 
Catalunya en la proposta combinada de visita a 
equipaments museístics marcats pel déu Bacus.
El funcionament del Viquet és senzill. En el mo-
ment de la compra, l’usuari rep un desplegable 
que inclou informació dels cinc establiments, 
així com un mapa amb la seva localització. A par-
tir de la primera visita, l’usuari disposa d’un any 
per visitar tots els establiments. A mesura que 

visiti els diferents espais el seu passaport s’ani-
rà segellant fins a completar la ruta. L’ordre de 
visita és indiferent. Si es completa la proposta 
en el termini establert, cada visitant obtindrà un 
obsequi ben especial: una ampolla de vi, cava o 
malvasia del municipi, i entrades i descomptes 
a activitats programades pels espais organitza-
dors.
 
El Viquet es pot comprar a la taquilla dels esta-
bliments participants i també online, accedint al 
web entrades.vinseum.cat.

Ser l’origen de la vinya és un privilegi que hem 
d’aprofitar turísticament i per Avinyonet, for-
mar part d’aquest projecte suma i suma molt 
en la promoció del nostre territori. 
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Espais educatius

ENSENYAMENT

L’Ajuntament està compromès en potenciar i 
impulsar l’Escola i Llar d’infants d’Avinyonet del 
Penedès, amb recursos econòmics i de personal. 
Entenem que aquests espai, a més d’educatius, 
també són un lloc de trobada i de cohesió entre 
famílies dels diferents nuclis del nostre municipi.

A partit del curs 2019-20, s’han implantat ajudes 
econòmiques per impulsar els serveis que ofe-
reixen l’escola i la llar d’infants als nostres fills i 
filles, amb les següents intervencions:

AJUT ECONÒMIC A L’ESCOLA I LA LLAR DE MÉS 
DE 40.000€.
La subvenció que ha fet l’Ajuntament al menja-
dor ha suposat una rebaixa de 2,70€ per alumne 
usuari fix del servei, quedant en un cost per les 
famílies de només  4,20€/menú.

També ha suposat una disminució del preu per 
l’alumnat que ja gaudia d’un ajut del Consell Co-
marcal del 50 % el curs 19-20 i del 70% el curs 
20-21.

Aquests ajuts han tingut un impacte immediat 
per la qual cosa ens satisfà poder confirmar que 
gràcies a l’actual subvenció al menjador per part 
de l’Ajuntament, els usuaris del servei van passar 
d’una mitjana de 50 alumnes a una de 70 durant 
el temps que va durar el curs 2019-20, donat que 
la Covid-19 no va deixar arribar al juny. Aquest 

curs 2020-21 se 
segueix mante-
nint el percen-
tatge de l’alum-
nat que se’n 
beneficia.

Sense cap dub-
te, a més de 
l’ajut econòmic 
per les famílies, 
també és un 
estalvi de viat-
ges i una millor 
organització fa-

Per primera
vegada a la nostra 
escola tenim nens 
de tot el municipi, 

això és gràcies a 
l’esforç que s’està 

fent des de l’escola, 
AMPA, Ajuntament i 

pares i mares.

miliar del temps del migdia.

AJUT ECONÒMIC PER LLIBRES DE TEXT
I VARIS.
S’han donat suport econòmic al Projecte de 
Reutilització de llibres de text d’anglès i llibres 
de lectura de l’alumnat de l’escola, fent-se càrrec 
l’Ajuntament de la totalitat del cost. 

AJUT ECONÒMIC AL SERVEI D’ACOLLIDA
(de matí i tarda): 3.000€.
Donada la demanda de vàries famílies de la ne-
cessitat d’implantar el servei ‘acollida de tarda i 
poder organitzar millor la vida familiar i laboral, 
l’Ajuntament aporta  el 50% de la despesa de les 
dues franges d’acollida.
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AJUT ECONÒ-
MIC A L’AMPA 
DE L’ESCOLA 
i col·laboració 
amb la realit-
zació de les ac-
tivitats extraes-
colar.

(1500€) de la quarta monitora de menjador que 
s’ha hagut de contractar per complir amb la nor-
mativa Covid-19.

INCREMENT DE 1 HORA PEL SERVEI
DE NETEJA: 4.000€
Per tal de potenciar la desinfecció en aquests 
moments de pandèmia deguda al Covid-19, pel 
curs actual hem incrementat una hora més el 
servei de neteja de l’Escola. 

AMPLIACIÓ DE  LA CONNECTIVITAT
DE LA XARXA WIFI DE L’ESCOLA.
S’ha intensificat  la senyal de la xarxa Wifi amb 
nous repetidors per tal de millorar la connecti-
vitat del professorat i l’alumnat dins del centre, 
afavorint així les reunions telemàtiques família/
escola i l’aprenentatge dels nens i nenes fent ús 
de les eines tecnològiques.

L’Ajuntament ha 
invertit més de 

40.000€ en
potenciar l’escola i 

la llar d’infants.

MILLORA de les  INSTAL·LACIONS I EQUIPA-
MENTS A L’ESCOLA.  Treballem contínuament 
per millorar les instal·lacions i equipaments tant 
de l’interior com de l’exterior  en benefici de 
l’alumnat.Així doncs, es fan tasques de reparació 
tant a dins l’edifici com a la pista (cistelles bàs-
quet  i els protectors, xarxes de porteries, xarxes 
de contenció de les parets,...

Mesures Covid-19
INCREMENT D’UNA MONITORA DE MENJADOR 
PER COMPLIR LES MESURES DE DISTÀNCIA.
S’ha col·laborat  amb una tercera part del cost 

El passat 19 d’octubre es van publicar les bases 
específiques de concessió d’ajuts de serveis so-
cials de l’Ajuntament pel material escolar pel 
curs 2020-21 destinats íntegrament a minorar 
les despeses per aquest concepte que han de fer 
front les famílies per aquest curs.

Convocatòria de concessió d’ajuts de l’àrea 
de serveis socials pel material escolar del 
curs 2020-21

L’ajut va dirigit als alumnes de segon cicle d’Edu-
cació Infantil, de Primària i Educació Secundària 
Obligatòria del municipi i el termini de sol·licitud 
va ser fins el passat 27 de novembre amb un im-
port en la partida pressupostària de 2.000€.
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Casal d’estiu 2019 i 2020

JOVENTUT

El casal d’estiu 2019, que va focalitzar el centre 
d’interès en l’entorn natural, es va realitzar del 25 
de juny al 2 d’agost amb moltes activitats.

La seixantena d’infants que hi van participar van 
poder gaudir d’aquestes activitats durant les sis 
setmanes de duració del casal amb una valoració 
molt alta per part de les famílies participants. 

El 2020, tot i la crisi sanitària provocada per la CO-
VID-19, durant 4 setmanes es va poder realitzar el 
Casal d’estiu 2020 amb jornades plenes d’activi-
tats on més d’una trentena de nens que s’ho van 
passar molt bé i sense cap incidència destacable.
Tant la coordinadora del Casal com els 4 moni-

tors encarregats de portar el dia a dia, ho van 
organitzar tot respectant sempre les mesures de 
prevenció davant del Covid-19 i assegurant la re-
alització de totes les activitats programades amb 
normalitat i la màxima seguretat possible. Era un 
repte desconegut i important per a tots, en espe-
cial pels més joves del municipi. 

Des d’aquestes línies agrair la confiança i col·la-
boració a les famílies de tots els infants que van 
participar a les activitats del casal d’estiu.

Des de l’Ajuntament continuem treballant amb il-
lusió per a continuar desenvolupant aquest pro-
jecte educatiu i de lleure del municipi cada any.

De l’1 al 19 de juliol de 2019 es va realitzar l’Estiu 
Jove amb tres setmanes plenes d’activitats:

Taller de cuina per joves, sortida a Les Deus 
Aventura, taller de fotografia creativa amb l’es-
cola d’Art Arsenal, taller de còmic, teatre amb 
Eòlia i taller de vídeo amb el taller estrenat el 22 
de novembre per commemorar el dia internaci-
onal contra la violència envers les dones.

Estiu Jove 2019 i 2020
Sortida de l’estiu jove a Ciutadella. En l’edició 
2020 de la mateixa manera que es va fer amb el 
Casal d’estiu es va poder realitzar del 6 al 31 de 
juliol i enguany incloïa el taller de cinema del 6 
al 23 i també el taller de conversa en anglès per 
a joves a uns preus molt econòmics en els que 
els joves van poder gaudir de les activitats i ser-
veis tot i el moment d’excepcionalitat en que ens 
trobàvem. 
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El passat 16 de novembre de 2019 es va realitzar 
una nova activitat adreçada a joves a partir de 12 
anys del municipi.

L’activitat era una sortida a Port Aventura per 
gaudir del parc i les seves atraccions i especta-
cles durant l’època de Halloween. A aquesta ac-
tivitat hi van participar un total de 102 joves dels 
municipis de Castellví de la Marca, Font-rubí, Les 
Cabanyes, Pacs del Penedès, Vilobí, Torrelles de 
Foix, Sant Martí Sarroca i Avinyonet del Penedès.
La intenció de tots aquests municipis és de se-
guir col·laborant i mirar de consolidar aquesta 
activitat que en la seva primera edició va tenir 
un gran èxit de participació.

Sortida a Port Aventura

Esquiada Jove 2020
El cap de setmana del 8 i 9 de febrer va tenir lloc 
l’Esquiada jove intermunicipal de l’Alt Penedès 
que aquest any ha adquirit una nova dimensió 
amb la participació de 102 joves de la comarca. 
La quantitat de persones inscrites ha anat en 
augment al llarg dels últims anys i ha fet un salt 
considerable aquest 2020:  s’ha passat de 67 jo-
ves el 2019, a 102 joves el 2020.

Cal destacar el clima de bon ambient que hi va 
haver durant el cap de setmana i que l’activitat 
es va superar sense incidents amb una meteoro-
logia molt favorable.

Han organitzat l’Esquiada les regidories de jo-

ventut de 10 municipis diferents: Avinyonet del 
Penedès, Castellví de la Marca, Font-rubí, Les 
Cabanyes, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgar-
rigues, Sant Martí Sarroca, Subirats, Torrelavit i 
Vilobí del Penedès.

L’esquiada jove doncs, és un exemple de treball 
en equip entre professionals de diversos munici-
pis que uneixen esforços per a realitzar activitats 
mancomunades. A la vegada, aquest tipus d’ac-
tivitats afavoreixen el vincle entre els i les joves i 
professionals dels diferents municipis.

Per a la propera edició s’està estudiant la viabili-
tat tenint en compte la situació sanitària actual.
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JOVENTUT

El dimecres 25 de novembre i coincidint amb el 
Dia internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia contra les dones es va estrenar en format te-
lemàtic el curtmetratge “Parlant del Tema”.

Aquest curt es va gravar durant l’estiu jove 2020 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na i la realització per part de Jaume Fargas de el 
“Taller de cinema”.

Estrena del curtmetratge “Parlant del Tema”

El divendres 22 de novembre de 2019 en mo-
tiu del dia internacional contra la violència en-
vers les dones es va realitzar la presentació del 
vídeo-esquetx realitzat pel grup de joves par-
ticipants a l’Estiu Jove 2019 i organitzat de de 
l’àrea de joventut de l’Ajuntament. L’activitat, va 
comptar amb el suport professional de l’Escola 
de Teatre Eòlia i els membres del Taller de Cine-
ma i la Diputació de Barcelona. Els diferents es-
quetxos representen històries fictícies pensades 
pels participants, i que expressen diferents in-
quietuds i opinions respecte al tema de la igual-
tat de gènere. Podeu veure’l a la web municipal 
www.avinyonet.org/joventut  

Commemoració del Dia Internacional
contra la Violència envers les Dones

A continuació de la presentació, es va realitzar 
el taller “Totes diferents, lluitant per la igualtat” 
a càrrec de La Sal (Transformació social) amb la 
participació dels assistents. L’objectiu del taller 
era realitzar una acció col·laborativa artística per 
sensibilitzar i visibilitat que totes les dones son 
diferents i poden ser víctimes de la violència. 
Durant el taller es van fer diversos retrats de cos-
sos de dones nues per representar aquest fet i 
retent homenatge a les dones assassinades que 
queden en l’anonimat. El taller va ser atorgat per 
la Diputació de Barcelona dins el catàleg de ser-
veis 2019 i el programa de sensibilització envers 
les relacions igualitàries.

L’estrena, tot i haver-se de realitzar de forma 
telemàtica a través de la plataforma Zoom, va 
comptar amb la participació de la majoria dels 
protagonistes i també amb participants que no 
se la van voler perdre.

Actualment el curt es pot veure a la plataforma 
Vimeo i trobareu l’enllaç a www.avinyonet.org/
joventut 
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La temporada 2019-2020 la Unió Esportiva Avi-
nyonet, i després d’un any sabàtic,  va tornar a 
formar equip i a inscriure’s a la 4rta catalana. 
L’Ajuntament va mantenir la col·laboració ha-
bitual amb les fitxes dels jugadors i el manteni-
ment de les instal·lacions per donar suport a que 
l’equip del municipi ens representi al futbol co-
marcal. Malauradament i com totes els activitats 
esportives, l’activitat es va veure aturada per la 
COVID-19. En aquests moments però, ja està en 
marxa la nova temporada 2020-21 amb les me-
sures pertinents adoptades i que malaurada-
ment s’ha hagut d’aturar per la segona onada 
de la pandèmia i que esperem que aviat pugui 
reemprendre’s amb les màximes garanties.

Des d’aquestes línies animar-vos a tots i totes a se-
guir i animar l’equip quan es reemprenguin els par-
tits tant als partits com a local els diumenges a les 
12:00 al camp d’esports de La Grava com als des-
plaçaments. Podeu estar assabentats de l’actuali-
tat de l’equip seguint-lo a twitter a @ueavinyonet .

Unió Esportiva Avinyonet

ESPORTS

Per tercer any consecutiu, i a iniciativa dels 
propis integrants, es va organitzar un equip 
de futbol sala amb jugadors del municipi 
participa a la lliga sènior que s’organitza a 
Vilafranca per part de l’Ajuntament de Vila-
franca i el Consell esportiu.

L’Ajuntament va col·laborar amb l’equip pa-
gant els 525 € de la inscripció. L’equip ves-
teix una samarreta blava amb el logo “Avi-
nyonet, l’origen de la vinya” de color blanc 
i està integrat per jugadors 100% del muni-
cipi.

Degut a la pandèmia la lliga es va suspen-
dre al març i la nova temporada ja no ha co-
mençat per la situació sanitària.

Equip de futbol sala
FS Avinyonet

Per segona vegada i segons rotació cada 4 anys 
es va realitzar el diumenge dia 1 de desembre de 
2019 el Cros escolar al nostre municipi. El recor-
regut va seguir els voltants del camp d’esports de 
la Grava i l’escola d’Avinyonet del Penedès. L’or-
ganització del Cros va a càrrec del Consell espor-
tiu de l’Alt Penedès, l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès i també l’AMPA de l’escola. El cros era 
puntuable per la lliga organitzada per el Jespe i 
hi poden participar atletes de les escoles, clubs i 
entitats de la comarca amb les diferents categori-
es: Mainada, Prebenjamina, Benjamina, Alevina, 
Infantil i Cadet amb diferents recorreguts segons 
cadascuna de 80 a 5.000 metres. En acabar es va 
fer l’entrega de premis amb la presència de l’al-
calde Cèsar Herráiz, la regidora d’esports Laia 
Ràfols, la directora de l’Escola d’Avinyonet del 
Penedès Anna Maria Esteve i la presidenta de 
l’AMPA Maria Garcia Arjona. 

A la jornada, també es col·labora amb un donatiu 
al mateix moment de la inscripció d’aliments de 

II Cros d’Avinyonet del Penedès
primera neces-
sitat per al banc 
dels aliments o 
pagant 0’50 eu-
ros amb el ma-
teix objectiu. En 
el cas d’Avinyo-
net, a això s’hi va 
afegir una para-
da amb produc-
tes fets a mà en 
benefici de l’as-
sociació Objec-
tiu diagnòstic  i 
la Marató de TV3 
que enguany de-
dicava el progra-
ma a les malalties minoritàries en la que es van 
recaptar 216,60€.

El Cros va ser un gran èxit i va comptar amb la 
participació de 200 infants.
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Torneig comarcal de Futbol 7 - Copa Penedès 
TV Gran Premi CCAP

ESPORTS

El cap de setmana del 29 i 30 de juny de 2019 es va 
dur a terme una nova edició del torneig comar-
cal de futbol 7 infantil – Copa Penedès TV Gran 
premi CCAP. En aquesta ocasió es va realitzar a 
les instal·lacions de Sant Sadurní d’Anoia i, com 
sempre, hi van participar joves dels diferents po-
bles del municipi. En aquesta edició l’equip va 
quedar enquadrat al grup A amb el Sant Cugat 
Sesgarrigues, l’Olèrdola i el Sant Quintí de Medi-
ona. Degut a la onada de calor que va haver-hi en 
aquell cap de setmana, es van canviar els horaris 
dels partits per no coincidir a les hores centrals 
dels dia. Això va permetre que tots els integrants 
de l’equip poguessin gaudir de l’activitat i també 
de les estones de piscina entre partit i partit. Com 
en cada edició, la participació va ser un èxit i els 
participants, jugadors i entrenadors, van passar 
un gran cap de setmana d’esport i germanor. A 
continuació del torneig, el dia 11 de juliol, es va 
realitzar un berenar a l’Ajuntament amb tots els 
integrants de l’equip i la presència de l’alcalde i 

la regidora d’esports que els van agrair la seva 
participació i també animar a seguir participant 
amb les iniciatives esportives del municipi.

L’edició 2020 del torneig no es va poder realitzar 
degut a la situació sanitària que esperem que 
passi el més aviat possible i es puguin tornar a 
organitzar aquest torneig on el nostre municipi 
sempre hi ha estat representat.

La cursa d’orientació Vallmoranta 2019 en la seva 
9à edició es va dur a terme el passat 23 de no-
vembre a Sant Pere Molanta. La cursa que en la 
major part del seu recorregut transcorre pel mu-
nicipi d’Avinyonet del Penedès va ser, com és ha-
bitual, una festa per a grans i petits. Enguany, a 
més, estrenaven format de cursa familiar amb la 
que les famílies amb infants podien participar-hi 
amb un format més assequible per iniciar-los en 
aquest esport tant divertit. Per la cursa, l’Ajunta-
ment d’Avinyonet va col·laborar també amb un 

Cursa d’orientació Vallmoranta

Volta al Penedès en BTT
El passat 14 setembre de 2019 estava previst or-
ganitzar la Volta al Penedès en BTT al nostre mu-
nicipi per part dels Metal Bikers. La prova es va 
rebatejar a petició de l’Ajuntament per Volta al 
Penedès - Avinyonet l’origen de la vinya i havia 

d’iniciar-se i finalitzar al cap d’esports de La Grava 
tal i com s’ha anat fent en les seves últimes edi-
cions. Finalment i per manca de les inscripcions 
mínimes necessàries no es va poder fer. Esperem 
que en el futur es pugui tornar a organitzar.

seguit de lots de productes del municipi i també 
entrades per al Monestir romànic de Sant Sebas-
tià dels Gorgs que es van sortejar entre tots els 
participants durant la paella posterior i entre-
gats per part de la regidora d’esports Laia Rafols.

L’organització de la cursa ja ha informat per di-
versos mitjans de comunicació que aquest 2020 
no s’organitzarà  però anima a que tothom se-
gueixi col·laborant amb La Marató de TV3 que 
enguany anirà dedicada al COVID-19. 
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XIII Cursa Solidària País del Cava
Com ja és tradició, el 27 d’octubre de 2019 es va 
realitzar la tretzena edició de la Cursa solidària 
País del cava que organitza la confraria del cava 
en benefici per la Marató de tv3. El recorregut 
habitual sempre és Vilafranca - Sant Sadurní per 
la carretera C-243a i s’hi pot participar caminant 
o corrent. La jornada esportiva es va dur a terme 
de la millor manera i es van aconseguir 10.200 
€ per la marató i hi van participar més de 1000 
persones. 

Avinyonet del Penedès com cada any va col·labo-
rar amb el premi Avinyonet l‘origen de la vinya 

que van entregar un lot de productes del mu-
nicipi als primers classificats de cada categoria 
(masculí i femení) i també 2 entrades per visitar 
el Monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs 
per als 100 primers classificats.

La regidora d’esports Laia Ràfols de Pascual va 
ser una de les personalitats que van participar a 
l’entrega de premis.

Aquest 2020 i de la mateixa manera que la resta 
de proves esportives, la cursa s’ha anul·lat per la 
situació sanitària.

V Festa del Batre
El diumenge 30 de juny de 2019 es va celebrar la 
cinquena edició de la Festa del batre de Les Gu-
nyoles. Enguany es va decidir organitzar-la tota 
en un sol dia a diferència de com s’havia fet en 
les últimes edicions perquè tothom pogués par-
ticipar a tot.

La festa es va iniciar a dur anant fins a Can Ven-
drell on es va segar amb la màquina de segar 
amb tracció animal. La màquina, cedida per Pere 
Marcé de Cal Mascaró de Cantallops, que va ser 
restaurada per l’Ajuntament i actualment està 
exposada juntament amb la màquina de batre al 
Museu del Batre. Després de segar i esmorzar es 
va fer la pujada amb carro i cavall fins les Gunyo-
les on es va poder gaudir de l’exposició d’eines 

i maquinària antiga cedida per Josep Esteve de 
Cal Rubió i la plantada de motos clàssiques de 
l’Associació d’amics de les motos i vehicles clàs-
sics del Penedès.

A les 12:00 es va posar en marxa la Màquina de 
batre de 1932 per fer la batuda de la sega feta al 
matí. La festa va acabar amb un dinar al que hi 
van participar 50 persones.
 
També relacionat amb aquest tema, el passat 9 
de novembre, diversos membres de la comissió 
organitzadora de la festa i l’Ajuntament van par-
ticipar a la II Jornada de treball de les Festes del 
Segar i el Batre de Catalunya que es va celebrar 
a Taradell.

ACTES I ACTIVITATS

En aquesta trobada es van po-
der intercanviar experiències i 
opinions sobre l’estat d’aques-
ta tradició arreu de Catalunya i 
fer coneixences amb organitza-
dors de moltes de les Festes del 
segar i batre que es celebren a 
tot el territori. La jornada va ser 
molt profitosa i de ben segur 
que servirà per millorar la nos-
tra i donar-la a conèixer.
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ACTES I ACTIVITATS

La pluja finalment va trasbalsar l’organització de 
l’acte de commemoració de l’Onze de setembre 
al municipi el 2019. El 10 de setembre doncs, els 
actes previstos es van traslladar a la sala d’actes 
del Centre de dinamització turística local a Avi-
nyó Nou que va quedar ple de gom a gom.

L’acte es va iniciar amb la presentació per part 
de la regidora Núria Catà i els parlaments de l’al-
calde Cèsar Herráiz. A continuació, es va brindar 
per la diada amb cava i vi dels cellers del muni-
cipi que es van acompanyar de la música tradici-

Acte de commemoració de l’Onze
de Setembre 2019

Enguany i degut a la pandèmia 
derivada de la COVID-19 no s’ha 
pogut realitzar Festa del Batre. 

El camp estava plantat però a 
més de la pandèmia, els porcs 
senglars el van malmetre tot, 
cosa que per la propera edició 
s’intentarà evitar i que es pugui 
realitzar la Festa amb les vari-
ants necessàries per adaptar-la 
al moment sanitari en que ens 
trobem al 2021.

Festa del Batre 2020

onal del grup La portàtil FM. Així doncs, tot i que 
inicialment estava previst que el concert que es 
fes al Puig de la Mireta tot gaudint de l’esdeve-
niment Llum i llibertat de la muntanya de Mont-
serrat, no va ser possible al posposar-se per una 
altra data degut a la climatologia.

Tot i el mal temps, els veïns van poder gaudir 
d’un acte de commemoració de la diada del 11 
de setembre, amb una participació com feia 
anys que no es veia. 
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Acte de commemoració de l’Onze
de Setembre 2020
La celebració de la diada del 2020 ha vingut tam-
bé marcada per la crisi sanitària de la COVID-19 
però tot i això, des de l’Ajuntament s’ha organit-
zat un acte institucional per celebrar-la. El ma-
teix dia 11 de setembre a les 12:00 del migdia es 
va realitzar un acte amb els parlaments de repre-
sentants de la territorial de l’ANC al municipi, la 
regidora Anna Maria Esteve Ballester i l’alcalde 
Cèsar Herráiz i Pujol.

A continuació es va poder gaudir d’un concert 
del grup La Viu-Viu nàufrags del folk que van 
amenitzar l’acte.

Dins les mesures d’obligat compliment, tots els 
assistents van dur la mascareta en tot moment i 
mantenir la distancia de seguretat asseguts a les 
respectives cadires.

Degut al moment sanitari no es va poder oferir la 
copa de cava i refrigeri habitual.

Acte de commemoració de l’1 d’Octubre
Organitzat per la comissió 1 d’octubre d’Avinyonet 
del Penedès, el 30 de setembre del 2019 es va dur 
a terme un acte de commemoració de l’1 d’octu-
bre. L’acte que es va distribuir entre la Plaça de la 
vila d’Avinyó Nou i el Puig de la Mireta, va aprofitar 
també que es va realitzar la iniciativa Llum i lliber-
tat a la muntanya de Montserrat i que s’havia pos-
posat pel mal temps el dia 10 de setembre.

Així doncs, la comissió va organitzar un seguit de 
tallers a la tarda davant l’Ajuntament per, a con-
tinuació, anar fins al Puig de la Mireta a gaudir de 
l’encesa dels farrells a les 131 agulles de Mont-
serrat. L’acte també va ser amenitzat pel grup La 
Portàtil FM amb les seves cançons de llibertat.

Destacar que dins aquest acte, es va fer l’en-
trega de l’Urna del 1-O a l’Ajuntament i que des 
d’aquell mateix moment, llueix en un espai pri-
vilegiat de l’ajuntament, a la sala de plens.

w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

53

A
V

U
I 
i D

E
M

À



ACTES I ACTIVITATS

Enguany i degut a la pandèmia s’han pogut 
realitzar alguns actes en alguns del pobles 
del nostre municipi sempre que la situació ho 
ha permès i en d’altres ocasions s’han hagut 
d’anul·lar.

Des d’aquestes línies fer un agraïment a totes 

Festes Majors del municipi

Pessebre Vivent de Les Gunyoles

les entitats del municipi pel seu esforç a mirar 
de seguir organitzant actes per als nostres ve-
ïns i veïnes tot i les circumstàncies.

Esperem que el 2021 la situació millori i es 
puguin organitzar de nou els actes planificats 
per part de tots.

L’edició 2019-20 del Pessebre vivent parlat de 
Les Gunyoles es va dur a terme els mesos de de-
sembre i gener amb molt èxit de visitants.

Les bones temperatures van ajudar i segons la 
Comissió organitzadora van visitar el Pessebre 
3.650 persones, unes 300 més que en la tempo-
rada anterior.

A més, també es van augmentar les vendes d’en-
trades anticipades a través d’internet amb 781 
entrades venudes de les quals 667 van ser per la 
pàgina de la Federació de Pessebres i 114 per la 
pàgina d’Enoturisme Penedès.

La valoració que en va fer la comissió és molt po-
sitiva. L’Ajuntament com cada any va col·laborar 
amb la organització amb diverses tasques que 
conjuntament es planifiquen cada any. Neteja 
i organització d’espais, cessió de material, dis-
seny i impressió de material promocional i pro-
moció a través de les xarxes socials habituals en 
són algunes d’elles.

De cara a l’edició 2020-21 i degut a la situació 
sanitària provocada per la COVID-19, la comissió 
organitzadora ha decidit cancel·lar el pessebre 
d’enguany. 
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Festival Most a Avinyonet del Penedès
Per tercera any consecutiu, el Festival Most (Fes-
tival internacional de cinema del vi i el cava) en 
la seva novena edició, va programar una activi-
tat a Avinyonet del Penedès mantenint i enfor-
tint la col·laboració que es va iniciar l’any 2017.

L’acte va ser el diumenge 10 de novembre a les 
12:00 a la sala d’actes del Centre de dinamització 
turística local amb la projecció de Nus sommes 
qualques-uns, un documental francès del 2018 
de Florence Moëgling i Lauren Giacalone amb 
durada de 54 minuts que va emocionar al públic 
assistent amb la història de l’associació de viti-
cultors del Pirineu oriental (a la vall d’Aglí). L’aju-
da, la solidaritat mútua i la col·laboració entre 
uns i altres és el que condueix els protagonistes 
per aconseguir produir vins naturals i orgànics 
de vinyes velles en una zona molt afectada per 
la crisi del vi.

En acabar, els assistents van poder gaudir de la 

Guia d’activitats 2020-21
Com cada inici de 
curs, a l’agost es 
va publicar la guia 
d’activitats 2020-21 
que manté la re-
novació feta a l’an-
terior edició i que 
incorporava les ac-
tivitats obertes a 
totes les edats, les 
activitats dirigides 
a l’Escola Esportiva 
Municipal i les acti-
vitats dirigides a la 

degustació de vins dels cellers del municipi (Ar-
tcava, Caves Avinyó, Mas Candí, Parxet i Vins i 
caves Cuscó Berga) i visitar el DO Vinífera en la 
modalitat de visita lliure.

Enguany, el 2020, es va programar una nova ses-
sió del festival al municipi per al diumenge 15 de 
novembre però les restriccions aprovades a ini-
cis de novembre van fer que el festival canviés 
de dates i es va aplaçar fins la primavera.

gent gran.

Enguany i dins les activitats per a totes les edats 
s’han organitzat un nou curs d’iniciació a la Mar-
xa Nòrdica que permetrà que als nous assistents 
puguin incorporar-se al grup ja creat durant el 
curs anterior i manté també tota la oferta del 

2019-20, activitats que es van veure aturades 
per la situació sanitària derivada de la COVID-19 
sempre mantenint les mesures que en cada mo-
ment les autoritats sanitàries marquin. També 
com a novetat, enguany s’ha activat l’opció de la 
inscripció online a les activitats i així facilitar la 
inscripció a tothom.

Si voleu consultar totes les activitats que es por-
ten a terme inscriure-us, podeu consultar la tota-
litat de la guia a través del web de l’Ajuntament a 
www.avinyonet.org/activitats. 

Totes les activitats estan obertes durant tot el 
curs per poder-s’hi inscriure i participar.

En aquests moments i tot i l’aturada de principis 
de novembre les activitats s’han mantingut fun-
cionant de manera telemàtica o aquest desem-
bre ja presencialment amb les restriccions d’afo-
rament que s’exigeixen en cada moment.
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ACTES I ACTIVITATS

Activitats culturals i esportives
Aquests passats mesos i dins les possibilitats 
i permissivitat que hi havia en cada moment 
s’han realitzar diverses activitats culturals i es-
portives puntuals al nostre municipi:

El dissabte 10 d’octubre
Taller d’iniciació al Tai Txi

Un total de 21 persones repartides en dos horaris 
diferents van poder gaudir d’una classe d’inicia-
ció al Tai txí txuan de la mà del professor David 
Curto Secanella (Sifú de 6a generació – mestre) 
on es va poder conèixer aquest art marcial intern 
que s’ha convertit en una disciplina que afavo-
reix la conservació i millora la salut.

Degut al gran èxit de participació i sempre que 
la situació sanitària ho permeti s’ha incorporat 
a l’oferta habitual del curs 20-21 aquesta activi-
tat. Si hi esteu interessats podeu contactar amb 
l’Ajuntament per consultar horaris i disponibili-
tat.

Taller “Dones mítiques”

Dins les accions de sensibilització envers les re-
lacions igualitàries del Catàleg de Serveis 2020 
de la Diputació de Barcelona, es va dur a terme 
el Taller-espectacle “Dones Mítiques” en el marc 
i a l’entorn de l’eix temàtic de la Campanya del 8 
de març, Dia Internacional de la Dona.
L’activitat va tenir la presència d’una vintena de 
persones que van gaudir de l’espectacle artístic 
que conjuminava la narració oral, el teatre i el 
cant rescatar i  posar en escena la memòria míti-
ca, històrica i mitològica femenina que ha estat 
apartada i menystinguda  al llarg de la història 
tot reivindicant la rellevància dels mites i arque-

tips femenins en la creació i desenvolupament 
del món mitològic, revisant  els mites propers o 
coneguts amb la mirada femenina i  feminista i 
donant a conèixer històries de mites èpics dones 
que proposen nous referents i models i tant d’ar-
reu del món com d’aquí.
L’activitat anava a càrrec de Cristina Serrat, ac-
triu, narradora, cantant i escriptora.

Dissabte 17 d’octubre
Curs d’iniciació a la marxa nòrdica

Amb la participació de 15 persones es va realit-
zar un nou taller d’iniciació a la marxa nòrdica 
al municipi organitzat per l’Ajuntament amb el 
guiatge de l’empresa Marxem. El taller va tenir 
molt èxit i la intenció és poder repetir les sorti-
des organitzades pel municipi sempre que la si-
tuació sanitària ho permeti.
Tal i com es va fer en la que es va organitzar el 
curs passat, en cada ocasió es vol acabar la jor-
nada un celler del municipi on poder fer una vi-
sita i tast de vi. En aquest en concret tot i estar 
organitzat prèviament, les prohibicions que van 
entrar en vigor el dia anterior al curs van impedir 
fer el tast al celler Mas Comtal i esperem que un 
cop millori la situació es pugui repetir i aquesta 
vegada si que sigui possible fer el tast pendent 
en aquest celler.
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Participació Festival En Veu Alta
El passat diumenge 27 de setembre es va dur a 
terme al Monestir romànic de Sant Sebastià dels 
Gorgs l’actuació d’enguany del Festival En Veu 
Alta al nostre municipi. L’activitat gratuïta i assu-
mida per l’Ajuntament on hi van participar més 
de 80 persones complint amb les mesures pre-
ventives de la COVID-19. 

L’actuació va anar a càrrec de  HEURA GAYA i 
ABEL SERRA amb Gaya i el seu Olor de terra mo-
lla, un  particular cançoner on s’hi van poder tro-
bar cançons que buscaven estats emocionals a 
través de la natura, l’anomenat “pop trist”, les 
tradicionals cobletes de la canya, una cançó de-
licada que parla de l’amor a través de la pell, la 
versió d’una cançó d’Eduard Toldrà amb text de 

Viu al Parc

Josep Maria de Sagarra que s’amalgamà amb 
una tonada de feina de Mallorca, una cançó de 
bres i una de bressol que Maria-Mercè Marçal va 
escriure per a la seva filla Heura, unes cançons 
de pandero que es converteixen en un cant a la 
dona en to alegre i rebel entre moltes d’altres.

El passat dissabte 3 d’octubre a les 11:00 Avinyo-
net del Penedès va viure el parc a l’escola amb 
l’actuació de la Companyia Jomeloguisjomelo.

gera” acompanyats de les cançons amb guitarra 
“Els Secrets del Parc” i la “Papallona i la Coliflor”. 
L’actuació es va realitzar al pati de l’escola i es va 
seguir en tot moment les mesures de seguretat 
establertes amb els infants acompanyats d’un 
adult.

L’aforament es va controlar amb inscripció prè-
via i a l’acte hi van participar una cinquantena 
de persones entre infants i adults que van gaudir 
molt de l’actuació i un dia que tot i el vent va ser 
assolellat.

Taller de formació sobre comptabilitat per associacions
El dissabte 30 de novembre, 11 membres de 7 
associacions del municipi van participar al taller 
sobre comptabilitat i fiscalitat que va organitzar 
l’Ajuntament.

El taller estava subvencionat per la Diputació de 
Barcelona a través del catàleg de serveis 2019 i va 
ajudar a aclarir molts dubtes que tenien les asso-
ciacions participants sobre aquests temes. Vist 
l’interès que van tenir les entitats del municipi en 
aquests tipus de formació, se’ls va convidar a sol-

licitar, sempre que ho 
creguin convenient i in-
teressant, altres forma-
cions en aquest o altres 
àmbits de manera que 
l’Ajuntament pugui 
buscar i planificar-ne 
l’organització per facili-
tar la tasca que fan els 
gestors de les entitats 
pel municipi.

com i el seu es-
pectacle Expli-
ca’m un secret al 
Parc. L’especta-
cle consistia en 
l’explicació  dels 
contes “Les Mo-
nedes del Follet” 
i “La Fulla Viat-
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GENT GRAN

Sortides i activitats amb la Gent Gran
Durant el segon semestre del 2019 es van realit-
zar 4 sortides amb la gent gran del municipi.

El 29 de juny es va fer una visita al Santuari de 
la mare de Déu de la Roca situada a Mont-roig 
del Camp, Baix Camp. Després de la visita es va 
anar fins a Deltebre on tothom es va embarcar 
al vaixell Santa Susanna per tal de gaudir d’unes 
magnífiques vistes del Delta de l’Ebre i d’un bon 
dinar de peix.

El 5 d’octubre es va realitzar una sortida al mu-
seu “Railhome” d’Igualada i amb dinar final amb 
cargolada a Anglesola. Després de dinar i ja de 
tornada es va fer una passejada i les vistes al 
parc eòlic de Rubió, compartit entre els termes 
municipals de Rubió (Anoia) i part dels de Cas-
tellfollit del Boix (Bages) i Òdena (Anoia).

També el mateix mes d’octubre, concretament 
el dia 26, es va fer una sortida al teatre per anar 
a veure l’obra de teatre “El pare de la núvia” al 
teatre Condal a Barcelona. Aquesta sortida for-
mava part del programa de dinamització de la 
gent gran i hi podien participar també veïns i ve-
ïnes de Sant Cugat Sesgarrigues i Olesa de Bo-
nesvalls. 

Finalment el diumenge 15 de desembre per tal de 

celebrar l’arribada del Nadal amb la gent gran, es 
va organitzar un dinar al Mirador de les caves de 
Subirats. El dinar, en el qual va assistir tot l’equip 
de govern,  van ser un bon àpat de Nadal amb la 
visita sorpresa del Pare Noel, el nostre alcalde, 
un bingo i un bon ball per acabar d’amenitzar la 
festa. Prèviament a la visita, es va aprofitar per 
fer una visita amb tots els participants a l’edifi-
ci de l’Ajuntament aprofitant les portes ober-
tes que s’hi van organitzar la mateixa data per 
mostrar les últimes reformes realitzades. Com 
ja és tradició, durant els mesos de novembre i 
desembre l’Associació de Gent Gran d’Avinyonet 
del Penedès va organitzar tres activitats solidà-
ries per recaptar diners per La Marató de TV3. El 
13 de novembre es va dur a terme una xerrada 
informativa sobre les malalties minoritàries al 
casal de la gent gran. El 17 de novembre a la Sala 
d’actes del Centre de dinamització, va tenir lloc 
el concert solidari amb la Coral El Raïm de Sant 
Cugat Sesgarrigues i la tarda del 20 de novembre 
va ser el torn del bingo solidari per la marató que 
va omplir de nou el casal, aquesta, una activitat 
en la que hi col·laboren la gent gran, usuaris ha-
bituals del casal i diverses botigues del municipi.

Amb aquestes activitats es van recollir una suma 
de 625€ que van ser donats íntegrament a La Ma-
rató de TV3. 

Aquest 2020 ha estat un any complicat, 
amb l’arribada de la Covid-19, s’han vist 
afectades les activitats quotidianes i un 
dels col·lectius que més ho ha notat, és la 
gent gran, que han vist com les seves ac-
tivitats s’han vist molt reduïdes, ara no hi 
ha excursions, caragolades o calçotades, 
balls o dinars de germanor, aquest any no 
podrem celebrar el dinar de Nadal que or-
ganitza l’Ajuntament, però els tenim molt 
presents. Però d’alguna manera els hem 
volgut felicitar les festes i per això cada 
un d’ells ha rebut a casa un petit lot, per 
felicitar-los les festes i agrair l’esforç du-
rant tot aquest any. 

No podrem brindar en el dinar de Nadal 
que organitzàvem per tots ells, però el 
nostre desig és que puguin brindar amb 
tots nosaltres des de les seves cases. 
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L’Ajuntament d’Avinyonet presentarà per al 
2021 un pressupost de més de 3,5 milions
d’euros, “el més alt de la història d’Avinyonet”

L’objectiu és que l’ajuntament sigui el motor de 
la reactivació econòmica, comercial, social i mo-
ral del municipi i que reactivi els nostres pobles 
per deixar enrere el 2020 i treballar pel futur. Da-
vant la crisi social i econòmica que ha compor-
tat la pandèmia, l’equip de govern, que no hem 
parat durant tot el 2020, hem decidit que l’any 
2021 siguem el motor del municipi i fer d’aques-
ta situació una oportunitat. Avui tenim un ajun-
tament amb una administració i gestió eficient, 
poc endeutat i unes finances acceptables que 
ens permetran dedicar tots els nostres esforços 
i recursos en activar i executar més de 30 projec-
tes de millora per tots els pobles del municipi.

Projectes il·lusionants!, que generaran llocs de 
treball, milloraran la seguretat de tots els nuclis, 
potenciaran l’esport, l’escola i la llar, activaran 
els cellers, comerços i la restauració, milloraran 
la sostenibilitat i el mediambient, així com millo-
res en l’eficiència energètica dels edificis i instal-
lacions municipals, millores de voreres, etc... en 
definitiva impactaran positivament en el benes-
tar de tots vosaltres.

Dins d’aquest pressupost, la part d’inversions 
dels propers 18 mesos serà també la més alta 
que mai s’hagi invertit el nostre municipi, més 
de 1.7 milions d’euros.

L’equip de govern, durant aquest 2020, a més de 
gestionar tot el que ens ha passat i hem hagut 
de prioritzar, no hem deixat mai de treballar pel 
futur, fent una feina administrativament molt 

complexa, aquella feina que no es veu, però feta 
bé com l’hem fet, els resultats han estat molt po-
sitiu, ja que ens hem assegurat de disposar dels 
diners suficients per fer front aquest alt nivell 
d’inversions municipals que tenim projectats 
sense haver de deteriorar el circulant de l’ajun-
tament:
1.- Hem ajustat els costos municipals.
2.- Hem consolidat 160.000€ de subvencions 
que estaven en risc de poder perdre per dife-
rents motius.
3.- Després de redissenyar i presentar els pro-
jectes principals, hem rebut la confirmació per 
part d’Europa a través del FEDER, del Consell 
Comarcal, de l’INCASOL, de la Diputació i de la 
Generalitat de Catalunya, de més d’1.000.000€ 
en subvencions econòmiques fins al 2023.
4.- Hem tramitat davant la Generalitat una mo-
dificació puntual del POUM, que s’ha aprovat 
definitivament, per la regularització del sol de 
l’activitat de CADES,SA (projecte que ja bé de 
l’anterior legislatura) que comportarà un ingrés 
per al municipi de més de 205.000€.
5.- Hem acordat incloure dins del plec de condi-
cions per a la licitació del servei d’aigua del mu-
nicipi, la part del cost del nou dipòsit d´aigua 
previst, no subvencionada per l’ACA i que assu-
mirà l’adjudicatari.

La suma de totes aquestes accions principals 
més actuacions locals de menor import, però 
que contribuiran a finançar-nos, són la base per 
garantir una gestió i execució correcta de tots els 
projectes i millores per Avinyonet.
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L’Avinyonet d’avui
Aquests primers 18 mesos ens ha passat de tot i 
més! Com tots heu pogut veure, ha estat un pri-
mer any i mig de legislatura trepidant, dificilíssim, 
on ens han passat coses que mai ningú abans va 
haver de gestionar i ni molt menys pensar que 
podrien succeir en el nostre estimat municipi, 
però que gràcies a l’equip que m’envolta per fer 
el que és correcte i no el que és popular i el vos-

tre suport en la 
feina del dia a 
dia de l’Ajunta-
ment, tots ple-
gats, hem passat 
aquest primer 
examen amb 
molt bona nota.

Repassant les 
meves notes, en 
aquell discurs 
d’investidura del 

passat mes de Juny-19 vaig dir textualment; “no 
puc prometre que sempre serà perfecte, no puc 
garantir que sempre estarem d’acord en tot, no 
tot serà un camí de flors i violes,.. estic segur que 
arribaran les crítiques i els dies de turmenta, però 
treballarem encara més fort aquells moments”. 
Mai hauria imaginat que aquelles paraules; camí 
de flors i violes, turmenta, reptes... agafessin el 
significant que han agafat en aquesta primera 
part de la legislatura; només entrar la Diputació 
ens obligava a corregir una desviació pressupos-
taria de legislatures anteriors, la primera decisió 
va ser parar la piscina per redissenyar-la i evitar 
un impacte econòmic nefast en les finances mu-
nicipals que ens hagués marcat tota la legisla-
tura, l’arribada i sortida d’okupes conflictius, la 
pressió mediambiental a CADES, la setmana de 
vents huracanats i tot seguit la tempesta “Glò-
ria” i els seus efectes el nostre municipi, i si no 
ni havia prou, per acabar el passat mes de març 
va arribar la Covid-19... que ens ha trasbalsat la 
vida a tots i malauradament ha impactat el nostre 
municipi amb pèrdua de vàries vides humanes de 
veïns d’Avinyonet.

De cop i volta, amb l’arribada sobtada del Coro-
navirus, tot va quedar a un segon pla i la prioritat 
va ser la lluita contra la Covid-19, activant tot una 

sèrie de mesures i actuacions que l’equip de go-
vern va prioritzar per prevenir la Covid-19 el nos-
tre municipi.

El consistori vam haver de reaccionar i aprendre 
sobre la marxa per desplegar els protocols de 
prevenció necessaris per protegir a tots els tre-
balladors municipals perquè poguessin conti-
nuar donant un 
servei als veïns, 
inclús en els pit-
jors moments 
de la pandè-
mia mantenint 
l ’a j u n t a m e n t 
obert i operatiu.

Vam gestionar 
la importació i 
repartiment de 
mascaretes i gel 
a tots els veïns 
d ’A v i n y o n e t , 
casa per casa, 
quan cap municipi de la comarca en tenia.

Gràcies a la col·laboració de veïns i els seus trac-
tors, vam desinfectar 7 vegades places i carrers 
amb més de 70.000litres d’aigua i lleixiu.

Es va fer un segon repartiment de gels i mascare-
tes confeccionades gràcies a l’esforç d’un grup de 
veïnes del municipi entre altres donacions.

Es van recaptar ajudes “solidàries” de diverses 
empreses per fer front a la Covid-19.
Es va organitzar, des del primer moment, un ser-

INFORMACIÓ D’ALCALDIA

La Covid-19 ens ha 
endarrerit molts 
projectes, però a 
pesar de la situació, 
no hem deixat de 
fer petits projectes 
i millores arreu del 
municipi. 

Els carrers i places 
d’Avinyonet, gràcies 

els pagesos
voluntaris i els seus 

tractors van
 ser desinfectades 

amb més de 70.000 
litres de lleixiu

durant la 1a fase
de la pandèmia
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vei d’entrega de 
medicaments i pro-
ductes bàsics a do-
micili per la nostra 
gent gran, per evi-
tar que sortissin de 
casa i protegir-los, 
amb més de 150 
serveis.

Hem destinat més 
de 35.000€ en aju-
des directes a fa-
mílies, comerços, 

restauració.... no volem que ningú quedi enrere. 
L’Ajuntament som tots i és de tots!

El CAP local ha estat operatiu des del minut 1 i 
durant tota la pandèmia. Vull agrair la feina i pre-
disposició de tot l’equip humà del consultori mè-
dic d’Avinyonet. Gràcies! Com he dit durant molts 
mesos, pel que fa a veïns, Avinyonet ha estat un 
exemple a seguir perquè la responsabilitat de tots 
vosaltres ha estat clau per mantenir unes ràtios 
de transmissió controlats i baixos durant aquests 
dos rebrots de la Covid-19. L’acceptació per part 
de tots nosaltres des del primer moment de l’ús 
de la mascareta, de mantenir la distància social, 
del compliment de normatives, han estat factors 
claus de defensa per protegir-nos a nosaltres, als 
nostres amics i a la nostra família.Per acabar, vull 
afegir unes paraules personals, com a alcalde. Per 
mi, la millora del nostre municipi és un repte per-
sonal i del meu equip però també una obligació 
de tots. Per continuar construint l’Avinyonet del 
Demà i que continuï en el seu avanç i creixement, 
necessitem continuar comptant amb la col·labora-
ció i la implicació de tots els veïns, col·lectius, so-
cietats i associacions municipals a través de pro-
postes constructives. Tots junts!, tots nosaltres; 
ajuntament, societats, veïns, entitats, autònoms, 
empreses, comerços i serveis, restaurants i bars, 
cellers, pagesos.... som els que vivim i fem Avinyo-
net, i tots nosaltres som el motor del nostre muni-
cipi.Per part nostra, el compromís amb Avinyonet 

segueix intacte i ben fonamentat amb una gestió 
de tots els recursos i subvencions que estiguin al 
nostre abast per millorar la qualitat de vida d’Avi-
nyonet del Penedès, un control de les despeses 
municipals sense que això vagi en detriment dels 
serveis bàsics, una millora de la qualitat de vida i 
benestar de la gent i continuar treballant pel futur, 
pels dels nostres fills i néts.... per les noves genera-
cions sense oblidar el dia a dia present.Com crec 
que he demostrat des del primer moment, sóc 
l’alcalde de 
tots, sense dis-
tincions, i per 
això, les por-
tes de l’Alcal-
dia estan i es-
taran sempre 
obertes per a 
tots els veïns. 
Aquest equip 
de govern que 
tinc l’honor de liderar, està sempre disponible 
per escoltar a tots els que de veritat vulguin tre-
ballar per millorar Avinyonet, i que realment es 
preocupen pels seus veïns i el seu benestar comú, 
anteposant sempre l’interès general d’aquest po-
ble a tot interès partidari o particular.El futur?.... 
Avinyonetencs hem de ser optimistes i positius, 
tenim moltes coses a millorar, cert! Però el nostre 
Municipi té un potencial molt alt si ho fem bé i ens 
posem a treballar junts, tenim una localització 
estratègica i privilegiada, unes infraestructures 
de comunicació immillorables, paisatgísticament 
som espectaculars i tenim un ventall de recursos 
per generar riquesa molt alts; comerços de proxi-
mitat, restauració, cellers i pagesia són ja una rea-
litat i una base econòmica sòlida al municipi i hem 
d’oferir eines per enfortir-la. Si aquesta economia 
sòlida, podem afegir-li un potencial creixement 
de l’activitat industrial i logística del polígon de 
Cal Merlines, i una explotació turística adequada 
i sostenible aprofitant que som “l’origen de la vi-
nya a Catalunya”, caram!, això només pot acabar 
en èxit, si ho fem correctament i plegats.Per això 
us necessitarem. Junts som molt més forts! Grà-
cies per tot el vostre treball, professionalitat i pel 
vostre suport! SEGUIM!FEM PINYA, PEM POBLE, 
FEM PAÍS... FEM AVINYONET!

Aquests primers
18 mesos ens ha 
passat de tot i més! 
Coses que mai
ningú abans va 
haver de gestionar 
i ni molt menys 
pensar que podrien 
succeir en el nostre 
municipi; tempesta 
Glòria, vents
huracanats,
okupes, restriccions
econòmiques,
Covid-19...

L’Ajuntament ha
destinat més de 

70.000€ a ajudes
directes Covid a

escola, llar, famílies, 
restauració, bars,

comerços...

Tenim un futur al davant
molt engrescador,

però ho hem de fer Junts!
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L’Equip de govern 
presentarà
per al 2021

un pressupost de 
més de 3,5 milions 

d’euros,
“el més alt de

la història
d’Avinyonet“.

INFORMACIÓ D’ALCALDIA
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31 projectes
per millorar

la qualitat de vida 
dels nostres nuclis.

1,7 milions
d’euros en

inversions els
propers 18 mesos.

Treballem per
l’Avinyonet del

present i del futur.



INFORMACIÓ D’ALCALDIA

L’alcalde, Cèsar 
Herráiz, confirma 
que les inversions 
de 1.700.000€
previstes pels
propers 18 mesos 
són les més altes 
i reptadores de la 
història del
municipi

Han passat 18 me-
sos de legislatura 
i tenim 30 mesos 
més al davant. 
L’equip de govern 
tenim un pla de 
treball ben clar i 
detallat de les mi-
llores i projectes 
que hem de fer per 
millorar el nostre 
present i futur, per 
contribuir a fer un 
Avinyonet millor 
per nosaltres, pels 

nostres fills i per les futures generacions. El que 
ha passat, ja ha passat, no vull dedicar-li més 
temps que el que toca, aprendre dels errors i mi-
rar endavant, i ara toca mirar endavant. Hem de 
treballar encara més i més ràpid i per això, pels 
propers 18 mesos, hem elaborat, preparat, 
buscat finançament i assignació de recursos 
per tirar endavant el PLA D’INVERSIONS MÉS 
ALT de la història d’Avinyonet, amb unes inver-
sions de millores pel nostre municipi i pels nos-
tres pobles d’un import superior a 1.700.000€. 
Un pressupost d’inversions d’1,7 milions € que 
volem gestionar per continuar construint entre 
tots a l’Avinyonet del Demà, un municipi de pro-
grés, on tinguem tots els serveis disponibles, on 
el territori estigui equilibrat, tinguem seguretat, 
urbanísticament ordenat, mediambientalment 
net i sostenible, amb un teixit industrial i comer-
cial, d’autònoms i empreses, de pagesia i cellers, 
turístic i de serveis competitivament articulat, 
sense atur i esportivament preparat i on tots es-
tiguem orgullosos de la nostra identitat col·lecti-
va, plural i diversa dels nostres nuclis que fa que 
Avinyonet sigui un municipi genuí, i per mi i per 
molts, el millor municipi del món.

PRINCIPALS ACTUACIONS
GENER/2021 – JULIOL/2022

Tenim encara 30 mesos per davant per fer el que 
ens vam comprometre, primer i prioritari, conti-
nuarem prioritzant la salut dels Avinyonetencs. 
Aquest virus no serà un tema puntual i a curt 

Farem d’Avinyonet un municipi de 
progrés, on tinguem tots els

serveis disponibles, on el
territori estigui equilibrat,

tinguem seguretat,
urbanísticament ordenat,
mediambientalment net i
sostenible, amb un teixit

industrial i comercial,
d’autònoms i empreses, de

pagesia i cellers, turístic i de
serveis competitivament

articulat, sense atur i
esportivament preparat i on tots 
estiguem orgullosos de la nostra 

identitat col·lectiva, plural i
diversa dels nostres nuclis 

 Cèsar Herráiz –Alcalde.

termini i pot formar part de la nostra vida diària 
durant el proper any com a mínim fins que la va-
cuna no estigui el 100%. Per això hem de seguir 
sent diligents en situar la prevenció davant la 
Covid-19 com prioritat, així com les conseqüèn-
cies socioeconòmiques d’aquesta pandèmia.  
L’equip de govern continuarem centrant-nos en 
la seguretat i la salut de tots els veïns d’Avinyo-
net, la prevenció davant la Covid-19 serà la nos-
tra prioritat. Entre tots hem de continuar man-
tenint el nivell de responsabilitat i de seguiment 
de les normes que hem fet fina ara, fem-ho per 
nosaltres i pels nostres familiars, fins a poder 
erradicar aquesta pandèmia. A escala operativa, 
tenim ja una trentena de projectes “embastats” 
que estem acabant de redactar per fer-los dins 
dels propers 18 mesos, sempre que les restricci-
ons de la Covid-19 ens ho permetin. Per la vostra 
informació, aquí teniu un resum d’aquests pro-
jectes:

1. Avui, estem acabant de redactar amb els tèc-
nics i l’empresa un acord, pla de millores i in-
versions amb els accionistes de l’empresa per 
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L’Avinyonet de demà: 31 projectes per millorar la qualitat de vida al municipi 



garantir l’eliminació de qualsevol impacte medi-
ambiental de CADES, s.a durant aquesta legisla-
tura tal com ens vam comprometre.

2. Un cop fet l’inventari de habitatges, durant 
el 2021 farem un seguiment i control per poder 
aplicar els increments en l’impost de l’IBI en el 
cas dels habitatges que estiguin dins l’acord de 
Ple en aquest tema.  En paral·lel mantindrem 
l’ajuda i subvenció per l’embelliment de les fa-
çanes exteriors. 

3. Ja tenim un primer projecte redactat i troba-
rem, entre els tècnics municipals i els de la Ge-
neralitat, la solució definitiva del tema de l’ento-
llament d’aigua i de pas a la zona de la Ctra Olesa 
amb la cruïlla de la Ctra de les Gunyoles.

4. Estem en procés de comprar els terrenys del 
pàrquing de Cala Sília per adequar el pàrquing i 
facilitar l’estacionament de tot tipus de vehicles i 
donar servei i potenciar la zona comercial.

5. Conjuntament 
amb Fomento, i des-
prés de l’estudi de les 
dades analitzades de 
l’alt nombre de vehi-
cles que passen per 
la nacional i la cruïlla 
de la Ctra Nacional 
340 i la Ctra Olesa, més de 20.000 vehicles/dia, 
hem tornat a exigir que s’instal·lin semàfors per 
regular el trànsit i garantir la incorporació amb 
seguretat a aquesta via principal. 

6. Arranjament de la vorera de la N-340 des de 
Cal Jaques fins a la pista de l’ajuntament per 
adequar l’espai i prioritzar la delimitació, per 
consolidar la zona com l’eix comercial i pas de 
vianants. 
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7. Remodelació Integral Pista Ajuntament, on l’estem dissenyant per eliminar totes les cantonades i 
escales secundàries i poder tenir un espai emblemàtic però a la vegada pràctic, segur i institucional. 
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8. Adequarem una zona de pàrquing a l’espai entre 
el local social i l’Avinguda de la Quintana, per poder 
facilitar l’estacionament al centre de Cantallops en 
general i el Passeig de les Moreres en particular.

9. Farem les últimes connexions de clavegueram 
que falten a Cantallops.

10. Arranjament integral de la zona de l’església 
de Cantallops-Camp de Grill.

Eliminar l’estrenyiment de
l’entrada del nucli de l’Arboçar ha 

estat una de les principals
reivindicacions veïnals. 

Després de molts esforços ho
farem realitat tal i com ens vam 

comprometre amb els veïns,
confirma l’alcalde César Herráiz.

11. Desplaçarem, tal com vam acordar amb els 
veïns, les proteccions de la Ctra. d’entrada al nu-
cli de l’Arboçar (+/- 50cm) per millorar l’amplitud 
de la circulació i seguretat dels vehicles al seu 
pas pel tram.



12. Eliminarem l’estrenyiment de l’entrada del 
nucli de l’Arboçar a l’alçada de davant l’església.

13. Arranjament i millora tomb 90º del C/del 
Bosquet més il·luminació, per millorar la visibili-
tat i seguretat dels vehicles. 

14. Executarem finament el Projecte Connexió 
de l’Arboçar de Dalt amb les Roques.

15. Les Gunyoles havia estat durant molts anys 
una zona amb molta tradició trialera, per això 
volem tornar a recuperar aquest esport i fer una 
zona on tothom que vulgui, pugui practicar i 
aprendre l’esport del Biketrial.

16. Arranjament i restaurarem la Font i la plaça 
de Sant Salvador a les Gunyoles.

17. Nou parc infantil i zona de gronxadors a 
les Gunyoles.
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INFORMACIÓ D’ALCALDIA

18. Construirem un nou dipòsit d’aigua que 
millorarà la capacitat de l’actual, passant 
de 725m3 a 1225m3 d’emmagatzematge d’aigua 
potable. Avinyonet tenim més de 60km de cano-
nada d’aigua per donar subministrament a tot el 
municipi i 160.000m3 de consum a l’any.
Estem treballant amb la propietat i amb CASSA 
per l’expropiació i la construcció d’un nou dipò-
sit d’aigua a la serra de les Gunyoles (al costat del 
que hi ha ara) per tenir assegurat l’abastament 
de l’aigua a tot el Municipi els 10 anys vinents.

19. Instal·lació de càmeres de seguretat a llocs 
estratègics i municipals dels nuclis per incre-
mentar la dissuasió de robatoris, vigilància 24 
hores i control als accessos principals de Can 
Mitjans, Sant Sebastià dels Gorgs, L’Arboçar i 
Les Gunyoles.

20. Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques a 
l’Ajuntament i d’un punt de recàrrega de vehi-
cles elèctrics.

21. Tancament de les zones d’escombraries 
identificades a Can Mitjans, Sant Sebastià, Ar-
boçar i Les Gunyoles.

22. Adequació del Mirador del Puig de la Mireta.
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El Camp de gespa és el primer 
equipament important que
construirem d’un complex

esportiu que tindrà vida 365 
dies l’any i que serà un punt 

d’unió de tot el municipi.

23. Primera fase zona esportiva La Grava, 
365 dies. Construcció del camp de futbol de 
gespa a la Grava.

El camp de futbol de gespa serà la primera 
actuació d’un complex esportiu molt il·lusi-
onant que hem redissenyat per ajustar-lo a 
la realitat econòmica del municipi i de fu-
tur.

Volem ser capaços de construir una zona 
per la pràctica de l’esport al municipi que 
pugui estar operativa i oberta 365 dies l’any 
i que inclogui la possibilitat de ser un com-
plex multiesportiu i que s’integri en l’entorn 
paisatgístic de la Grava.

L’equip de govern, tècnics i arquitectes 
estem treballant pel desenvolupament 
d’aquest concepte de projecte integral i mu-
nicipal, on tots els veïns i veïnes de totes les 
edats, puguin disposar dels equipaments 
necessaris per poder fer i gaudir de l’esport 
i altres activitats durant 365 dies a l’any, on 
tinguem tots els equipaments necessaris 
per construir un punt neuràlgic i d’unió per 
tots els diferents nuclis d’Avinyonet.
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L’anterior equip de govern va fer una bona 
feina en desencallar el tema de la Plana 
d’en Bort i adquirir els terrenys de la zona 
esportiva, no era un procés fàcil, però ara te-
nim els terrenys per poder fer un projecta de 
futur. El camp de futbol de gespa, serà el pri-
mer d’aquests equipaments i esperem poder 
incorporar un segon equipament important 
l’any 2022.

Tenim molta confiança que el futbol, amb 
una una possible escola pels més petits fins 
a l’equip de l’UE Avinyonet, començarà a de-
finir la zona de la Grava com un nou espai es-
portiu per tots.



INFORMACIÓ D’ALCALDIA

26. Substitució enllumenat públic per il·lumina-
ció tipus Leds a Can Mitjans, l’Arboçar (Les Ro-
ques), el polígon Cal Merlines, Mas Comtal, Can 
Fontanals per reduir el consum, les emissions i 
estalviar diners.

27. Noves senyalitzacions de punts municipals 
d’interès amb codi QR.

28. Estudi Integral i estructural del Monestir ro-
mànic de Sant Sebastià dels Gorgs.
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24. El mes de gener començaran les medicions 
d’intensitat i velocitat per part d’infraestructures 
de Generalitat a la carretera que va de Vilafran-
ca a Sant Sadurní, concretament pel seu pas per 
la Garrofa, d’aquesta manera poder instal·lar un 
radar que ajudi a regular la velocitat dels vehi-
cles en aquest tram, un cop recollides les dades, 
s’enviarà la sol·licitud al Servei Català de Trànsit, 
encarregat d’instal·lar i gestionar el radar.

25. Posarem el servei de transport subvencionat 
(TAXI) i personalitzat, pels veïns del municipi.



29. Construcció d’una bassa d’aigua d’1.500.000 li-
tres de capacitat per assegurar l’abastament d’ai-
gua als bombers, en cas d’incendi a la zona i pro-
tegir l’entorn de Can Mitjans.

30. Seguiment individual de l’estat de totes les 
parcel·les dels nuclis, amb obertura d’expedi-
ents sancionadors si cal, per garantir que les 
parcel·les estiguin netes i evitar riscos de pla-
gues i incendis a tot el municipi, especialment 
en les parcel·les identificades i catalogades com 
d’alt risc d’incendi.

31. Actuació de reforç forestal perimetral de 
protecció antiincendis el nucli de Can Mitjans.

I continuarem gestionant el dia a dia municipal, 
donant servei als nuclis amb la feina de l’equip 
de la brigada, seguirem treballant per unir els 
nuclis, esperem poder fer dinars, sopars, sorti-
des i festes, sí! 

No podem permetre que
per culpa d’una minoria, es posi 

en risc a la majoria de veïns
o a tot un nucli.

El risc de foc,
és un tema molt seriós.

FEM PINYA, FEM POBLE,
FEM PAÍS.... FEM AVINYONET!

És l’objectiu de l’Ajuntament i 
pel que treballem i defensem, 

per poder deixar uns nuclis
millors, un municipi millor,

un país millor i un món millor
als nostres fills.
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Les Festes Majors que la Covid-19 no ens ha per-
mès fer, volem fer tot això per poder gaudir del 
nostre municipi, i volem fer-ho perquè ens ho 
mereixem tots!

Com podeu veure, l’activitat municipal ha estat, 
és i serà frenètica, però a l’hora engrescadora, 
motivadora i gratificant, ja que la gran majoria 
dels veïns d’Avinyonet estan satisfets amb la fei-
na que estem fent com consistori.

Durant els propers 18 mesos, invertirem més 
de 1.700.000€ en projectes al nostre municipi, 
projectes per la prevenció de la Covid-19, pro-
jectes com hem detallat abans per millorar el 
benestar de tots vosaltres, per generar llocs de 
treball, per potenciar tots els teixits productius 
i comercials del municipi, per incrementar la se-
guretat a tots els nuclis, per consolidar la pràcti-
ca de l’esport, per garantir els subministraments 
bàsics com aigua potable i fibra, etc... i tots re-
dissenyats per millorar des de tres besants claus 
i de futur; paisatgístic, mediambiental i sosteni-
ble.
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Servei d’informació
municipal per whatsapp
El mes de juliol de 2019 es va posar en funciona-
ment el servei d’informació a través del servei 
de missatgeria Whatsapp de l’Ajuntament d’Avi-
nyonet del Penedès. 

L’objectiu d’aquest servei és difondre informació 
sobre temes relacionats amb l’agenda, serveis 
públics, subvencions, bonificacions, convocatò-
ries, incidències o altres temes d’interès munici-
pal de manera que arribin d’una manera directe 
a l’usuari i respectant la privacitat de les perso-
nes que hi estan adscrites.

El servei és unidireccional i els usuaris no poden 
interactuar entre ells ja que no es tracta d’un xat 
sinó d’un grup de difusió de missatges. L’usuari 
rep el missatge talment com si li enviés un altre 
usuari (no és un grup).

SOCIETAT

A més, l’Ajuntament no respondrà cap missatge 
rebut a través d’aquest canal ja que és només 
per informació.

Per a fer-ho cal seguir els canals habituals.

Què cal fer per activar el servei:

1. Registreu-vos al formulari
Via web a l’adreça:
https://www.avinyonet.org/ node/528

O bé, via paper omplint el formulari adjunt i retallable i entregant-lo a l’Ajuntament en horari 
d’oficina.

2. Afegiu el número de l’Ajuntament al llistat de contactes, 681 036 759, recomanem desar-lo 
amb un nom que sigui fàcil d’identificar, per exemple, Info Avinyonet.

Per deixar de rebre les informacions només heu d’esborrar el numero de mòbil de l’Ajunta-
ment dels vostres contactes.

Si necessiteu ajuda per activar el servei, podeu dirigir-vos a l’Ajuntament en l’horari d’atenció 
al públic i us donaran el suport necessari.

NOTA IMPORTANT: Perquè el sistema informàtic funcioni correctament, preguem no utilitzeu 
els accents en els noms i cognoms, doncs dificulta la lectura posterior de les dades i pot pro-
duir errors de sistema.
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La manca de civisme
d’alguns propietaris de
gossos; caques sense

recollir, gossos que molesten
als veïns, sense censar…

Per l’atenció i servei als veïns 
de l’equip de la brigada

municipal, amb una resposta 
als veïns en 24/72 hores.

Problema durant
la instal·lació d’una

de les cistelles
a Can Mitjans.

Hem hagut de endarrerir
diversos projectes que
teníem previstos per

les restriccions de
la pandèmia.

Encara falten alguns punts 
del municipi per poder

tenir accés a
la fibra òptica. 

Resposta dels treballadors 
municipals durant

la Covid-19.

Excel·lent iniciativa veïnal. La força d’un poble!
Veïns, pares i mares, Ampa, 

Escola, Ajuntament…
tots units!

L’estat lamentable d’algunes 
parcel·les privades

que posa en risc
els veïns.

Als tractoristes, a les veïnes que van fer mascaretes, a les empreses…
a tots! Per ajudar-nos a lluitar contra la Covid-19
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