


Ajuntament
Ajuntament fax
Ajuntament correu electrònic
Ajuntament web
ADF
Escola Pública d’Avinyonet
Consell Comarcal
SIAJ. Informació jove
Bombers Vilafranca
Bombers
Emergències
Farmàcia
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
Emergències
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
Mútua Penedès (urgències)

93 897 00 00
93 897 06 67

avinyonet@diba.cat
www.avinyonet.org

93 897 00 13
93 897 04 43
93 890 00 00
93 892 20 20
93 892 20 80
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93 814 70 50 (Vilanova)

93 657 00 10
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088

902 53 65 36
93 818 04 40
93 890 22 40
93 890 27 00

A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

Consultori d’Avinyó Nou
per demanar visita

Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a les 8 del matí de l’endemà)
Urgències (ACUT) 24 hores
dissabtes i diumenges
Pediatria  de 8.00 a 20.00 hores
de dilluns a divendres
Administració de 8.00 a 15.00
hores de dilluns a divendres,
excepte els dimarts que serà fins a
les 17.00 hores
Ambulàncies
Ambulàncies de Catalunya
Creu Roja
Hispano Igualadina
Soler i Sauret
Llar d’Infants d’Avinyonet

93 897 08 29
902 111 444
608 21 25 22
639 81 16 74

93 891 54 01

93 891 54 01

93 817 10 51

93 819 95 05
93 890 29 29

061
93 892 32 32
93 890 11 51

93 632 51 33/93 632 52 32
618 63 17 92

Deixalleria
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h.
(Carrer Canigó - Carrer Mare de Déu de Montserrat,
al polígon industrial de Sant Pere Molanta)

Recollida de mobles i trastos vells
L’últim divendres de cada mes (El dimarts abans s’ha
de telefonar a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i
quantitat de deixalla)

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES
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Sol·licitud devolució garantia
definitiva de l’obra “vestidors del
camp de futbol de la grava”
Per unanimitat es va aprovar retornar a
Jaume Esteve Duran l’aval de Caixa Penedès
per import de 5.983’96 euros dipositat com
a garantia definitiva de les obres dels
vestidors del camp de futbol.
 

Aprovació del conveni amb la
Diputació de Barcelona per a
l’actuació de “l’ampliació del desguàs
d’aigües pluvials a Avinyó nou”
Amb l’acord unanim del consistori es va
aprovar el conveni que se signarà amb
l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona per desenvolupar l’ampliació del
desgüàs d’aigües pluvials a Avinyó Nou, al
nord de la N340. L’aportació serà de 75.000
euros. ¤
 

Aprovació Pla Local de Joventut
2009-2011
Amb tots els vots a favor es va aprovar el
Pla de Joventut que ha elaborat els serveis
de dinamització socio-cultural de l’Ajuntament
pels anys 2009-2011. El Pla servirà impulsar

polítiques integrals de joventut.
 

Aprovació inicial modificació projecte
“Magatzem Municipal”
Per unanimitat es va acordar aprovar
inicialment la modificació del projecte d’obra
“Magatzem Municipal” amb un pressupost
d’execució de 281.057’00 euros.
 

Moció del grup municipal de la UPA-
FIC per crear una borsa de treball
La moció de la UPA va ser aprovada amb
tots els vot a favor i es va acordar crear una
borsa de treball per tal de facilitar l’accés al
món laboral de les persones del municipi.
 

Moció sobre la defensa dels grups de
cultura popular i tradicional catalana
amb ús de materials pirotècnics
Es va aprovar unànimament instar al Govern
de la Generalitat que sol·liciti al Ministeri
d’Indústria que la transposició de la directiva
del Parlament Europeu contempli el caràcter
singular dels elements festius de cultura
popular i tradicional de foc.
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Aprovació obertura del procediment
de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a
l’obra “construcció d’un magatzem
municipal”
Amb tots els vots a favor es va aprovar
contractar mitjançant el procediment obert
i tramitació urgent, les obres “Construcció
d’un Magatzem Municipal” amb un
pressupost de licitació de 281.057’00 euros. 

Aprovació inicial del projecte de
reparcel · lac ió (modal i tat  de
compensació bàsica) del SUD 4.2 c/
Pau Casals
Unànimement el ple va aprovar inicialment
el Projecte de reparcel·lació (modalitat de
compensació bàsica) del SUD 4.2 carrer
Pau Casals, redactat per l’arquitecte Rosa
Escala Moyés i promogut per la Junta de
Compensació del sector.
 

Aprovació definitiva del projecte
d’urbanització del SUD 4.2 – c/ Pau
Casals
Per unanimitat es va aprovar definitivament
el Projecte d’urbanització del SUD 4.2 c/
Pau Casals, amb un pressupost de
620.383’58 euros.
 

Aprovació compte de la gestió
recaptatòria de l’exercici 2008
Amb tots els vots a favor es va aprovar el
compte de la gestió recaptatòria de
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2008,
presentada per l’OGT de la Diputació de
Barcelona.
 

Sol·l icitud devolució garantia
definitiva de l’obra “Urbanització de
la plaça Societat la Torre”
Per unanimitat es va aprovar retornar a Port
Narbonne SL, l’aval de Caixa Penedès per
import de 15.560’00¤ dipositat com a
garantia definitiva de les obres abans
assenyalades.
 

Sol·licitud canvi de destinació actuació
inclosa en el PUOSC 2008/2012 de
la Xarxa de Camins Rurals de l’Alt
Penedès
Amb tots els vots favorables el consistori va
aprovar sol·licitar al Consell Comarcal de
l’Alt Penedès el canvi de destinació de la
subvenció per import de 54.176’17 euros,
atorgada dins el PUOSC 2008 per l’actuació
titulada Pavimentació del camí de Sant
Sebastià dels Gorgs a la Carrerada F2,
inclosa en el projecte comarcal Xarxa de
Camins de l’Alt Penedès 2008-2012 (Fase
I) i que aquesta sigui destinada a l’actuació
Camí d’accés al barri de Can Massana F2
(arribant a Cal Palari).
 

Adhesió al manifest per a la defensa
dels grups de cultura popular amb
ús de materials pirotècnics
Tots els regidors va estar a favor de adherir
l’ajuntament al manifest per a la defensa dels
grups de cultura popular i tradicional catalana
amb ús de materials pirotècnics de la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya
i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya.
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Un projecte pel manteniment i protecció dels
espais.

El juliol de 2003, la Parròquia de Sant Sebastià
dels Gorgs, autoritzada per l'Arquebisbat de
Barcelona, va signar un conveni amb l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès, segons el qual es feia
una cessió d'ús al municipi per un període de 15
anys, durant els quals l'Ajuntament gestionaria la
restauració i difusió del conjunt.

El primer fruit d'aquest conveni és el “Projecte de
Restauració del claustre i accés al campanar del
monestir de Sant Sebastià dels Gorgs”, promogut
pel Servei de Patrimoni Local de la Diputació de
Barcelona.

La finalitat d'aquest projecte és aconseguir una
intervenció que tingui en compte, en tot moment,
els requeriments de funcionament dels seus elements
i els condicionants de l'arquitectura preexistent i
sobretot la seva problemàtica física i estructural
i poder assegurar la seva conservació i pervivència
a les futures generacions.

La intervenció contempla la restauració del claustre
i accés al campanar del monestir de Sant Sebastià
dels Gorgs a Avinyonet del Penedès, amb el
reconeixement d'aquests elements, vinculant-los a
la història, resolent la seva problemàtica física i
estructural per tal de garantir el correcte

manteniment i propiciant el futur accés, la visita
i la contemplació d'aquest patrimoni monumental
de la població, i de la comarca.

El principal objectiu d'aquest projecte és definir
les obres més necessàries i urgents a realitzar en
el monument. Es basen, sobretot, en el manteniment
i la preservació de la fàbrica existent i dels
principals elements escultòrics, sent el cobriment
del claustre la decisió més contundent i alhora
evident, degut a la seva inexistència, per tal d'evitar
al màxim el deteriorament natural del treball
escultòric.

Per altra banda, cal  resoldre l'accés al campanar,
també inexistent, i així poder fer el manteniment
i seguiment de les prestacions dels elements
estructurals, funcionals, i d'intrusions d'ocells.

Ambdós objectius s'entrellacen, doncs, son alhora
coberta i accés. Formen part d'un recorregut que
permet anar observant el monument des de diferents
punts. El recorregut per l'interior de la torre vindrà
enriquit per la descoberta, sempre insòlita i
revaloritzada, del paisatge a través de les finestres
geminades, fins arribar a la planta superior on el
domini panoràmic de l'entorn és total.

Tant el cobriment del claustre com l'accés al
campanar són incorporacions noves a la fàbrica
del monestir. Com elements nous cal plantejar-se
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la incorporació, també, de noves formes i nous
materials, pensant amb la funcionalitat i amb el
recalç de la fàbrica antiga.

Alhora de la intervenció s'adopten criteris com:
incidir el mínim en la fàbrica antiga i discreció en
els nous elements i materials proposats per tal de
no interferir en la comprensió del monument i
sobretot en les restes existents. D'aquesta manera
la nova construcció segueix la pròpia lògica
estructural i funcional, resolent, alhora els objectius
previstos, de cobriment i d'accés.

La decisió de cobrir el claustre amb un pla
horitzontal, defineix el mínim volum cobert, té les
funcions de cobriment i de pas, i alhora incorpora
l'accés i és el suport de l'escala per ascendir a la
torre-campanar.

El claustre no forma un conjunt unitari, cada ala
té una alçada i composició diferent. L'ala de llevant
i parcialment la de ponent queden tallades pel
mur mitger de cal Pujol.

Com en la resta del conjunt, no hi ha indicis prou
clars sobre com seguir una reconstrucció històrica
fidel del que podria haver estat el claustre del
monestir, si és que havia existit mai de forma
completa. Però, no obstant, hi ha la urgència
d'evitar al màxim el deteriorament natural dels
elements escultòrics.

L'accés a la coberta del claustre es situa en l'ala
del pati de més amplada, adossat a l'edifici annex

que conté espais complementaris, tapant
parcialment una paret de relatiu interès històric i
arquitectònic.

L'escala per ascendir al campanar, juntament amb
els demés elements que complementen l'accés, és
entesa com un element de mobiliari.

Els accessos als diferents espais del monument,
es situen d'acord amb l'ús actual del conjunt i de
l'entorn, respectant al màxim la localització dels
existents. Així s'ha previst l'accés al claustre,
directament des de la plaça i la relació amb
l'església, des de l'Era de Cal Pujol, tenint en
compte el pas a través que funciona en casos de
festes locals, en que el recinte del claustre queda
obert al públic.

Des de la plaça es podrà accedir a través del
portal actual que inclou uns graons per salvar el
desnivell. Aquest accés vindrà reforçat per un
element nou, en forma de balcó cobert, a la planta
superior. L'altre accés des de la plaça serà a través
de la recuperació del portal tapiat, situat al mateix
nivell que el portal d'accés a l'església.

També s'han respectat els usos que actualment
tenen les dependències monacals a les quals s'hi
accedeix des del claustre.

En tot moment, el projecte ha tingut en compte el
recorregut del visitant, perquè pugui anar observant
el conjunt del monument, sent la torre-campanar
l'element arquitectònic més emblemàtic.



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

Per aquesta legislatura a la Xarxa de camins rurals
de l'Alt Penedès es van sol.licitar sis camins, dels
quals dos eren ampliació de la xarxa: el de Sant
Sebastià a la Carrerada, Fase 2 i el de Can Ferret
al Molí de Foc, i quatre de millora i manteniment
de la xarxa: el de Coll-Blanch a Sant Sebastià, el
camí d'accés al barri de Can Massana Fase 2, 
el camí de la Carrerada, i el camí de Can Rovira
al camí dels Xops.
 
El Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya a
través del Consell Comarcal només va incloure
dos camins, el de Sant Sebastià a la Carrerada
i l'arranjament de la Carrerada.
 
L'obra del col.lector d'aigües residuals de Les

Gunyoles a Avinyó Nou passant per Can Palari,
tot i la reparació feta per la pròpia empresa, ha
deixat el camí de grava amb dificultats per la
circulació dels veïns que hi viuen, el mateix ha
passat en el camí d'accés al barri de Can Massana,
al fer-hi la instal.lació de la tuberia d'aigua del
dipòsit de la serra a Avinyó Nou.
 
Degut a la urgencia d'intervenció en aquests dos
camins i que ja s'havien sol.licitat anteriorment al
Consell Comarcal, és pel que el Ple del dia 5 de
març es va aprovar per unanimitat sol.licitar donar
prioritat a l'arrenjament del camí de Can Massana
i Can Palari per aquest any 2009, i fer més
endavant la 2ª  fase del camí de Sant Sebastià a
la Carrerada.  

L'ajuntament, conjuntament amb l'Agrupació de
Defensa Forestal (ADF) d'Avinyonet del Penedès,
van sol·licitar la subvenció a la Diputació de
Barcelona  per tal d'arreglar els camins forestals
segons el PPI (Pla municipal de prevenció d'incendis
forestals). El cost total de les obres pujava la
quantitat de 16115 euros, amb una aportació
del 80 % per part de la Diputació de Barcelona
i un 20% de l'Ajuntament d'Avinyonet. L'actuació
ha consistit en l'arrenjament del camí de la serra

de la llampa en els seus tres trams, fins a l'accés
a la zona urbanitzada de les Roques (l'Arboçar).
Per altre banda s'ha millorat el camí del fondo del
Vedell de les Gunyoles, que comunica aquest nucli
amb el camí de la Passada. Amb aquestes dues
actuacions i les realitzades anteriorment, s'ha
procurat tenir els camins amb les condicions
òptimes per tal de donar servei als veïns que hi
circulen i facilitar els accessos en cas d'incendis
de cara a la temporada d'estiu.
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Com ha canviat el poble en dues dècades?
Urbanísticament ha canviat tant, que t’has
d’acompanyar de fotografies antigues per fer-ne
una valoració exacte. Abans només hi havia
urbanitzat el més cèntric o fàcil i ara tenim
pràcticament tots els pobles urbanitzats. En quant
a les persones, penso que no hem canviat tant,
llàstima que l’ocupació del dia a dia ens treu
molta vida col·lectiva.
 
Quins són els trets més característics del
seu municipi?
La identitat i personalitat de cada poble. Tot
i formant part d'un mateix municipi i la proximitat
entre tots els pobles, cada un té un tarannà propi
que l'identifica.
 
Com definiria la seva gent?
La meva gent són els meus veïns i aquests són
gent agraïda i amable.

Quines eren les principals necessitats
d'Avinyonet quan va entrar a l'alcaldia?
L’aigua a l’aixeta. La imatge que més recordo a
l’entrar a l’alcaldia, és la de veure el dipòsit de
la serra buit. Ara, a mi mateix em sembla que no
pugui ser.
 
En què ha decidit encarar la política de
l'ajuntament en els últims anys?
En atendre les necessitats de les persones, primer
les necessitats col.lectives en equipaments i serveis
però també les individuals que en moltes ocasions
hi hem pogut incidir positivament.
 
En aquests 20 anys quins han estat el
moments clau per a Avinyonet?
La construcció de l’Escola Nova. L’ensenyament
és transcendental pel futur del municipi i clau per
al seu desenvolupament.
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Perquè creu que el municipi ha confiat en
vostè durant 5 legislatures seguides?
Perquè s'ha confiat en el treball de tot l'equip i
s'ha reconegut la dedicació al municipi. La
cooperació entre l'alcalde, regidors i veïns ens
ha portat bons resultats per els nostres pobles.
 
Ha estat dur, dedicar tants anys al poble?
Fins on es barreja la vida pública i la
privada?
Penso que ha estat un tema vocacional, m'agraden
els afers públics i treballar pel Municipi. Ha estat
una tasca més en la meva vida i en la que he
tingut sempre el recolçament famil iar.
 
Quin és el millor i el pitjor record que
s'emportarà?
Hem fet moltes obres i els millors records és veureles
començar, acabar i el servei i l'ús que en fan els
veïns.
Els pitjors ratos els passes en l'interval entre que
sorgeix un conflicte inesperat, i fins que has
aconseguit el control i la sol.lució.
 
Perquè ha decidit continuar la seva
activitat fora de la política?
No em sembla que m’hagi dedicat a la política,
sinó que m’he dedicat a atendre el nostre municipi.
Ara em dedicaré a la nostra cooperativa vinícola
que forma part del meu ofici de pagès.
 
Quins són els seus objectius de cara a la
presidència de COVIDES?
Aprofitar totes les aptituts dels membres de la junta
i potencial de l'empresa per aconseguir els objectius
pels que va ser creada la cooperativa,  de millorar
la situació de la pagesia a la comarca i obtenir
uns bons resultats pels socis, sobretot aquest segon
que és el que s'ha quedat més enrera.
 
Què li aconsellaria al proper alcalde?
Amb quins reptes creu que s'encararà?
Que actuï sempre en bé dels veïns d'Avinyonet i
pel be comú d'interès general. Això que sembla
tan fàcil sempre troba interferències que ho
dificulten i el repte és superar-ho, i en temps de
crisis es fa més difícil.
 
Com s'imagina que serà Avinyonet d'aquí
a 20 anys?
M'imagino als pobles conservant la seva identitat,
amb vida pròpia i disfrutant de les seves tradicions.
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El dia 9 de març, per Decret d’Alcaldia, es modifica
el cartipàs municipal, passant les regidories de
Serveis Socials i la de Sanitat i Atenció a la Dona,
que portaven, respectivament, els Regidors Jordi
Parellada Rovirosa i Guillem Gómez del Casal
Sevilla, a portar-les el Coordinador de l’Àrea de
Benestar Social el Sr. Frederic Manzanares Elias
i la de Promoció Econòmica que portava el
Regidors Jordi Parellada Rovirosa l’assumeix el
Coordinador de l’Àrea de Serveis Administratius
i Econòmics Sr. Josep Raventós Massana.
També passa a formar part de la Junta de Govern
Local i Tercer Tinent d’Alcalde el Sr. Frederic
Manzanares Elias en substitució del Sr. Jordi
Parellada Rovirosa. El mateix decret explica les
motivacions d’aquest canvi, que si be el dia 11
de febrer de 2009 es va quedar en obrir un espai
per la dona per fer-hi tallers, cursets, manualitats

o exposicions, els regidors Sr. Jordi Parellada i
Guillem Gómez, sense comptar per res amb el
coordinador de l’Àrea de Benestar Social com
s’havia quedat en el plenari del dia 9 de juliol de
2007, i refusant contestar al requeriment fet per
l’alcaldia el dia 5 de març en què es demanava
aclariments sobre les activitats del Casal de la
Dona, i concretament si es plantejava donar
assessorament, no va ser fins al dia de la
inauguració que es va explicar i fer uns fulletons
que oferien un assessorament sobre temes
relacionats amb la dona, gestió del servei psicològic
adreçat a víctimes de violència de gènere, temes
relacionats amb la igualtat entre home i dona i
altres assessoraments sobre el dolor, que
obligatòriament han de ser donats per especialistes,
cosa que no es complia.  

S’ha ajornat l’obertura d’aquest espai dedicat
a la dona, previst a la sala polivalent situada
als baixos de l’edifici de l’ajuntament.
La precipitació per a l’obertura del local, la
confusió en els serveis que es van proposar el
diumenge 8 de març, i la manca de tècnics
professionals per atendre les funcions pròpies i
adients a un Casal de la Dona, són els motius
que han fet replantejar la implantació d’un servei
a la població amb la qualitat que es requereix.
Aquest ajuntament tenia prevista l’obertura de
nous espais d’atenció personal, com el Casal
de la Gent Gran o el Casal de la Dona, en el

local nou que properament es construirà al carrer
Carme d’Avinyó Nou, i que reunirà les condicions
necessàries per l’atenció personalitzada i de
discreció, amb el serveis professionals
corresponents per un assessorament adequat a
les problemàtiques que pugui afectar o precisar
la dona. La sala annexa al Telecentre només
reuneix les condicions per impartir  activitats,
tallers, conferències, cursos, lloc de trobada en
aquest cas dirigit a la dona.
L’atenció personalitzada i professional es
continuarà oferint des dels Serveis Socials
municipals.    

El passat divendres dia 27 de febrer es va dur
a terme la presentació de la xarxa de
telecomunicacions municipal (guifi) a la societat
la Penya de l'Arboçar. D'aquesta manera es
dona per finalitzada la 2ona fase d'instal·ació
de la xarxa, arribant a tots els nuclis del municipi.

En el darrer mes hi ha hagut un augment
significatiu de les sol·licituts per participar en
aquest projecte, arribant a la xifra de mes de
80 families que han presentat el full d'inscripció
a la secretaria de l'Ajuntament.

El passat mes de febrer es va modificar l'horari dels
telecentres, sent els dilluns i dimecres de 5 a 8 a Cal

Candi, les Gunyoles i els dimarts i divendres també
de 5 a 8 als baixos de l'Ajuntament, Avinyó Nou.

Durant el mes de febrer, l'Ajuntament d'Avinyonet
ha mantingut converses amb l'Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues per tal d'iniciar un nou projecte
de formació de l'escola de futbol base que està
creant el CF de Sant Cugat Sesgarrigues i que es
durà a terme a les seves instal·lacions esportives.
Aquesta nova proposta significarà una nova via
per els nostres nois i noies per tal de fomentar la
practica de l'esport i en aquest cas el futbol. També
s'ha comptat amb el suport de la UE Avinyonet,
pensant que aquesta podria ser una bona via de

formació de joves del municipi en el futbol.
Les categories que es volen dur a terme són:
Benjamí 7/9 anys
Aleví 9/11 anys
Infantil 11/13 anys
Cadet 13/16 anys
Juvenil 16/19 anys
Tots els interessats es poden posar en contacte
mitjançant correu electronic o telefon que s'adjunten
a continuació:
c.f.santcugat@gmail.com          670 257 035



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

El passat 20 de febrer els nens i nenes de la Llar
d' Infants i les seves famílies van sortir a celebrar
la Rua de Carnaval, vam esperar l' arribada dels

nens i nenes del CEIP i tots junts vam recorrer els
carrers del poble fent gresca!!!
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El calendari de pre-inscripcions pel curs 2009-
10 és el següent:
 
Presentació de sol·licituds:
del 4 al 15 de maig de 2009

Publicació de relacions baremades de
sol·licituds:
22 de maig de 2009

Sorteig del número de desempat:
entre el 25 i el 27 de maig de 2009

Termini per presentar reclamacions:
25, 26 i 27 de maig de 2009

Publicació de la relació definitiva
d'alumnat admès:
2 de juny de 2009

Període de matrícula:
del 8 al 12 de juny de 2009

JORNADES DE PORTES OBERTES A LA
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
"EL CARGOL"
Dimarts 28 d' abril de 2009
17:00-18:30 hores.

El dia 7 de març Avinyonet va celebrar el dia de
les Dones. L’acte es va portar a terme al CEIP
Avinyonet i va ser presentat per la regidora Victòria
Pascual. Les dones del grup de teatre de Cantallops,
van ser les encarregades de llegir el manifest i
posteriorment diverses veïnes del poble van recitar
poemes i escrits. L’ONG "Entre Pobles" va
col·laborar en l’acte amb la projecció del
documental “Campesinas, Semillas de Cambio”.

El film va permetre fer un debat, en el qual hi va

participar el públic assistent fent reflexions sobre
la igualtat. Més de 60 persones van voler estar
presents a l’acte que es va cloure amb la
inauguració d’una exposició de dones artistes del
municipi.

Enguany s’estrenava el primer sopar de dones,
que ha estat un éxit de participació. El sopar es
va fer al restaurant de Cantallops i hi van participar
45 dones, una xifra que ha superat les previsions
de l’organització.
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A l'escola estem portant a terme dos projectes
d'innovació.
Un relacionat amb les noves tecnologies: la
introducció de  les Tecnologies de la Informació
en les diverses àrees curriculars i en la pràctica
docent.
Aquest projecte es va iniciar el curs 2006-
07,coincidint amb l'estrena del nou edifici, una
escola d'una línia, amb totes les possibilitats que
això ens suposava (una aula d'informàtica
acondicionada i les aules cablejades).
L'Ajuntament, l'AMPA i l'escola van agafar el
compromís de contribuir, dins les seves possibilitats,
a la dotació de material que ens mancava
( impressores/escànner,  o rd inadors  ) .
Els objectius eren: dotar progressivament les aules
ordinàries d'ordinadors adequats; promoure en
el professorat el coneixement  dels recursos
(programes,  Webs, maquinari, activitats,…) que
li serien útils i necessaris per a poder integrar les
TIC en la seva tasca docent i Impulsar la
incorporació de les TIC en els processos
d'ensenyament- aprenentatge i dins el currículum.
Per aconseguir els objectius hem rebut el suport
del departament d'educació, de l'AMPA i de
l'Ajuntament. En un projecte d'aquestes
característiques, els recursos econòmics prenien
especial importància. No es pot aprendre a fer
anar ni treballar amb unes eines que no tens.
El Departament ens va dotar amb 500 euros, una
pissarra digital amb ordinador i equip de so
instal·lat. A més ens va donar durant aquests tres
darrers cursos assessorament a centre en l'àmbit
TIC. Entre l'escola, l'AMPA (4 ordinadors) i
l'Ajuntament (8 ordinadors) es va adquirir el
material  necessari per a tenir en condicions l'aula
d'informàtica. Un cop es van tenir els recursos de
formació i materials aconseguits, la posada en
pràctica pedagògica ja era tasca d'escola. Des
del primer dia, els objectius de centre van anar
encaminats cap a aconseguir que els i les alumnes
utilitzessin els ordinadors en la seva tasca diària,
es fessin autònoms i responsables en el seu maneig

i fossin capaços de veure'ls com una eina més
d'aprenentatge, com una font de recursos on
obtenir molta informació de manera ràpida, i
també processar i enviar aquesta informació.
Valorem molt bé la implantació d'aquest recurs
dins la nostra tasca diària, tant del professorat
com dels alumnes. Saber utilitzar les tecnologies
que van sorgint és imprescindible en els nostres
nens i nenes. No són només una eina de joc, sinó
de treball que cal conèixer i valorar.
L'altre projecte que hem iniciat aquest curs és un
Projecte d'Innovació en llengües estrangeres. S'ha
incrementat 1 hora d'anglès a tots els cursos de
Primària.
L'objectiu principal del projecte és desenvolupar
les habilitats comunicatives a través d'activitats
variades i motivadores per poder millorar la
competència tant oral com escrita dels i les alumnes,
interrelacionant la llengua anglesa amb d'altres
àrees del currículum com l'Educació Artística,
Visual i Plàstica, i el Medi Natural i Social.
A través d'aquest projecte pretenem que els/les
nostres alumnes estiguin en contacte amb una
llengua de comunicació diferent a la seva, i que
vagin adquirint progressivament una competència
comunicativa en aquesta llengua estrangera, en
un context significatiu, fent que sigui una llengua
d'ús habitual entre els/les nes/es i els/les mestres
d'anglès.
Si ampliem el temps de contacte amb l'anglès a
través d'uns blocs temàtics diferents cada trimestre,
integrarem l'anglès en altres àrees del currículum,
i d'aquesta manera utilitzarem al màxim, i de
forma significativa la nova llengua. Això repercutirà
en una millora de la capacitat comunicativa dels
alumnes en acabar el cicle.
Per tirar endavant el Projecte, el Departament
d'Ensenyament ens ha fet una dotació de 2000
euros, amb la qual hem pogut comprar material
àudiovisual, i ampliar la Biblioteca d'anglès. S'han
comprat forces llibres amb el CD per poder llegir
i escoltar el conte amb llengua anglesa, i així
poder fer préstec també de llibres en anglès.
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El 14 de Febrer es va fer una sortida per visitar
la ciutat de Tarragona; varem començar des de
la Plaça Imperial Tarraco on vam recollir la nostra
guia, des de dalt mateix de l'autocar varem fer
una volta panoràmica de la ciutat tot observant
els contrastos de la Tarragona romana, moderna
i contemporània; les Muralles Romanes, la Rambla
Nova, la Font del Centenari, el Monument als
Castells, la Platja del Miracle, el Port, el popular
barri del Serrallo, la Necròpolis etc. Tot seguit
continuarem la visita guiada per la Tarragona
romana; començant des del Portal del Roser i
l'explicació de la maqueta Tarraco Romana i
continuant fins al museu nacional arqueològic de
Tarragona amb escultures, mosaics i objectes d'ús
personal i quotidià procedents de l'antiga Tarraco.
De camí cap al museu també varem admirar la
Façana de la Catedral i sortint d'aquest ens
aturarem a la capçalera del circ (les restes que
han sobreviscut del què havia estat un gran circ
romà) i finalment vam acabar la visita amb la
impressionat vista de l'amfiteatre romà des del
Balcó del Mediterrani. Un cop finalitzada la visita
hi va haver una estona lliure per passejar i acabar
de gaudir del bon dia que feia i tot seguit ens
dirigírem a Cambrils per dinar i acabar la sortida
amb una mica de ball.

El proper 18 d'abril es celebra la VII Festa de la
Gent Gran del municipi, una festa - homenatge a
la gent gran que es realitza cada any el mes
d'abril.El proper 18 d’abril es celebra la VII
Festa de la Gent Gran del municipi, una festa -
homenatge a la gent gran, que es realitza cada
any el mes d’abril.La festa de la gent gran és un
esdeveniment festiu en el que es presta especial
atenció al patrimoni del municipi i del seu entorn
més proper. És un reconeixement al gran valor
del patrimoni històric, cultural i popular que ens
envolta i del que gaudim tots els conciutadans
gràcies al treball i la saviesa dels nostres pares,
avis, besavis, rebesavis, etc.

Ja està tot a punt per la propera Trobada de
l'Agermanament entre Béruges i Avinyonet del
Penedès que enguany tindrà lloc a Béruges del
30 d'abril al 3 de maig, la sortida en autocar
està prevista per al dijous dia 30 al vespre,
per tal de viatjar de nit i aprofitar millor l'estada
de dos dies a Béruges.

La tornada serà el mateix diumenge dia 3 de

maig a mig matí, de tal manera que puguem
arribar a casa a una hora prudent.

Una altra dada interessant és que el programa
d'activitats que ha preparat la Comissió
d'Agermanament de Béruges inclou la visita a
Futuroscope, un parc d'atraccions amb diversió
i activitats per tota la família.

A la Societat de Cantallops continua els dimarts
a dos quarts de sis a vuit del vespres el Curs de
Restauració de Mobles. Continua també el Curs
d'Aeròbic que es realitza tots els dimarts i dijous
de nou a deu del vespre, el curs es realitza cada

any fins el mes de juliol i torna a començar el mes
de setembre després de les vacances d'estiu.

Durant els mesos de febrer i març també s'hi ha
realitzat un curs de Balls de Saló.
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Un any més, s'ha organitzat la sortida jove a la
neu juntament amb els municipis de Les Cabanyes,
Mediona, Font-Rubí, Sant Martí Sarroca i Vilobí
del Penedès. Enguany s'ha anat a les pistes de
Port-Ainé (Pallars Sobirà- Gran Pallars) els dies 7
i 8 de Març. A la sortida va comptar amb un total
de 20 joves i els 5 tècnics de cada un dels
ajuntaments. El dissabte es va sortir ben aviat per
tal d'aprofitar el dia per esquiar, el matí feia vent,
però a mida que passaven les hores el temps
anava millorant i vam poder aprofitar per esquiar
prou bé. A la tarda vam fer cap a l'alberg “Les
Estades” situat entre Sort i Rialp i l'endemà va fer

un dia esplèndid.
Va ser un cap de setmana ben actiu i a tots ens
van quedar ganes de repetir-ho! Aquest és el vuitè
cap de setmana a la neu que organitzem
conjuntament amb altres municipis de la comarca
i l'experiència ens confirma que val la pena i que
l'esforç de coordinació que impliquen la sortida
a la neu, i la sortida de l'Estiu Jove són sempre
recompensats amb una experiència inoblidable.
No és només el fet de sortir a fer l'esport que
t'agrada o sortir a conèixer món, que també, però
és també el fet de sortir del teu entorn habitual,
aprendre, fer coneixences i  conviure.

El curs de francès B1 es realitza tots els dilluns de
vuit a 2/4 de deu del vespre a la planta baixa
de l'Ajuntament, continua fins a finals del més de

juny i està previst tornar a començar el mes
d'octubre.




