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De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
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Dimarts de 12 a 14 h i hores
concertades prèviament
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Hores concertades prèviament

Arquitecte municipal
Primer i tercer dimarts de cada
mes de 12 a 14 h i hores concertades

Ajuntament                                          93 897 00 00
Ajuntament fax                                    93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic   avinyonet@diba.es
ADF                                                     93 897 00 13
Consell Comarcal                               93 890 00 00
SIAJ. Informació jove                          93 892 20 20
Bombers Vilafranca                            93 892 20 80
Bombers                                                            085
Emergències                                                      112
Farmàcia                                             93 897 00 82
Guàrdia Civil                                        93 892 00 64
Mossos d'Esquadra                            93 892 11 54
Emergències de Trànsit                                     088

FECSA Avaries                                      900 77 00 77
Hospital Comarcal                                93 818 04 40
RENFE                                                  93 890 22 40
Mútua Penedès (urgències)                  93 890 27 00
Consultori de les Cabòries                   93 897 08 29
Metgessa (de 8 a 15)                            608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15)                           639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 h 
fi ns a les 8 del matí                              93 817 10 51
de l'endemà)                                         93 817 29 09
Ambulàncies                                         93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya                                  061
Creu Roja                                              93 892 32 32

horaris d’atenció al públic
Serveis Socials
Dimarts de 9 a 11 h
Hores concertades prèviament

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d'aigua (CASSA)
A l'Ajuntament els dimecres de 9 a 13 h
Tel. (24 hores) 901 50 05 10

Bibliobús-2
Tel. 629 71 28 26
Cada divendres de 16 a 19 h

Medicina general

•   L'Arboçar: dimarts de 9 a 10.30 h
•   Les Cabòries: dilluns, dimecres i
 divendres de 9 a 12 h
•  Les Gunyoles: dijous de 9 a 12 h
•  Sant Sebastià dels Gorgs:
 dimarts de 10.30 a 12.30 h
•  Anàlisis: Les Cabòries, dilluns i   
 dimecres de 9 a 10 h.

Infermeria
De dilluns a divendres
de 9 a 12 h

telèfons útils

1 PÀGINA WEB  2 NOTES D’INTERÈS   3 SALUTACIÓ   4-5 AJUNTAMENT   6-8 PLENS 
I COMISSIONS   10 HISENDA   11-12 SOCIOCULTURAL  13-14 MEDI AMBIENT  14 
ENSENYAMENT  15 INFORMACIÓ JOVE  16  LA NOVA ESCOLA

NAIXEMENTS
(del 15 de novembre de 2003
al 31 de març de 2004)

•  Judith Capdevila Galimany,
 30 de novembre de 2003
• Rodouane Koubia Bouquayouat, 
 11 de gener de 2004
•  Salim Afassi Bensiamar,
 29 de gener de 2004

CASAMENTS
(del 15 de novembre de 2003
al 31 de març de 2004)

•  Ramon Curto Fernàndez i 
 Sandra Blàzquez Vinaixa,
 5 de desembre de 2003
•  Pere Llopart Llopart i
 Maud Kotasová,
 3 de gener de 2004

DEFUNCIONS
(del 15 de novembre de 2003
al 31 de març de 2004)

•  Rosa Beltran Roig,
 5 de desembre de 2003
• Joan Cuscó Berga,
 9 de desembre de 2003
• Joaquim López Moreno,
 9 de gener de 2004
•  Maria Mestres Gavisans,
 31 de desembre de 2004
•  Josep Puig Peixó,
 8 de febrer de 2004
•  Julià Esteve Marcé
 16 de març de 2004

NOTA: A causa de les dates d’impressió d’aquesta revista no s’han publicat les activitats organitzades per les entitats de cada 
poble previstes per al mes d’abril. Agraïm molt sincerament la seva col·laboració al butlletí municipal Avinyonet Avui.
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Benvolguts veïns i veïnes,

En aquest butlletí, i també a la contraportada, teniu informació de la nova escola que tants anys fa 
que en parlem, però que ara sí que la tenim a un pas. 

Un equipament escolar pel seu signifi cat, per ser el primer lloc d’aprenentatge dels nostres nens 
i nenes, i pel que té a dir en el futur dels nostres pobles, són, entre altres moltes, algunes de 
les raons per les quals tots hem anhelat tant poder-lo estrenar. Tots som conscients que l’escola 
depèn, bàsicament, del factor humà que hi treballa, però l’edifi ci i les instal·lacions han de ser un 
complement important. Ara, aquests es troben en unes condicions que no permeten donar resposta 
a la demanda actual, però això properament quedarà resolt i la nova escola serà el sufi cientment 
dimensionada perquè s’hi pugui treballar amb comoditat durant molts anys.

Del tema de CADES, aparegut recentment a la premsa comarcal, i del qual a l’interior d’aquestes 
pàgines teniu més detall, pensem que la negociació amb l’empresa per al seu trasllat és un repte 
de futur, i un futur tampoc no gaire llunyà que cal assolir. Això, però, no vol dir que ara no hagin de 
complir la normativa mediambiental vigent a la qual l’empresa està obligada.

Esperem que en el proper número del butlletí tinguem ja alguna resolució de les subvencions 
demanades, així com dels exercicis en què es rebran els ajuts. Les que corresponguin al present any 
2004 s’hauran de gestionar molt ràpid, i esperem que les de propers exercicis es puguin planifi car 
amb més temps, tant pel que fa al seu fi nançament com a l’execució material de l’obra.

Us saluda cordialment,

                                                                                         Joan Marcé Casas
                                                                     Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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Presentació del web 
municipal

S’ha posat en marxa el web municipal amb 
l’adreça: www.avinyonet.org, que actualment 
ja es pot visitar.
El web està ordenat amb una sèrie de títols 
que ens conduiran a la informació de cada 
apartat. També s’inclou un espai destinat a 
notícies d’actualitat, com poden ser cursets, 
festes majors, inscripcions a l’escola, activitats 
d’estiu i altres.
Un altre dels punts importants és el contacte 
directe amb l’alcalde i amb l’Ajuntament. Per 
a qualsevol dubte o consulta es podrà fer 
via e-mail.
També crearem el servei de correu per a 
tothom, un servei que depèn de la Diputació, 
on tothom que ho desitgi es pot crear una 
adreça de correu electrònica  gratuïta.
El web queda obert a tothom i des de 
l’Ajuntament es vol impulsar el seu ús, tant si 
és per millorar aspectes del mateix web, com 
per introduir noves dades.
Volem que sigui un lloc de comunicació de 
caire local i d’ús internacional.
La pàgina web ha estat creada gràcies a 
l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona 
i la seva confecció ha estat encarregada a 
l’empresa Gestinet.
Des de l’Ajuntament només ens queda dir-vos 
que col·laboreu amb nosaltres i feu del web 
un servei que el gaudim tots i ens implanti les 
noves tecnologies.

Xarxa Barcelona-Munici-
pis de Qualitat 2004-07

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha 
presentat al protocol General Xarxa Barcelona-
Municipis de Qualitat per al període 2003-07 de 
la Diputació de Barcelona les actuacions.
En les sol·licituds s’inclou el pressupost de les 
obres, l’aportació econòmica sol·licitada, el 

tipus de suport i l’any de l’inici de l’obra.   
Però a més a més s’han sol·licitat ajudes per 
diverses actuacions en l’àmbit de l’esport 
turisme, educació, joventut i serveis socials.

1-  URBANITZACIÓ PLAÇA SOCIETAT LA TORRE, 
 AVINGUDA SOCIETAT LA TORRE, CARRER 
 PADRÓ I CARRER SOLEIA A LES GUNYO-
 LES.

2-  REFORMA CEMENTIRI D’AVINYÓ.

3-  MODIFICACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLU-
 VIALS DE LES CABÒRIES.

4-  ADQUISICIÓ TERRENYS SANT SEBASTIÀ 
 DELS GORGS.

5- ADEQUACIÓ LOCAL PER A JOVES A 
 L’ARBOÇAR.

6-  MILLORA CARRETERA DE LES GUNYOLES.

7-  CLIMATITZACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT.

8- EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A SANT 
 SEBASTIÀ DELS GORGS.

9- PAS DE VIANANTS A L’N-340 (ENTRE LES 
 CABÒRIES I CAN MERLINES).

10- ACABAMENT DE CARRERS A LES GUNYO-
 LES.

11-  PROJECTE EXECUTIU DE L’EDIFICI DE LA 
 COOPERATIVA AGRÍCOLA F 1.

12-  ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN FONTA-
 NALS A SANT SEBASTIÀ DELS GORGS.

13-  ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE COLLBLANC A 
 SANT SEBASTIÀ DELS GORGS. F 2.

14-  MAGATZEM MUNICIPAL.

15-  MONESTIR DE SANT SEBASTIÀ DELS 
 GORGS.

16-  XARXA DE SANEJAMENT AL SECTOR DE CAL 
 PADRONA.

17- REMOLC ESCENARI.
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Canvi de nom

Es tornen a  reprendre les gestions per al 
canvi de nom del poble de les Cabòries per 
part de l’Ajuntament i la Comissió Pro Canvi 
de Nom.
Després de parlar amb el departament de 
Mediació de la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra i amb la Fundació 
Jaume Bofill per si podien intervenir en el 
confl icte, s’ha connectat amb GREC, Grup de 
Recerca i Estudi de Confl ictes, amb el qual ja 
s’ha tingut el primer contacte.
Es creu millor continuar amb la mediació abans 
de sotmetre’s a un arbitratge que pot deixar 
més descontent  a tothom.

Cades Penedès, SA

L’empresa CADES Penedès, SA està subjecta 
als controls de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya.  
L’últim control que ens consta que s’ha fet és 
el 14 de gener de 2004, per tècnics del Servei 
de Vigilància i Control de l’Aire, per tal de com-
provar que s’havien fet les mesures correctores 
indicades en anteriors inspeccions.
Aquest primer semestre de l’any, CADES 
Penedès, SA ha de passar l’Avaluació Ambiental 
d’adequació a la Llei 3/1998.  Aquesta verifi cació 
l’ha de fer ICICT, SA com a entitat ambiental de 
control acreditada pel Departament de Medi 
Ambient.
Quant a les males olors, tothom coincideix,  
com fi ns ara,  que s’han d’eliminar les basses, 
executant el projecte ja conegut i previst 

per CADES de la nova depuradora. Però la 
ubicació prevista per CADES Penedès, SA és 
incompatible amb el planejament urbanístic 
vigent, fet que també l’indica la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, 
la qual ha d’autoritzar la construcció de la 
depuradora en sòl agrícola. Tot i això, en 
l’aprovació definitiva del nou POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal), ja fóra 
compatible ubicar la depuradora al lloc previst. 
Ara, per poder-ho, fer cal que CADES aporti 
una nova ubicació compatible urbanísticament 
si vol continuar la seva activitat.
En la realitat actual que tots coneixem, 
hi ha una deixadesa per part de CADES 
Penedès, SA per resoldre amb   urgència les 
deficiències, per tant, l’Ajuntament dedica 
els esforços en el desplaçament d’aquesta 
empresa a un altre lloc més adient i amb 
unes instal·lacions tecnològicament més 
adequades i/o actuals.

La nova escola
El Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya ha fet arribar a l’Ajuntament 
el Projecte Bàsic de la nova Escola Pública 
d’Avinyonet del Penedès. 
La nova escola s’ubicarà a la Grava, als 
terrenys establerts en el planejament urbanístic 
i cedits a través de conveni pels propietaris.
L’edifi ci consta de dues plantes, les quals 
queden adaptades a la topografi a del terreny 
afavorint la possibilitat d’accedir a l’interior 
del centre des dels dos nivells. En aquests 
moments s’està redactat el Projecte Executiu 
per a la realització de les obres.
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En aquest darrer període s’han celebrat plens 
municipals els dies 22 de desembre i el 27 
de febrer, així com les comissions de govern 
celebrades els dies 4 de desembre i 5 de 
febrer. 
Tot seguit us exposem les propostes més 
interessants aprovades pel consistori. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE
DESEMBRE DE 2003

Reforma de l’Impost 
sobre Activitats
Econòmiques (IAE)

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès té 
delegada a la Diputació de Barcelona la 
gestió recaptadora  de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. La Llei Reguladora de les 
hisendes locals preveu la compensació a favor 
de les entitats locals per la pèrdua d’ingressos 
derivats de l’entrada en vigor de la reforma de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
En la sessió plenària es va aprovar delegar en 
la Diputació de Barcelona, tal i com preveu 
l’Ordre Ministerial, les facultats referides a la 
sol·licitud de compensació a favor d’aquest 
Ajuntament per pèrdua d’ingressos derivats de 
la reforma de l’Impost sobre Activitats Econò-
miques (IAE) a què es refereix la disposició 
addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, de Reforma de la Llei Reguladora 
de les hisendes locals.

Certifi cació d’obra

Es va aprovar la certifi cació núm. 5 i liquidació 
del projecte ENLLUMENAT PÚBLIC DE LES 
GUNYOLES, pel seu import total de 14.396,50 
euros, presentada per l’empresa adjudicatària 
ISTEM, SL. 
En la mateixa proposta es va aprovar trametre 
la certifi cació a la Delegació Territorial de la 

Generalitat de Catalunya, a fi de percebre 
l’import de l’ajut del POUSC.

Ajudes humanitàries
al Tercer Món

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, des 
de fa uns anys, té una partida oberta en el seu 
pressupost municipal destinada a finançar 
projectes d’ajudes al Tercer Món, que es dóna 
en base als diferents projectes que presenten 
les entitats i associacions que treballen i es 
mouen en aquest àmbit.
Tenint en compte la trajectòria i la seriositat de 
les entitats sol·licitants, i la seva implantació 
comarcal, es va atorgar a les entitats que 
tot seguit s’indiquen, per als projectes que 
s’indiquen, la quantitat de 750 euros a cada 
un d’ells.
A l’entitat Cooperacció (Alt Penedès) pel 
projecte d’enfortiment dels processos organi-
tzadors de les treballadores de la indústria 
de la Maquila i mestresses de casa en cinc 
municipis de Guatemala. I també es va atorgar 
la subvenció a l’entitat Associació Entrepobles 
pel Projecte de Capacitació i Microprojectes 
del desenvolupament integral sostenible amb 
població indígena de l’Estat de Chiapas a 
Mèxic.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ 
DE GOVERN DEL DIA 5 DE FEBRER

Guarda de camp

Es va contractar, amb dedicació a temps 
parcial, Josep Maria Ràfols Raventós en la 
seva qualitat de guarda de camp, caça i pesca 
al terme municipal d’Avinyonet del Penedès. 
Aquest servei ha suposat una millora en la 
prevenció, en la cura i en el manteniment del 
nostre entorn natural, a través de l’acció de 
vigilància i control en el sòl rústic i també en 
el sòl urbà. 

plens i comissions
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especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general, 
l’import de la qual consistirà en 1,5 per 100 
dels ingressos procedents de la facturació que 
obtinguin anualment a cada terme municipal 
les referides empreses.

Gestió
recaptadora de 2003

Es va aprovar el compte de la gestió recap-
tadora efectuada durant el darrer exercici 
2003 presentada per l’Organisme de Gestió 
Tributària (OGT) de la Diputació de Barcelona. 
El compte fa referència a les liquidacions 
d’ingrés directe, així com a certifi cacions de 
descobert dels tributs i preus públics liquidats 
per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.
Els resultats continuen sent  molt positius, 
tal i com han estat en els anys anteriors. Així, 
pel que fa a la recaptació voluntària-rebuts, 
s’ha passat del 89% de l’any 2002 al 90% de 
l’any 2003, i la voluntària-liquidacions, el 89% 
l’any 2002 i el 87% l’any 2003; i pel que fa a la 
recaptació en executiva, s’ha millorat el 74% 
de l’any 2002, amb el 80% de l’any 2003.

Xarxa Barcelona-
Municipis de Qualitat

Es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès al Protocol General 
Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 
2004-07, de la Diputació de Barcelona.
E l programa crea l’espai comú amb els 
municipis de la província, amb la fi nalitat de 
desenvolupar conjuntament ajuntaments i 
Diputació, el foment de polítiques locals i 
l’impuls del treball en xarxa.
En la pàgina número 4 s’exposen les principals 
actuacions a incloure en el programa de la 
Diputació de Barcelona.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE FEBRER

Pressupost 
Municipal per a l’any 

2004

Es va aprovar el pressupost municipal de 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès per a 
l’exercici 2004, que integra les seves bases 
d’execució així com la plantilla de personal de 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral fi x i eventual. 
El pressupost es presenta equilibrat entre 
l’estat de despeses i l’estat d’ingressos amb 
la quantitat d’1.448.000 euros.
El pressupost s’exposa a la pàgina d’hisenda.

El camí de Cantallops a 
Sant Sebastià 

Es va aprovar la memòria valorada d’obres 
per a l’arranjament del camí de Cantallops a 
Sant Sebastià dels Gorgs (Camí dels Xops), 
redactada pels Serveis Tècnics municipals, 
amb un pressupost d’execució per contracte 
de 59.109,86 euros.
Aquest Projecte és subvencionat per la Diputa-
ció de Barcelona a través de la Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat.

Organisme 
de Gestió Tributària

Es va aprovar l’actualització del conveni en 
què l’Ajuntament delega a la Diputació de 
Barcelona les funcions de liquidació, inspecció 
i recaptació dels tributs que a continuació 
s’especifi quen:
- L’Impost sobre  l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.
- Taxa per a utilització privativa o aprofi taments 
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Clavegueram a 
l’Arboçar de les Roques 

Es va ratifi car el conveni establert amb els 
propietaris de les finques de l’Arboçar de 
les Roques pel qual aquests es comprome-
ten a executar i costejar al seu càrrec i de 
manera íntegra les despeses derivades de 
la construcció d’un tram de clavegueram al 
carrer de les Roques a l’Arboçar. 
Per la seva banda, l’Ajuntament col·laborarà 
en aquesta actuació mitjançant el pagament 
d’una aportació equivalent al 25% del cost de 
l’obra, i en cap cas no superior als 5.113,58 
euros, i es realitzarà la direcció tècnica de les 
obres a través dels tècnics municipals.

Finca a Sant Sebastià 
dels Gorgs

Es va aprovar iniciar l’expedient d’expropiació 
forçosa per a la determinació del preu just 
d’una fi nca a Sant Sebastià dels Gorgs.
La fi nca dona front a la plaça Maria Sabaté 
i el carrer del Campanar, al poble de Sant 
Sebastià dels Gorgs.
El planejament vigent qualifi ca els terrenys 
com a Sistema General Viari (clau A) i Sistemes 
Generals d’Espais Lliures (clau B), ambdós 
a obtenir mitjançant el sistema d’expropiació 
forçosa. 
La qualifi cació establerta en el planejament ja 
porta implícita la declaració d’utilitat pública i 
necessitat d’ocupació dels béns.

Nova jutgessa de Pau

S’ha dut a terme la convocatòria i la resolució 
per renovar el càrrec de jutge de Pau titular 
d’Avinyonet del Penedès pel fet que el titular, 
Pere Calvo, va deixar el càrrec. Actualment és 
regidor al mateix Ajuntament.
Una vegada acabat el termini de la convoca-
tòria pública per al càrrec de jutge/ssa de pau 

s’hi van presentar un total de nou candidatures 
les quals reunien els requisits i les condicions 
necessaris per a l’exercici del càrrec.
En el ple municipal es va proposar per una-
nimitat com a jutgessa de Pau titular del 
municipi d’Avinyonet del Penedès Marta Ruiz 
Ysalgué.
En la mateixa proposta es va acordar proposar 
el seu nomenament a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per conducta del Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció de Vilafranca del Penedès.

Noms 
per a nous carrers

Fins a aquest moment existien al municipi una 
sèrie de carrers i vies públiques municipals 
de recent obertura i/o urbanització sense 
denominació.
Per aquest motiu en el ple municipal es van 
aprovar els següents noms, de les vies que 
tot seguit es descriuen.

- AVINGUDA ARBOÇAR:  carrer que transcorre 
per una part de la carretera BV-2416, d’accés 
al poble de l’Arboçar, tenint el seu inici al 
començament de l’avinguda Principal en 
direcció a l’esmentada carretera.

- CARRER LA GUARDIOLA: carrer resultant del 
desenvolupament urbanístic i la urbanització 
de la UA CAB-3, al polígon industrial de Can 
Merlines, que va transversdes de la carrerada 
a la carretera de Barcelona.

- CARRER SANT CUGAT: Carrer resultat del 
desenvolupament urbanístic i de la urbanitza-
ció de la UA CAB-3, al polígon industrial de 
Can Merlines, que comença a la carrerada 
(al costat de la nau industrial de l’empresa 
Accesorios Avinyonet, SA) i que acaba al 
límit del terme  municipal, connectant amb 
un carrer del polígon industrial de Sant Cugat 
Sesgarrigues.
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PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2004

Estat de despeses
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal ......................................................229.000,00 euros
2. Despeses en béns corrents i serveis ................................406.000,00 euros
3. Despeses fi nanceres  ............................................................8.200,00 euros
4. Transferències corrents .......................................................54.300,00 euros
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6  Inversions reals  ...............................................................634.000,00 euros
7. Transferències de capital  ...................................................14.000,00 euros
8. Actius fi nancers  ----------
9. Passius fi nancers  .............................................................102.500,00 euros

SUMA   1.448.000,00 euros

Estat d’ingressos

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes ..............................................................390.000,00 euros
2. Impostos indirectes  ............................................................68.000,00 euros
3. Taxes i altres ingressos  .........................................................206.000 euros
4. Transferències corrents  ....................................................203.000,00 euros
5. Ingressos patrimonials  ............................................................12.000 euros
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions reals   -----------
7. Transferències de capital  .................................................473.000,00 euros
8. Actius fi nancers   ----------
9. Passius fi nancers  ..............................................................96.000,00  euros

SUMA   1.448.000,00 euros

El ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 
de febrer de 2004, va aprovar el pressupost 
municipal únic d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2004, amb un import total d’1.448.000 
euros, dels quals 634.000 euros corresponen a 
les inversions previstes enguany. L’estructura 
d’aquest pressupost és similar a la dels 
darrers ays. Pel que fa a l’estat d’ingressos 
(impostos i taxes), s’han fet les previsions 
en funció de les tarifes de les Ordenances 
fiscals municipals vigents, aprovades per 
enguany. Les transferències corrents de 
l’Estat, d’acord amb les determinacions de la 
Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2004, i 
les subvencions ordinàries, en funció de les 

peticions formulades i del que s’ha vingut 
recaptant aquests darres anys. Pel que fa 
a l’estat de despeses corrents, no s’ha de 
destacar cap novetat important respecte als 
pressupostos d’aquests últims anys.
Destacar, però, que el capítol d’inversions 
està pendent de la resolució de les dues 
convocatòries principals de subvencions per 
als municipis, convocades per la Generalitat 
de Catalunya (PUOSC) i per la Diputació de 
Barcelona (Xarxa Barcelona-Municipis de 
Qualitat).
Les peticions ja han estat formulades però cal 
disposar d’aquests recursos per poder iniciar i 
tirar endavant les obres previstes.
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ANEM FENT
ACTIVITATS,
PARTICIPA-HI!
Dins el Programa d’Activitats d’Animació 
Sociocultural de l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès, s’han dut a terme un seguit 
d’actuacions adreçades a la participació de 
tothom, que tot seguit us exposem.
Cal recordar que el Programa és obert a 
tots els veïns i veïnes, així com a les entitats 
perquè hi aportin els seus suggeriments, i 
que l’Ajuntament disposa de l’animadora 
sociocultural, Laura Molinari, per atendre-les. 

Amb les societats 
locals

Durant el darrer trimestre de l’any es va 
organitzar a la Societat La Parra un TALLER 
DE DECORACIÓ NADALENCA, monitoritzat 
per Laura Pezzutto, que va tenir un bon 
nombre de participants. A la foto podem veure 
alguns dels treballs fruit del taller. Cal dir que 
molts dels materials utilitzats en l’elaboració 
d’aquests elements decoratius eren reciclats.

El CURS D’AERÒBIC continua la seva activitat 
a la Sala del Centre Cultural de Cantallops. 
Aquest curs es fa els dimarts i dijous al vespre, 
i l’imparteix Rosa Maria Olivella.

També s’està parlant amb les Societats de 
L’AGERMANAMENT ENTRE AVINYONET DEL 
PENEDÈS I BERUGES, població situada a 
10 quilòmetres de Poitiers, aproximadament 
a la meitat de la part oest de França, més 
concretament a la regió de Poitou-Charante. 
El municipi de Beruges té una superfície de 
3.263 hectàrees (43% de bosc) i uns 1.100 
habitants. La població de Beruges té un ric 
patrimoni arqueològic, fet que permet datar 
l’ocupació humana des d’uns 2.500 anys 
abans de Crist.

Per a la gent gran

Pel que fa a les activitats organitzades per a 
la gent gran del municipi, s’han realitzat dues 
sortides d’un dia.
El 6 de desembre ens vam dirigir cap a la 
COMARCA DEL PLA D’URGELL, a Mollerussa, 
on vam visitar el Museu de Vestits de Paper. 
Aquest museu presenta una gran col·lecció de 
vestits de paper agrupats en tres categories: 
fantasia, moda d’època i actual. Els treballs 
exposats són alguns dels millors  dissenys 
que han participat al Concurs Nacional de 
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Vestits de Paper de Mollerussa. Durant aquesta 
mateixa jornada vam visitar també la famosa 
fàbrica de torrons Vicenç a Agramunt, situada 
a pocs metres del restaurant Kipps, on vam fer 
la fi  de festa d’aquest pre-Nadal 2003. 
El passat dia 7 de febrer vam anar CAP A 
FIGUERES per visitar el Teatre-Museu Dalí. El 
Teatre-Museu conté un ampli ventall d’obres 
que descriuen la trajectòria artística de Salvador 
Dalí (1904-1989), des de les seves primeres 
experiències artístiques i les seves creacions 
dins el surrealisme, fi ns a les obres dels últims 
anys de la seva vida. Aquest espai és com la 
gran obra de Salvador Dalí, ja que tot ell va 
ser concebut i dissenyat per l’artista per tal 
d’oferir al visitant una veritable experiència 
per endinsar-se en el seu món, captivador i 
únic. Després d’aquest viatge fantàstic al món 
d’aquest gran geni català, vam dirigir-nos a la 
població de Vilobí d’Onyar per tal de dinar.

Finalment, s’ha organitzat, per al proper 
dissabte 24 d’abril, la II FESTA DE LA GENT 
GRAN.  El programa d’actes:

Inscripcions fins al dijous 15 d’abril a les 
ofi cines de l’Ajuntament. 
Aquesta festa és un bon motiu per retrobar-se 
amb amics que potser fa temps que no s’han 
vist.

Col·laboració dels joves 
amb l’AMPA

El passat 14 de desembre es va celebrar la 22a 
Festa de la Tardor de l’Escola. Aquesta festa 
que l’AMPA de l’escola organitza cada any va 
comptar amb un ventall variat d’activitats i la 
participació de bona part de les famílies del 
centre educatiu.
Volem agrair la col·laboració del grup de joves 
del municipi, que van organitzar el “Racó del 
Jove”, amb el taller de trenes, el taller de cartes 
màgiques, els jocs de la Play Station i els 
malabars, que van tenir molt bona participació. 
També agrair als nois i noies de 6è el circuit 
d’Scalextrics que van muntar amb l’ajut de 
l’Albert Pérez, ja exalumne  de l’escola. I, 
per descomptat!, les gràcies també a Josep 
Basolí, Laura Pezzutto i Josep Girona, així 
com als cuiners i cuineres que van aportar les 
seves delícies a la Fira de Tastets.
Entre tots i totes vam fer una festa ben maca!

Col·laboració: Laura Molinari, animadora 
sociocultural

-  De les 9.20 a 10.00 hores del matí, Re-
 collida dels participants pels diferents 
 pobles 
-  10.015 hores, Inici de la diada a Sant 
 Pere d’Avinyó
-  11.00 hores, Visita a cal Fontanals
-  14.00 hores, Dinar al Centre Cultural i 
 Recreatiu de Cantallops
-  16.00 hores, Ball i fi  de festa
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Nou camió de bombers

Després d’esperar durant més de tres anys, 
el nostre municipi ja disposa d’un camió 
d’emergències per garantir la protecció dels 
ciutadans, dels boscos i del patrimoni en 
general. Es tracta d’un Magirus-Deutz de 
segona mà, provinent d’Àustria, amb dipòsit 
de 2.000 litres i autobomba d’alta pressió, 
amb tracció a les 4 rodes i cabina de 3 places. 
Aquest vehicle va arribar a la fi de l’estiu 
passat, i ara s’està posant a punt i equipant 
per ser plenament operatiu aquest estiu.
El camió és propietat de l’Ajuntament, que el 
va adquirir amb la col·laboració dels diners 
aportats pel GIA, que al seu temps li havia 
concedit la Fundació ALCOA. Precisament, 
el passat dia 21 de novembre es va fer la 
presentació oficial del vehicle en aquesta 
empresa de Sant Cugat (com es veu a la 
fotografi a). L’ús del camió s’ha cedit al GIA, 
que tot i no ser l’entitat propietària, és qui 
en pot fer un millor aprofi tament. Així doncs, 
aquest nou mitjà representa un important 
salt endavant en la capacitat d’actuació i en 
la polivalència del Grup. I també significa 
una aposta per la seguretat per part de 
l’Ajuntament, al servei de tots.

Incendis de la
temporada 2003

L’estiu del 2003 va ser força mogut al Penedès 
pel que fa a incendis forestals. El foc més 
important es va produir el 13 d’agost a Olèr-
dola i Canyelles, on va afectar 140 hectàrees 
d’espai natural protegit. En les tasques 
d’extinció hi van participar 11 voluntaris 
del GIA amb el Land-Rover, i a més s’hi va 
desplaçar la cisterna-remolc de l’ADF. Va ser 
un incendi forestal important, que va durar 
hores i que va mobilitzar una gran quantitat 
de mitjans. Cal remarcar que l’Agrupació de 
Defensa Forestal d’Avinyonet va rebre dues 
cartes d’agraïment per part dels ajuntaments 
d’Olèrdola i de Canyelles. Des d’aquí fem 
extensiu aquest reconeixement a totes les 
persones que de manera ocasional també 
van donar la seva ajuda.
El GIA també va ser present en dos altres 
focs destacats: el 6 d’agost a la urbanització 
Casablanca (amb 7 voluntaris d’Avinyonet) 
i el 9 d’agost a Ordal (amb 12 voluntaris), tots 
dos dins el terme veí de Subirats. Però també  
hi va haver un petit incendi forestal al municipi 
d’Avinyonet. El 25 de juny a la tarda es van 
encendre uns centenars de metres de bosc 
baix i matolls a l’entrada de les Gunyoles, 
al costat del camp de futbol. Les causes 
van ser uns treballs de manteniment de la 
companyia FECSA-ENDESA en aquest lloc, 
combinat amb una forta calor i una baixa 
humitat d’aquells dies. Només va caldre la 
presència d’un camió de bombers, junt amb 
el Land-Rover d’Avinyonet i una altra ADF 
de la comarca. Finalment, voluntaris del GIA 
també van participar en petits focs forestals 
a Begues i Pontons.

Col·laboració: GIA
Correu: gia@angelfi re.com

GIA: Grup d’Intervenció Immediata d’Avinyonet

medi ambient
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Calendari Fiscal 2004

El Calendari Fiscal corresponent al període de 
pagament voluntari dels valors i de les taxes 
és el que tot seguit s’exposa: 

Del 5 de març al 5 de maig: 
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 2 d’abril al 4 de juny:
- Impost de Béns Immobles-Urbana

Del 3 de setembre al 5 de novembre
- Impost de Béns Immobles-Rústica
- Impost d’Activitats Econòmiques 
- Taxa Escombraries 
- Taxa cementiri municipal

Concedides dues
subvencions

L’Agrupació de Defensa Forestal d’Avinyonet 
ha executat la subvenció ordinària atorgada 
per la Generalitat de Catalunya en la convoca-
tòria de 2003 per a despeses de material i 
manteniment. Per altra banda, arran dels grans 
incendis forestals de l’estiu passat, la Diputació 
de Barcelona va convocar una subvenció 
extraordinària per reposar el material d’extinció 
malmès. L’ADF d’Avinyonet també va sol·licitar 
aquesta subvenció, i li ha estat concedida.

Simulació del Pla 
d’Actuació Municipal 

El 3 de juliol de 2003 es va fer un simulacre del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) d’Avinyonet 
i es van actualitzar les seves dades, amb la 
presència d’un tècnic forestal de la Diputació 
de Barcelona. Aquest Pla és un protocol que 
ha de seguir l’Ajuntament en cas d’incendi 
forestal. El seu objectiu és organitzar i coordinar 
els mitjans de què disposa el municipi, per 
guanyar efi càcia a l’hora d’actuar.

L’Escola i la Llar 
d’Infants 2004-05

El calendari de preinscripció i matriculació 
per a la Llar d’Infants i l’Escola  és el que tot 
seguit s’exposa.
LLAR D’INFANTS
Presentació sol·licituds: Del 3 al 14 de maig
Període de matriculació: Del 7 a l’11 de juny
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Presentació sol·licituds: Del 15 al 30 d’abril
Període de matriculació: Del 31 de maig
al 4 de juny

Prestació econòmica 
per a famílies amb fi lls

S’ha obert el termini de presentació de 
sol·licituds per demanar la prestació econò-
mica per infant a càrrec per a famílies amb 
infants menors de tres anys i per a famílies 
nombroses o famílies monoparentals amb 
infants menors de sis anys.
La  quantia de la prestació és de 550 euros 
per infant. Pel que fa a famílies nombroses 
o monoparentals, la quantia per infant és de 
625 euros.
Les sol·licituds s’han de fer en els impresos que 
es faciliten des de l’Ajuntament, i caldrà adjun-
tar-hi la documentació que s’hi indica. També 
es poden trobar al web: www.gencat.net/
benestar.
Un cop emplenats s’hauran de presentar a 
l’Oficina de Benestar i Família del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès. I també es 
poden presentar a través del portal telemàtic 
de l’Administració Oberta de Catalunya: 
www.cat365.net. En el cas que s’hagi  sol·licitat 
l’ajut anys anteriors,  és  millor esperar a rebre 
la carta de la Generalitat del Departament de 
Benestar Social per tal de tornar-la a reenviar 
confi rmant o rectifi cant les dades.
El termini de presentació és fins al 31 de 
desembre de 2004.
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ensenensenyyamentament

EL CARNESTOLTES 
a la Llar d’Infants

A la Llar d’Infants, el mes de febrer hem comptat 
amb un personatge molt especial, el SENYOR 
CARNESTOLTES!
Aquest personatge ens ha omplert la classe de 
colors, disfresses, música...

Va arribar amagat dins d’una caixa molt 
bonica, la qual vam anomenar la caixa del 
Senyor Carnestoltes.
Cada dia miràvem dintre per veure si ens 
havia deixat alguna cosa, i efectivament, el 
senyor més bromista de l’any cada dia ens 
deixava una sorpresa.
Ens va portar moltes coses i darrere les seves 
ordres vam poder fer grans activitats:
• Ens va portar el seu barret per poder-hi 
jugar.
• Ens va ensenyar la cançó del Petit Indi, i 
ens vam poder fer una corona d’indi per a 
cada infant.
• Ens va manar de pintar-nos el nas, les 
galtes, el front....
• Ens va portar el conte del Patufet, i ens 
va proposar de disfressar-nos de Patufets 
i Patufetes!
• Fins i tot un dia ens va portar pintures de 
la cara i ens vam pintar uns als altres (vam 
quedar ben empastifats!)

Aprofi tant aquest treball, vam preparar el racó 
de les disfresses, on tenim una caixa plena 
de roba, barrets, màscares, ulleres...  Els 
infants hi poden anar a jugar lliurement, 
posar-se mocadors, barrets, disfresses, 
ulleres...
Hem intentat fer-vos un petit resum de tot allò 
que hem fet!
Encara que el divendres de Carnestoltes ens 
va fer mal temps i gairebé no vam poder sortir 
disfressats, ja feia dies que ens trèiem i ens 
posàvem disfresses a la classe!
Com diu la cançó  que van aprendre:

“Ara arriba en Carnestoltes
tots sortim a donar voltes
ens posem una disfressa
ballem, cantem i fem gresca”.

Col·laboració: Mònica i Anna
Llar d’Infants El Cargol

a l’Escola

1414
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informació jove

OFICINA ALT PENEDÈS: C/ de la Font, 43, baixos. Vilafranca del Penedès.
Telèfon 93 892 20 20. penedes@siaj.net - www.siaj.net

Horari d’atenció: els dilluns a la tarda de 5 a 8 i, de dimarts a divendres,
els matins de 12 a 2 i les tardes de 5 a 8.

Treballar de monitor
La feina de monitor és un dels recursos que 
més aprofi ten els joves a l’hora de treballar, 
ja que és una feina que generalment es 
pot combinar amb els estudis. Les feines 
disponibles acostumen a ser de monitor 
de menjador, monitor de transport escolar, 
monitor de temps lliure o ludoteca... 
A la cartellera de “Buscar Feina” del SIAJ es 
poden trobar algunes ofertes d’empreses que 
busquen monitors. També tenim un fulletó 
amb el llistat de les escoles de formació en 
el lleure i una fi txa amb webs amb ofertes de 
feina en aquest àmbit. 

Activitats d’estiu
La Generalitat de Catalunya ofereix un any 
més les estades per a infants i joves d’entre 
vuit i disset anys que vulguin divertir-se i 
aprendre a través de les colònies d’idiomes, 
d’esport, musicals, multiesportives… que 
es realitzen als albergs de joventut. Les 
inscripcions es poden fer a partir del 13 
d’abril. 
Per una altra banda, hi ha els camps de treball, 
als quals es pot participar a partir dels catorze 
anys. Se n’ofereixen a Catalunya, a la resta 
de l’Estat i a l’estranger. Les inscripcions per 
participar-hi s’obren d’aquí pocs dies.
I al principi del mes de juny tindreu a la 
vostra disposició la Guia d’Estiu, amb el recull 
d’activitats que es poden fer a l’Alt Penedès i 
al Garraf durant els mesos d’estiu. la trobareu 
al mateix Ajuntament d’Avinyonet.

Festival 
Mundial de la Joventut

Del 8 al 14 d’agost Barcelona acollirà el 
III Festival Mundial de la Joventut amb la 
participació de 10.000 joves de tot el món. El 
Festival vol ser un lloc de trobada dissenyat 
i protagonitzat per organitzacions juvenils 
de tots els continents, un espai basat en la 

democràcia, la laïcitat, la pluralitat, la igualtat 
i el respecte i un espai alhora compromès, 
reivindicatiu, innovador, crític i constructiu. 
Sigui quin sigui el tipus de participació en 
l’esdeveniment, tant si s’ha presentat activitat 
com si no, totes les persones que hi vulguin 
assistir cal que s’hi inscriguin prèviament 
fi ns al 30 de juny. Trobareu més informació i 
podreu fer les inscripcions a la pàgina web   
www.festivalmundialjoventut.org

Preinscripcions a cicles 
formatius i universitat

Cap al mes de maig s’obre el període de 
preinscripció a diversos estudis. Tots els 
que us hagueu de preinscriure a  batxillerat, 
cicles formatius de grau mitjà o superior, als 
cicles formatius d’art plàstic i disseny o a 
la universitat, cal que estigueu atents a les 
diverses convocatòries que s’aniran obrint. 
En aquests moments, la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), que com ja sabeu 
és la universitat catalana a distància, té la 
preinscripció oberta fi ns al 24 d’abril. Es pot 
formalitzar a través d’internet a la pàgina 
www.uoc.edu. 
I si voleu més informació, al SIAJ trobareu tot el 
que necessiteu sobre els diferents batxillerats 
i cicles formatius, a més dels diferents centres 
on es poden estudiar a la comarca i arreu de 
Catalunya. També trobareu informació sobre 
l’accés a la Universitat: notes de tall, carreres, 
preinscripció per internet... 
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SOLAR

Solar de 5.068,38 m2
Ubicació a la Grava

EDIFICI

Superfície total construïda: 2.015,64 m2
Superfície total útil: 1.806,12 m2
Edifi ci de planta baixa i planta primera

ACTIVITAT

Educació infantil: 3 x 25 alumnes
Educació primària: 6 x 25 alumnes
Capacitat total de 225 alumnes
Organització en 9 aules

PREVISIÓ

Acabament de les obres: curs 2005-06

DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
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