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Excavacions a la Font de la Canya

Casal d’estiu 2010



Oficines municipals
De dilluns a divendres
de 8,30 a 14 h.
Dijous de 18 a 20 h.

Alcaldia
Dimarts de 12 a 14 h.
i hores concertades prèviament

Regidories
Hores concertades prèviament

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

Arquitecte tècnic
Divendres de 9.00 a 12.00
Hores concertades prèviament

Jutgessa de Pau
Dimarts a hores concertades

Assistent Social
Dijous de 10 a 12’30 h.
Hores concertades prèviament
Educadora, dijous de 10 a 11 h.

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d’aigua (CASSA)
26 de juliol al 10 de setembre
l'horari d'atenció al públic de CASSA
serà tots els dimecres de 9.00 a 10.30 h.
Tel. Avaries 902 290 280 (24 h.)

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

Medicina general
· Avinyó Nou: dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h. i dijous d’11,30 a 13 h.
· Les Gunyoles: dijous de 9 a 11 h.

Infermeria
· Avinyó Nou: consulta dilluns i dimecres de
10h a 12h, dijous i divendres de 9 a 12h
· Anàlisi: dilluns i dimecres de 9 a 10h. Per
fer analítiques cal demanar dia i hora amb
antelació i portar la targeta sanitària i la
petició d’analítica feta pel metge.
· L’Arboçar:dimarts de 9 a 10,30 h.
· Sant Sebastià dels Gorgs:dimarts de 10,30
a 12,30 h.

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a les Gunyoles de 16,30
a 20’30 h. Dimarts i divendres a Avinyó Nou
de 16,30 a 20’30 h.

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

per demanar visita

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

085
112

93 897 00 82
93 814 70 50 (Vilanova)

93 657 00 10
112
088

900 77 00 77
93 818 04 40
93 890 22 40
93 890 27 00
93 897 08 29
902 111 444
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HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a 21 h.)
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
Telèfon d’Urgències

608 21 25 22
639 81 16 74

93 891 54 01

93 891 54 01

93 817 10 51

93 819 95 05
93 890 29 29

061
93 892 32 32
93 890 11 51

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

061

2

TELÈFONS ÚTILS

Deixalleria
Dilluns de 9.00 a 13.00 hores; divendres de 9.00 a 13.00 i
de 16.00 a 19.00 hores i dissabre de 9.00 a 14.00 hores.(Carrer
Canigó - Carrer Mare de Déu de Montserrat 48, al polígon
industrial de Sant Pere Molanta). Darrera del Carrefour.

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

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 03/09/2010 04/11/2010 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 03/09/2010 04/11/2010
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Els veïns que vulguin pagar l’Impost de Béns Immobles en dues parts, cal que es dirigeixin a l’Organisme de Gestió Tributària per tal de
domiciliar-lo.

NAIXEMENTS del 29 d'abril al 15 de juliol de 2010
BILAL AGHOTAINE
MARINA PACHECO CORDON

CASAMENTS del  29 d'abril al 15 de juliol de 2010
ALBERTO BLAS MONTEYS I MARIA NURIA PUJANA GURI
JAVIER JUAREZ ORGAMBIDES I MILAGROS COROMOTO
BENAVIDES QUINTERO

DEFUNCIONS del 29 d'abril al 15 de juliol de 2010
ANGELA FERRANDO CARBO
JUAN PASCUAL MASSANA
SEBASTIAN CARRERAS PIÑOL
JOSE CASTELLVI CUSCO



Benvolguts veïns,

Us presentem una nova edició de la revista
Avinyonet Avui, que com podreu veure té un
nombre de pàgines superior a la de les altres
edicions, i és que en aquest període es concentren
moltes de les activitats culturals del nostre municipi.
Començant per la finalització dels cursos que es
realitzen durant tot l'any, continuant pel Casal
d'Estiu destinat als més joves i finalitzant per les
festes majors.

M'agradaria destacar la bona salut que estan
demostrant les activitats que s'organitzen i la
bona acceptació que tenen per part dels veïns,
i animar a la gent a seguir participant.

També cal destacar la tasca que fan les societats
de tots els pobles, que ens organitzen les diferents
festes majors, un bon grapat de feina destinada
a fer-nos passar una bona estona entre els veïns,
familiars i amics, tot deixant els problemes diaris.
A totes elles, moltes felicitats per la seva dedicació
i una gran mostra de superació en aquests temps
tant difícils, econòmicament parlant, que tothom
pateix. Per tant, que passeu tots unes molt bones
Festes Majors!

En aquesta edició també volem destacar una
nova subvenció que s'ha aconseguit. Es tracta
del programa “Viure al poble”, que
desenvolupa el Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, una quantitat de 522.500 euros que
arribaran al municipi per tal de reactivar
l'economia  i el turisme, una aposta ferma iniciada
i treballada l’any passat i que s'ha de dur a terme
en els pròxims tres anys.
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Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès

En nom de tot el Consistori d’Avinyonet del Penedès
volem donar el més sincer condol

a la família Barrera Torné
per la pèrdua en acccident de trànsit del seu fill

Lluís Barrera Torné

Ja per acabar, la passada setmana vàrem viure
uns moments complicats en el sí de l'ajuntament,
quan degut a un accident de trànsit, el fill del
José Luís Barrera, treballador de la brigada
municipal, des de fa uns 15 anys, ens deixava.
En Lluís, havia esta professor de la nostra escola,
el CEIP d'Avinyonet. Tant sols dir que en nom
propi i en el de tot el consistori vull transmetre el
màxim suport possible a tota la família.

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Ple extraordinari del 25 de maig de 2010

Aprovació de la certificació d'obra número 5 “Local Municipal”
Per unanimitat es va acordar aprovar la certificació d'obra número 5 de l'actuació “Local Municipal
d'Avinyó Nou” pel seu import total de 111.193'03 euros.

Adhesió al Pla Supramunicipal de Drogues de l'Alt Penedès
Amb els vots favorables de tots els regidors es va aprovar el contingut del Pla Supramunicipal de
Drogues de l'Alt Penedès 2010-2013 i donar el vist i plau a les funcions de la Comissió Político-
Tècnica com a màxim òrgan del Pla.

Moció de suport a les consultes populars per a la independència
Per unanimitat es va votar a favor de la moció presentada per la comissió Avinyonet decideix! On
s'exposava declarar que els processos de participació ciutadana enriqueixen la societat i la fan
més democràtica, expressar el reconeixement a les entitats i associacions del poble que han iniciat
el moviment per promoure la consulta del 20 de juny, defensar en la línia del pronunciament del
Parlament, el dret del poble català a decidir i mantenir l'Ajuntament al marge de l'organització
de la consulta.

Certificació d'obra número 6 “Local Municipal”
Per unanimitat es va votar a favor d'aprovar la certificació d'obra número 6 del projecte “Local
Municipal d'Avinyó Nou F1” pel seu import total de 60.935'12 euros.

Aprovació inicial Pla Parcial del Sud 3.3 Les Planes
Amb tots els vots favorables es va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del SUD 3.3 Les
Planes, redactat per l'arquitecte i advocat Manuel Márquez Poncela i promogut per la mercantil
Nova Lavernó, SA.

Aprovació inicial projecte urbanització de diversos carrers de les
Gunyoles
Tots els regidors van votar a favor d'aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària “Projecte
d'urbanització de diversos carrers de les Gunyoles” redactat per l'arquitecte M. Rosa Escala Moyés
amb un pressupost d'execució per contracte total de 197.985'07 euros (IVA a part)

Aprovació recepció obres urbanització Polígon Industrial “La Carrerada”
Per unanimitat es va donar llum verda a la recepció de les obres que corresponen al Projecte
d'urbanització del sector de desenvolupament industrial “La Carrerada 1” una vegada transcorregut
el termini de manteniment de 3 anys fixats per l'Entitat de Conservació del sector. Aquesta està
condicionada a les actuacions de neteja del sector, a la col·locació d'una reixa amb pas d'aigua
que eviti la caiguda d'objectes al pou situat al límit del camí i la col·locació d'un cartell de carrer
sense sortida.

Ple extraordinari del 15 de juny de 2010
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Sessió extraordinària urgent del ple de
l’Ajuntament del 8 de juliol de 2010

Per unanimitat el ple municipal va acordar mostrar el rebuig de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. També es va acordar mostrar el suport
de l’Ajuntament a les resolucions que es prenguin de manera majoritària al Parlament de Catalunya
i es va instar a la ciutadania a participar de manera massiva a la manifestació que es va portar
a terme el passat 10 de juliol a Barcelona.

Les obres del nou Centre Cívic d'Avinyó Nou es
troben ja en la seva fase final. Cal recordar que
l'empresa constructora ha estat BECSA i que
l'import total de l'obra ascendeix a la quantitat
de 601.868'17 euros. La previsió és d'organitzar

Local Avinyó Nou
el programa de funcionament del nou equipament
durant el mes de setembre i realitzar la seva
obertura al públic de cara a la propera tardor.
La planta baixa està dividida en dos espais
independents, un destinat a una Sala Polivalent i
al local de Joves amb diferents espais per a les
entitats. L'altre està destinat a l'atenció dels usuaris
del local, conjuntament amb el desplaçament del
telecentre que actualment es troba a la planta
baixa de l'Ajuntament. La seva entrada serà a
través del c/ del Carme.
D'altra banda la planta 1a estarà destinada a la
gent gran amb diferents espais. Les activitats que
es portaran a terme es treballaran des de la
regidoria de Gent Gran, Serveis Socials, tècnics
i la dinamització socio cultural de l'Ajuntament,
conjuntament amb els usuaris per poder-les adaptar
a les seves necessitats. L'espai de la gent gran
tindrà entrada sense barreres arquitectòniques pel
c/ del Sindicat i es comunicarà mitjançant escales
amb el c/ del Carme.

La Diputació de Barcelona ha concedit a
l'Ajuntament un nou espai lúdic destinat a la
gent gran. Permetrà fer exercicis fisioterapèutics
per a les diferents parts del cos. Aquesta és una
iniciativa de la Diputació, que està col·locant
diferents espais d'aquest tipus a tot el territori
de Barcelona.

L'espai estarà situat just al davant del nou Centre
Cívic, a la nova plaça que s'ha urbanitzat
conjuntament amb el projecte del nou
equipament.

Espai lúdic per a la gent gran
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El passat dijous dia 8 de
juliol el Departament de
G o v e r n a c i ó  i
Administracions Públiques

L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès rebrà 522.500 euros
del programa Viure al poble 2010

de la Generalitat de Catalunya  feia pública la
resolució del programa de Viure al Poble 2010,
en el qual ha seleccionat 28 projectes d'arreu de
Catalunya en aquesta segona edició. Aquest
programa està destinat als municipis petits, amb
menys de 2.000 habitants, que requereixen una
atenció especial i hagin presentat projectes per
afavorir la instal·lació de noves activitats
econòmiques i iniciatives emprenedores que
permetin la dinamització i el desenvolupament
dels municipis de les zones rurals.

El projecte que ha presentat Avinyonet s'anomena
reactivació econòmica i turística per Avinyonet
del Penedès. La idea principal és realitzar una
oficina de turisme - agrobotiga que aglutini i
informi de tots els productes i serveis, tan turístics,
comercials, o bé de restauració que hi ha al
municipi.  Aquest espai estaria compost per una
sala de recepció de visitants i una sèrie de mobles
d'exposició, on les empreses del municipi
exposarien els seus productes i informació de
l'empresa. A partir d'aquí el tècnic de turisme i a
demanda dels visitants ensenyaria i donaria
informació dels productes, tot indicant on pot anar
a comprar els productes, on es troben les botigues,
les caves, les bodegues o el molí d'oli....

D'aquesta manera generarem un espai, un punt
de trobada entre els visitants que ens venen al
municipi i des d'aquí donarem informació del
mateix o bé indicarem a on es troben els productes
que s'elaboren al municipi per així dinamitzar el
contacte entre l'administració més propera,
ajuntament, els veïns i productors, tancant la
cadena amb els visitants que vulguin gaudir del
nostre territori i dels nostres productes. Aquest nou
punt seria el nou eix pincipal de turisme del
municipi. Aquí al nostre municipi ens podem
aprofitar de la proximitat amb la carretera N-340
i el gran flux de gent que passa  entre nosaltres.

Aquest nou espai també servirà per explicar tots
els actes culturals que desenvolupem tant
l'ajuntament com les entitats de les diferents
Societats. Per tant, podria ser un espai d'exposició
permanent, amb imatges de les festes, amb
exposició de materials, i així donar a conèixer les

activitats que es desenvolupen al municipi.

També hi ha una suma de projectes necessaris
per la millora de l'accessibilitat, aparcament i
mobilitat de diferents punts visitables. Entre ells
trobaríem la formació d'una zona d'aparcament
al nucli d'Avinyó Nou, per dinamitzar el comerç
local, on els caps de setmana necessita d'aquest
nou espai. També facilitar les visites en  llocs
d'interès cultural com són el Monestir de Sant
Sebastià,  el Columbari, l'església d'Avinyó, el
casc antic de les Gunyoles, entre molts d'altres.

També podrem arreglar espais amb falta
d'urbanització, com és la plaça que hi ha entre
el carrer dels Bons aires i el carrer Sant Paladí de
les Gunyoles, fins arribar a la zona ja pavimentada.

Un dels punts importants a destacar també serà
la millora dels elements divulgatius municipals,
(web, tríptics, senyalització, circuits senders i BTT).
Una vegada confirmada la subvenció i que el
Departament ens comuniqui la data de realitzar
la signatura del conveni, serà el moment de treballar
conjuntament amb tots els agents implicats
municipals, empreses, societats, entitats, per tal
d'explicar el projecte a tothom. Anirem realitzant
aquestes reunions de treball per  desenvolupar
aquesta idea i millorar la proposta inicial amb
l'aportació d’idees, que amb la suma de tots
vosaltres en surti un projecte reforçat i es pugui
executar amb les millors condicions i que realment
aquesta iniciativa realitzi aquest canvi en la
tendència del municipi.

Aquest projecte té un termini d'execució dividit en
les anualitats 2010 - 2013.

El Fons Europeu de desenvolupament regional
(Feder) aportarà 475.000  euros, corresponent
al 50% del total del projecte i el Departament de
Governació hi aportarà 47.500 euros, el 5% de
la despesa subvencionable, en total 522.500
euros.

En aquesta segona convocatòria han participat
fins a 70 municipis, dels quals han estat seleccionats
28. Set a Girona, sis a la Catalunya central, quatre
al Camp de Tarragona, quatre a Lleida, tres
projectes a l'Alt Pirineu i Aran, dos a les Terres
de l'Ebre i dos projectes a Barcelona.
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Obres FEOSL

Durant els darrers mesos, s’estan executant les
obres referents al FEOSL 2010, promogut pel
govern central. Les obres de les pistes
poliesportives ja es troben a la seva fase final
i estaran totes a punt per les respectives Festes
Majors.
L'enllumenat també està instal·lat a la zona de
l'Arboçar de Baix, millorant la lluminositat del
barri.

Les obres que encara no han començat són
les del nucli de la Garrofa, consistents en la
urbanització de l'entrada. L'empresa
adjudicatària ha hagut d'endarrerir l'inici
d'aquestes obres degut a la falta del permís
que ha de donar carreteres. A dia d’avui ja
es disposa i tal com ens ha infromat l’empresa
les obres començaran passades les vacances
d’estiu.
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Obres urbanització del camí de Cal Palari
Finalment el Consell Comarcal de l'Alt Penedès
conjuntament amb l'Ajuntament d'Avinyonet, ha
encarregat a l'empresa Jordi Riera, les obres
d'urbanització del camí de Cal Palari. També
es portaran a terme les reparacions dels flonjalls
que havien sortit darrerament al camí de Cal

Campanya d'estiu de prevenció d'incendis forestals

L'Ajuntament d'Avinyonet ha iniciat una campanya
per tal d'aconseguir reduir al màxim el risc
d'incendis als boscos. Per això s'ha enviat una
carta a tots els propietaris de parcel·les o solars
urbans dels municipi, perquè mantinguin en bones
condicions aquests espais. L'ajuntament demana
que les parcel·les estiguin sense deixalles, residus
sòlids urbans o runes i sense herbes ni arbusts en
estat d'abandonament. 

El passat 20 de juny Avinyonet Decideix va
organitzar la Consulta Popular sobre la
Independència.
Els resultats van ser els següents:

Referèndum sobre la independència
Participació: 35,65%
Sí: 466 (93,57%)
No: 17 (3,41%)
Blanc: 15 (3,01%)

Tal i com s'avançava al butlletí anterior, ja es
pot comprovat l'inici de les obres de les dues
rotondes a la N340. Una està situada a
l'entrada del Polígon de Sant Pere Molanta, i
l'altre a l'encreuament de la sortida de vehicles
que venen de la carretera BV 2415, utilitzada

Obres de les rotondes de la N340
entre d'altres, pels veïns de l'Arboçar. Aquestes
rotondes milloraran el trànsit en una zona amb
poca visibilitat i molta perillositat en les seves
entrades i sortides.

El cost de les obres serà de 2'8 milions d'euros.

Massana. Aquesta obra té un pressupost total
de 113.499'22 euros. El 50% del cost l'assumeix
el CCAP a través del PUOSC. La Diputació hi
aporta 30.819'69 euros  gràcies a un ajut que
va aconseguir l'Ajuntament i la resta sortirà dels
recursos propis del consistori.
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Entre els dies 2 i 15 d'agost tindrà lloc una nova
edició de les excavacions arqueològiques al
jaciment protohistòric del Turó de Font de la Canya.
Una vintena d'arqueòlegs i estudiants d'arqueologia
de diferents universitats i centres d'estudis de
diversos indrets de l'estat participaran en les
tasques d'excavació arqueològica d'aquest
important jaciment d'ara fa més de 2.500 anys
d'antiguitat.

Un dels objectius principals de la present campanya
arqueològica és conèixer la datació de l'inici de
la construcció de la zona d'hàbitat que es va
documentar l'any passat, on es va trobar, entre
altres, un magatzem de ceràmiques amb
moltíssimes àmfores, gerres, plats, etc. Es tracten
de les cases més antigues d'Avinyonet del Penedès.
A més, és clau, verificar si a sota d'aquestes
construccions d'hàbitat en surten altres de més
antigues o de fases anteriors. Com és habitual es
continuarà amb l'excavació d'alguns dels dipòsits
d'emmagatzematge de cereal o sitges, de les
quals n'hi ha excavades fins a l'actualitat unes
140 de les més de 350-400 sitges estimades.

Enguany es durà a terme el primer curs de
pràctiques de mostreig de sediment arqueològic
i iniciació a la carpologia, entre els dies 16 i 22
del mateix mes d'agost, una vegada finalitzada
l'excavació arqueològica. És una de les novetats
que enguany engega l'equip d'arqueòlegs de la
Universitat de Barcelona que dirigeix les
excavacions i té com a objectiu donar a conèixer
els mètodes i les tècniques d'aquesta disciplina
arqueològica que s'encarrega de l'estudi les llavors
i fruits carbonitzats per tal de conèixer aspectes
de vital importància a l'antiguitat com és
l'agricultura, l'alimentació, aspectes econòmics,
etc. Es tracta del primer curs d'aquesta temàtica
en el marc d'una excavació arqueològica en tot
l'Estat Espanyol i, en definitiva, és una mostra de

Font de la Canya

la riquesa en aquests materials del Turó de la Font
de la Canya i, des del nostre punt de vista, un
compromís amb la docència arqueològica.

Durant aquestes tres setmanes el municipi
d'Avinyonet albergarà, a la Masia Can
Batlle/Artcava, una vintena d'arqueòlegs i
estudiants d'arqueologia que posaran tot els seus
esforços per tal de conèixer millor com vivien els
primers habitants d'Avinyonet del Penedès. Això
és possible gràcies a dotació econòmica del Servei
d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat
de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. A més, cal
agrair a Masia Can Batlle/Artcava, Sr. Maurice
Botton, Catering Moixa i Queviures Sendu les
seves ajudes i aportacions per a la consecució
d'aquesta onzena campanya arqueològica. Des
de l'equip director del Turó de la Font de la Canya
esperem i desitgem presentar moltes novetats a
les jornades de portes obertes que l'Ajuntament
organitzarà cap a finals de la segona setmana
del mes d'agost. Us hi esperem a tots!
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Els veïns d'Avinyonet gaudiran dels mateixos
descomptes en l'ús de la piscina de Sant Cugat
que els seus veïns. Així ho estipula un conveni
signat entre els dos consistoris. La col·laboració
permetrà doncs que durant la temporada 2009,
del 20 de juny a l'1 de setembre, tots els veïns
d'Avinyonet puguin comprar els abonaments
de temporada al preu de 48 euros els adults,

Signat el conveni entre Sant Cugat i Avinyonet
per l'ús de la piscina municipal

30 euros els nens de 6 a 14 anys i a 20 euros
pels infants. Les entrades tindran un preu els
dies laborables de 3'50 pels adults i 2'50 pels
nens, els dies festius el preu pujarà 1 euro.
Totes aquelles persones que vulguin gaudir
d'aquestes tarifes, han de passar en l'horari
habitual de secretaria per l'Ajuntament
d'Avinyonet per tal de formalitzar el carnet. 

Telecentres

Final cursos telecentres
El passat 16 de juny va finalitzar el curs d'iniciació
primera part que es realitzava des del 3 de maig
al telecentre de Cal Candi en horari de set a dos
quarts de nou del vespre. La realització d'aquest
curs ha permès al 5 participants iniciar-se en el
món de la informàtica i les noves tecnologies, unes
eines molt importants en la societat actual on cada
vegada aquests mitjans telemàtics agafen més
protagonisme en el dia a dia de les persones.

Vacances telecentres
Els dos telecentres d'Avinyonet del Penedès
estaran tancats per vacances del 31 de juliol al
5 de setembre ambdós inclosos. Tornaran a obrir
el dia 6 de setembre en l'horari habitual de

16:30 a 20:30 els dilluns i dimecres a Cal Candi
a Les Gunyoles i els dimarts i divendres a Avinyó
Nou.
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La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa
una campanya informativa per tal de prevenir
la proliferació del mosquit tigre. El més important
i efectiu per tal d'evitar aquest insecte, és evitar
la posta dels seus ous i el creixement de les
seves larves aquàtiques, eliminant tots els punts
d'aigua on pot créixer. Cal tenir en compte que
l'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult,
no és un mètode eficaç per controlar la plaga.
Per això cal evitar les acumulacions d'aigua a
casa. Es recomana buidar dos cops per setmana
els recipients exteriors que puguin acumular
aigua: com els cendrers, joguines, plats sota els
testos… També cal buidar dos cops per setmana
o tapar amb tela mosquitera espessa els safareig
i les basses petites, evitar l'aigua en zones de
drenatge o canals o evitar forats a terra on es
pugui acumular aigua. Per tal d'evitar les picades,
es poden instal·lar teles mosquiteres a totes les
obertures de la casa. També és recomanable
portar màniga llarga, pantalons llargs i mitjons
i millor si són de color clar. Si us pica cal rentar
i desinfectar la zona. El tractament és simptomàtic,
en cas que persisteixin les molèsties consulteu
el vostre metge. Si s'opta per utilitzar un repel·lent
cal: fer-lo servir només a l'exterior i durant el

Campanya per controlar el mosquit tigre

En el transcurs de la fase de fonamentació de les
obres de cobriment del Claustre de Sant Sebastià
dels Gorgs, s'han descobert noves estructures en
el subsol. Ha aparegut un nou hipogeu i restes
d'altres, que s'afegeixen a la sitja descoberta
l'any 2003 i als vestigis de construccions anteriors.

Pel mètode constructiu del recalçament, s'ha dotat
de fonament a les principals pilastres del claustre
i ara, tenim un conjunt més estable i més preparat
per a suportar noves càrregues.

Actualment s'està preparant la nova coberta del
claustre, que serà la part més visible de l'actuació.
Es preveu tenir-la apunt per a finals de juliol.

Tota l'obra s'està realitzant amb la màxima cura
i responsabilitat que exigeix una actuació en un
monument de la categoria del Monestir de Sant
Sebastià dels Gorgs.

Es segueix amb les visites d'obres conjuntes, amb
l'empresa, la direcció facultativa, tècnics de la
Diputació de Barcelona i representants de
l'Ajuntament d'Avinyonet.

Obres de restauració del claustre de Sant Sebastià dels Gorgs

temps necessari i complir estrictament les
instruccions d'ús. No aplicar-lo en nens menors
de 2 anys. En nens més grans no s'aplicarà a
les mans, ja que se les poden portar a la boca
i als ulls. No és aconsellable aplicar-ho a la
roba. Quan ja no sigui necessari el repel·lent,
cal netejar bé la pell amb aigua i sabó. Si es
presenta algun tipus de reacció a la pell, cal
rentar-la amb aigua i sabó i consultar el metge.
Des de l’Ajuntament s’han repartir díptics
informatius pels diferents establiments del
municipi.
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El Grup d'Intervenció Immediata d'Avinyonet ja
està en plena campanya de vigilància d'estiu. Els
voluntaris, organitzats en torns, ja fan guàrdies
durant els caps de setmana pels camins del
municipi. També realitzen serveis preventius en
correfocs i actes amb pirotècnia, com és habitual.
De fet, aquests serveis ja han començat, en una
trobada de diables a Sant Cugat Sesgarrigues el
29 de maig.

D'altra banda, el passat 21 de març es va
inaugurar el nou magatzem de l'Ajuntament
d'Avinyonet, una part del qual està cedida al GIA.
El mateix dia es va fer un esmorzar de germanor,
així com l'assemblea anual ordinària de l'entitat.
Val a dir que en aquesta reunió es van incorporar
noves persones a la Junta. Amb el nou local, que
serveix de base als vehicles, el Grup enceta una
nova etapa amb energies renovades i plena
d'il·lusió.

Com a preparació de la campanya d'estiu, el GIA
va organitzar una pràctica el diumenge 23 de
maig. Aquest exercici es va dur a terme
conjuntament amb l'ADF de Subirats, amb l'objectiu
de conèixer els nostres veïns i de coordinar-nos
millor. Cal dir que els voluntaris del GIA treballen
sota el sistema ADF, ja que també formen part de
l'Agrupació de Defensa Forestal d'Avinyonet. La

Nova campanya del GIA amb empenta renovada
pràctica va consistir en repassar diversos aspectes:
les transmissions via ràdio, la cartografia, el
funcionament de les bombes i l'equipament i
finalment la intervenció en un incendi forestal
simulat (prop de Can Mitjans).

Per últim, el Grup vol recordar a tots els veïns que
extremin les precaucions quan siguin al bosc.
Aquesta primavera ha plogut molt, cosa que ha
generat molt de sotabosc. Si l'estiu es manté sec,
tota aquesta vegetació es pot convertir en un
combustible molt inflamable. És responsabilitat de
tots que puguem seguir gaudint d'un paisatge
verd, i no pas negre. Gràcies.

En actiu el Pla d’Informació i Vigilància
contra incendis de la Diputació

Com cada any la Diputació de Barcelona, en
col·laboració amb l’Ajuntament d’Avinyonet i
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF),
desenvolupa el Pla d'informació i vigilància
complementària contra incendis forestals. La
campanya va començar el 10 de juny i
s’allargarà fins l'1 de setembre
Aquesta iniciativa forma part del programa de
suport als municipis en la prevenció dels incendis
forestals, que té com a finalitat principal d’evitar-
los i limitar-ne els efectes. Aquest pla pretén la
participació del conjunt de la societat en la
prevenció dels incendis forestals.
El Pla de vigilància s’estructura en zones de
vigilància. Cada zona disposa d’un centre de
comunicacions, on hi ha un operador de
comunicacions i un enginyer
de zona. L’enginyer de zona coordina el centre
de comunicacions i depèn d’un enginyer
coordinador central, ubicat a l’Oficina Tècnica
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
(OTPMIF), a Barcelona, des d’on es dirigeix la
campanya. 
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Escola d’Avinyonet del Penedès
Un nou curs s'ha acabat. El tema de treball
d'enguany ha estat  el nostre municipi. Al llarg
del curs s'han anat fent activitats relacionades
amb el nostre entorn, fent la recerca de la
informació des de vàries fonts: internet,
ajuntament, entrevistes, visites, sortides a la
Plana d'en Bord,... El recull ha estat ampli i
variat, des de plantes i animals, fins a estadística
de població, cultura, tradicions, oficis, activitat
econòmica, consums, ...

Alguna d'aquesta informació ja està penjada a
la xarxa, i la resta l'anirem penjant el curs vinent.

El dia 22 de juny els nens i nenes de la Llar
d'Infants van fer la sortida a la granja, per segon
any van anar a la granja “l' Estol” a Sant Martí
Sarroca. Allà els més petits del municipi van gaudir

Sortida a la granja 2010

de molts animals: gallines, ànecs, cabretes …etc.
També de l' hort on van poder regar els enciams
i molts arbres!! Va ser un dia ple de moltes emocions
i ja esperem el proper curs per tornar-hi!!!

Junt amb la Llar d'infants El Cargol vam celebrar
la festa de fi de curs.
Els nens i les nenes de l'escola ens van fer un
repertori del folklore que podem veure en les
festes majors dels nostres pobles. La festa estava
guiada per l'alumnat de sisè, que aquest any ja
se'n van a l'ESO i els vam acomiadar després
d'haver passat, alguns i algunes, 10 anys entre
nosaltres.
Els nens i les nenes de la llar, ens van fer gaurdir
amb la cançó “ Passi-ho bé” de la Trinca.
D'aquesta manera, vam tancar el 09/10
coneixent una mica més de l'entorn on vivim.
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Tal i com es va fer l'any passat, aquest any des
de l'ajuntament d'Avinyonet s'ha format un equip
de futbol 7 de nois i noies del municipi per
participar en el torneig de futbol 7 Copa Penedès
TV- Gran premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès
que aquest any ha tingut lloc a les instal·lacions
esportives de La Granada durant el cap de setmana
del 26 i 27 de juny. Així doncs, durant tot el cap
de setmana els participants podien gaudir de la
pràctica de l'esport juntament amb activitats
aquàtiques a la piscina on tenien l'entrada lliure.
L'equip d'Avinyonet estava format per Gemma
Esteve, Eloi Ferret, Joan Tort, Pau Parellada, Arnau
Carbó, Jordi Gómez del Casal, Maria Córdoba,
Enric Pérez, Marina Ribes, Oscar Esteve, Jordi
Gris, Marc Serramià i Sira Nin, i entrenats per
Octavi Pujades amb l'ajuda de David Esteve.
L'equip del municipi estava encasellat al grup B
i van quedar en la quarta posició.
Els resultats van ser:
Sant Cugat Sesgarrigues - Avinyonet (4-0)
Avinyonet - Els Monjos (0-4)
Avinyonet - Sant Sadurní (1-6)
Després de la fase de grups l'equip d'Avinyonet
va jugar una eliminatòria contra el quart classificat
del grup A (el Vilafranca) amb el resultat de 5 a
1 a favor del Vilafranca.

III Torneig de futbol 7 Copa Penedès TV - Gran premi Consell
Comarcal de l'Alt Penedès

La particularitat d'aquesta competició és que cada
equip defensa els colors d'un municipi, en comptes
de ser equips de clubs de futbol, la qual cosa fa
que aquest torneig sigui únic a Catalunya ja que
els jugadors de cada equip han d'estar
empadronats al mateix municipi, i això fa que es
coneguin entre si a través del joc i la pràctica
esportiva i, per tant, s'enriqueix el teixit social dels
pobles del municipi i la comarca.
Penedès TV va anar gravant tots els partits i els
ha anat emetent durant tot aquest més de juliol.

Sortida a Balaguer i el Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes
El dia 3 de juliol es va fer una sortida cultural
amb la gent gran del municipi a la població de
Balaguer.

De bon matí es va fer la recollida per tots els
pobles del municipi per dirigir-nos cap a les terres
del Segrià fent una parada per esmorzar a la

Activitats amb la Gent Gran
Panadella. Seguidament ens dirigírem cap al
Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes on varem gaudir d'una visita guiada
per tot el recinte antic i tots els tresors històrics i
arquitectònics que s'hi amaguen. Després de la
visita al monestir tornàrem a l'autocar per anar a
fer una visita al Sant Crist de Balaguer a l'església
del Sant Crist i a continuació varem disposar d'una
estona per donar un tomb per la Plaça del
Mercadal, una de les places porxades més grans
de Catalunya on hi tenia lloc el mercat del poble.
En acabar la visita per la plaça i el mercat ens
dirigírem cap al restaurant “El Faro”  on ens varen
servir un dinar a base de tapes, xipirons i semi-
graellada de carn. També al mateix restaurant
gaudírem d'una estona de ball abans d'agafar el
camí que ens portaria a fer una visita al parc eòlic
de la població de Rubió per divisar les vistes de
l'Anoia que hi ha des d'aquell indret i poder
copsar l'envergadura que tenen els molins de vent
que hi trobem.

Finalment varem pujar a l'autocar per agafar el
camí de retorn al nostre municipi.

SOCIOCULTURAL
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Els passats dies 13, 14, 15 i 16 de maig varem
gaudir de la presència dels nostres amics francesos
de Béruges al nostre municipi. Com ja sabeu, cada
any s'organitza una trobada alternant les seves
visites aquí amb les nostres allà de tal manera que
puguem estrènyer les relacions entre els dos municipis
i compartir experiències.
Enguany celebràvem el 5è aniversari de
l'agermanament i és per això que la Comissió de
l'agermanament va preparar una sèrie d'actes per
als dies en que la delegació de Béruges era entre
nosaltres.
La seva arribada va ser el dia 13 de maig a les
19:00 a l'edifici de l'Ajuntament on es va fer la
recepció oficial seguida d'un refrigeri i un brindis
amb cava per celebrar-ho.  A continuació, i després
de fer la distribució dels francesos amb les famílies
d'acollida, tots van anar  a descansar del viatge i
aprofitar per conèixer-se millor amb les persones
que obrien les portes de casa seva per acollir-los.
L'endemà a les 9:00 del matí es va agafar l'autocar
en direcció a Barcelona per passar-hi el dia i poder
ensenyar als nostres amics francesos les joies
arquitectòniques i culturals de la ciutat. Tot i que
durant el matí el temps no ens va acompanyar massa,
varem poder fer una ruta sobre rodes pels racons
més emblemàtics de Barcelona com la Sagrada
Família, que sempre és una parada obligada, el
Port Vell, la Diagonal, i fins hi tot la torre Agbar i el
Maremàgnum. A continuació varem fer cap a l'estadi
Olímpic Lluís Companys on dinàrem per després
tornar a baixar fins al barri Gòtic perquè un guia
especialitzat ens fes una visita a peu pel centre de
la ciutat. La Catedral, el barri jueu, el palau de la
Generalitat, la plaça Sant Jaume, tot plegat ens va
portar a La Rambla, el Liceu, el mercat de la Boqueria,
el palau de la Virreina, per acabar a Plaça Catalunya
on l'autocar ens va recollir per portar-nos a la visita
estrella del dia, La Pedrera. Després de visitar una

de les obres mestres d'Antoni Gaudí, enfilàrem el
camí de retorn al nostre municipi on les famílies
d'acollida s'havien organitzat entre nuclis per a fer
sopars amb els nostres convidats berugians.
L'endemà a les 11 del matí, la cita era al local de
la Societat La Torre de Les Gunyoles on l'arqueòleg
Dani López, membre del grup de recerca i
excavacions arqueològiques que es duen a terme
al turó de La Font de la Canya ens va fer una
explicació amb fotos de les troballes que s'han fet
al jaciment. Tot i que en primera instància es volia
visitar el jaciment in situ, el temps que va fer els dies
immediatament anteriors a la visita va provocar que
s'hagués de suspendre per l'estat impracticable del
terreny argilós de la zona.
Després de l'explicació, es va fer una passejada pel
circuit del pessebre vivent i la serra de Les Gunyoles
per poder observar-ne la vista i gaudir del dia
esplèndid de sol que feia. A continuació, i tornant
a la plaça Era de la Roca, es va celebrar l'acte
oficial d'inauguració dels nous cartells sobre
l'agermanament que es col·locaran a la Nacional
340, i els nostres amics de Béruges ens van obsequiar
amb una placa commemorativa del 5è aniversari

Trobada 2010 de l'agermanament Avinyonet Béruges
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El passat 10 de juny es va signar a la sala d'actes
del consell comarcal de l'Alt Penedès el Pla
Supramunicipal de Drogues de l'Alt Penedès.
Aquest acte va comptar amb la presència de
representants de la Diputació, el Consell Comarcal,
la Mancomunitat Penedès-Garraf i els vint-i-un
municipis de l'Alt Penedès que hi participen entre
ells l'alcalde d'Avinyonet Oriol de la Cruz, així
com també, la Diputada de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona Montserrat Ballarín.
El Pla pretén ser una eina per treballar de manera
conjunta en la prevenció del consum de drogues

Avinyonet signa el pla supramunicipal de drogues
de l'Alt Penedès

El passat divendres 11 de juny va tenir lloc als
baixos de l'ajuntament la xerrada Medicaments
ús i abús. La Coordinadora d'usuaris de la
Sanitat (C.U.S.) que va dur a terme la xerrada
ens va presentar, entre d'altres coses, els tipus
de medicaments que trobem al mercat i el
funcionament de la nova recepta electrònica.

També dins el mes de juliol, concretament el
divendres 18, va tenir lloc en el mateix
emplaçament un taller d'afectivitat i sexualitat
per a pares i mares de joves on es van tractar

Tallers i xerrades
principalment estratègies de com parlar del
tema amb els fills i filles, com treballar l'educació
afectiva i sexual a casa i els dubtes que plantegen
els i les joves a l'escola i a casa. Joves per a
la Igualtat i la Solidaritat (JIS) van ser els
encarregats de dur a terme aquest taller.

Aquestes xerrades i tallers són organitzats per
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès amb el
suport de la Diputació de Barcelona i formen
part del servei de salut pública en concertació
amb la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

per tal de coordinar, estructurar i ampliar tot el
treball en prevenció que es fa des dels diferents
ens, estaments i associacions, així com
administracions que hi treballen.
Després de la presentació i la signatura del Pla,
tècnics en prevenció de drogues de la Vall del
Tenes i d'Osona van explicar les seves experiències
i accions concretes realitzades en l'àmbit de plans
supramunicipals de drogues.
Amb aquest pla, que té una vigència de quatre
anys, es dóna cobertura a 21 municipis i prop de
42.000 habitants de l'Alt Penedès.

de l'agermanament. Seguidament, i després de fer
un petit refrigeri de celebració, varem dinar tots junts
al mateix local una esplèndida fideuà i uns medallons
de llom ibèric deliciosos.
A continuació es va seguir gaudint de la vetllada
amb el ball que ens oferia el grup Acordió i jocs
per als més petits situats a la mateixa plaça.
Per acabar el dia, els nostres amics francesos van
sopar amb les famílies d'acollida, i en acabar, van
anar a preparar les bosses i descansar pel viatge
de tornada de l'endemà.

El diumenge a les 8:30 del matí varem acomiadar
la delegació de Béruges que van quedar molt satisfets
amb la trobada i esperen poder-nos rebre l'any que
ve a la localitat francesa.
Per últim, la comissió d'agermanament vol agrair tot
l'esforç, dedicació i participació a les famílies
d'acollida i també a les que varen participar en els
actes que s'han organitzat ja que això fa que la
relació amb Béruges i els seus habitants cada vegada
sigui més estreta i ens aporti més riquesa cultural i
d'amistat.
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La XI edició de la Festa de l'esport distingeix a Roser Parellada
Massana per la seva trajectòria esportiva

El dijous dia 1 de juliol
al vespre, més de 200
persones van participar
a la onzena edició de la
Festa de l'esport de l'Alt
Penedès que organitza
la  conselleria d'esports
del Consell Comarcal de
l'Alt Penedès i que
enguany es va celebrar
a les Caves Vilarnau de
Sant Sadurní d'Anoia.

Enguany, i després d'uns quants anys visitant
poblacions agermanades dels municipis que hi
participem, l'estiu jove ha tornat a visitar els
Pirineus catalans. La sortida, que aquest any fou
de 5 dies, va ser entre el 12 i el 16 de juliol.
Durant els dos primers dies l'estiu jove visitava La
Seu d'Urgell. Així doncs, el primer dia ens vam
instal·lar a l'alberg La Salle per a continuació anar
a fer una visita pel poble. A la tarda, un primer
passeig i jocs de coneixença pel Parc Olímpic del
Segre van donar el tret de sortida a les activitats
de 5 dies intensos. L'endemà al matí, vam començar
fent ràfting al circuit artificial del mateix Parc que
es va construir per a realitzar-hi proves dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92. A la tarda, es va
realitzar el joc de descoberta del poble Quo Vadis
que ja és un clàssic en aquest tipus de sortides.
Així doncs ens plantàvem al dimecres que fou
quan ens passà a recollir l'autobús per anar cap
a Puigcerdà on varem patinar sobre gel i passar
la tarda pels voltants de l'estany de Puigcerdà fins
que vam marxar cap a la població francesa d'Eina

Estiu Jove al Pirineu
on vam sopar i dormir en tendes per estar preparats
per l'endemà.
El dijous, la muntanya en fou la protagonista fent
una ruta des de la vall d'Eina fins a la vall de
Núria traspassant una carena a 2700 metres
d'alçada en el seu punt màxim. D'aquesta manera
arribàvem a l'alberg del Pic de l'àliga on vam
passar la última nit amb la fresqueta de 2000
metres d'alçada. L'endemà, i després de fer uns
jocs i dinar, vam emprendre el camí de baixada
replè de cascades i vistes excepcionals que ens
portaria a Queralbs on ens esperava l'autobús
per portar-nos cap a casa.
L'estiu jove és una activitat en col·laboració amb
d'altres municipis de l'alt Penedès com Vilobí, Font-
rubí, Olèrdola o Mediona entre d'altres, que arriba
al seva desena edició gaudint de molt bona salut
i amb l'objectiu de que durant molts més anys faci
passar als joves d'aquests municipis una
experiència inoblidable repleta d'activitats diferents
de les que normalment realitzen durant l'any.

Cisco de la Cruz, conseller comarcal d'esports,
va explicar els objectius de la Festa de l'esport de

l'Alt Penedès: reconèixer els esportistes i les entitats
esportives que tenen una trajectòria esportiva
remarcable o que han obtingut resultats esportius
rellevants durant la temporada, i reconèixer les
entitats i les persones que han contribuït a la
promoció i a la pràctica continuada de l'esport a
l'Alt Penedès. Avinyonet va voler guardonar a
l'esportista de Sant Sebastià dels Gorgs Roser
Parellada Massana per la seva trajectòria en el
món del judo. El regidor d'esports, Frederic
Manzanares i Elias va lliurar la distinció fent un
resum de la seva trajectòria esportiva en el món
del judo, i animant-la a continuar creixent com a
persona mitjançant la pràctica esportiva.
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Amb la calor s'ha iniciat un any mes el casal
d'estiu. Aquest any s'ha pogut comptar amb el
mateix nombre de nens que l'any passat. Estem
molt contents de la gran participació de nens i
nenes!!
Els monitors del grup de petits són la Neus Ràfols,
la Laura de la Cruz i l'Alba Ràfols. Els del grup
de mitjans són l'Eva Carsí, la Laura Guilera i
l'Aleix Còrdoba. I per últim podem comptar amb
el grup de grans, i els monitors són la Laura Ràfols,
la Xell Miret i l'Èric Rossell.

Casal d’estiu 2010

Tal i com ja es va fer l'any passat, la Comissió
d'agermanament d'Avinyonet del Penedès ha
organitzat un dinar de germanor del municipi.
Enguany, el dinar va tenir lloc al Centre Cultural
i Recreatiu de Cantallops i va comptar amb la
participació d'una seixantena de persones de tots
els nuclis que van gaudir d'una fantàstica fideuà
de peix i del bon ambient que es respirava a la

Dinar de germanor 2010
sala.
Aquesta és una iniciativa amb la que la comissió
intenta que el municipi faci activitats conjuntes
fomentant-ne la participació, les trobades als
diferents nuclis i també ajudar a l'economia de
l'entitat per poder finançar les trobades de
l'agermanament amb Béruges que es realitzen
també cada any.

El passat mes de maig va finalitzar el curs de
francès que cada any es realitza als baixos de
l'ajuntament, i que enguany va començar el mes
de gener. El curs va comptar amb la participació
de 10 persones entre els ja iniciats i d'altres que
s'endinsaven al francès per primera vegada.
També han acabat ja aquest mes de juny el curs
de restauració de mobles i les classes d'aeròbic
que s'imparteixen al Centre Cultural i Recreatiu
de Cantallops. En aquests cursos la participació
és molt bona i gaudeixen sempre de molts alumnes

Cursos i tallers
i participants que dediquen part del seu temps
lliure a restaurar mobles antics que tenen a casa
i a la pràctica de l'esport en companyia de veïns
del poble.
L'ajuntament té previst el canvi d'ubicació d'aquests
cursos i tallers de cara al pròxim curs degut a les
obres que s'han de realitzar al Centre Cultural i
Recreatiu de Cantallops en el cas de la restauració
i l'aeròbic. La nova ubicació de cada activitat es
farà saber amb la difusió que es farà el setembre
de cara a la nova temporada.

Entre tots seguim endavant amb el projecte del
casal d'estiu.
Al llarg de les setmanes els nens i nenes han gaudit
de diverses excursions: bombers, museu de
xocolata, activitats a Castelldefels i Navarcles...
i d'activitats d'allò més divertides!!
Cada dia explorem nous llocs i ens plantegem
noves activitats. Creem el nom del grup, el seu
símbol, la samarreta... Fem des de jocs d'aigua
fins un petit mercat. Les activitats ens porten a
nous llocs inimaginables.



El mal ve de dins
Recentment estem vivint les darreres
convulsions d'un govern de Catalunya
forçat, fragmentat i sense rumb.
Fa setmanes i mesos que ho estem patint
però, d'ençà de la sentència del TC es
fa mes palesa aquesta situació. La
darrera acció del PSC, principal grup
del govern (del mateix color polític del
de Madrid) evidencia la total submissió
a ZP.
Dubtem qui és el que va més desorientat
dels dos, però tenim clar que les
conseqüències les rebem aquí, a
Catalunya.
In extremis, el PSC, va participar
conjuntament amb la resta de partits,
en la gran manifestació del 10 de juliol.
Aprofitem per agraïr l’esforç als
nombrosos participants del municipi que
ens hi vam trobar i als que va ser
impossible trobar-nos per la dimensió
de l'acte.
A nivell municipal, feia dos dies que
CiU havíem entrat una moció d'urgència
en la que mostràvem el rebuig a la
sentència del Tribunal Constitucional
sobre l'Estatut, i instàvem a la ciutadania
del municipi a participar massiva a la
manifestació del dia 10 de juliol a
Barcelona.
Va ser aprovada per unanimitat.
Per això, CiU diem que la política
comença als municipis. Els representants
polítics, siguin regidors, consellers
comarcals, diputats a la Diputació de
Barcelona, diputats al Parlament, diputats
al Congrés, senadors a Madrid, o
parlamentaris a Europa, són els
representants que tractaran les de la
ciutadania.
Ara bé, cada grup polític ho fa de la
seva manera: alguns sabent que no hi
ha res més enllà del municipi i d’altres
fent que els interessos del municipi, la
comarca o del país passin a un segon
terme, posant pel davant els interessos
personals o de partit. Fa set anys que
alguns representants escolli ts a
Catalunya, supediten la defensa del
país a la decisió part idis ta i
centralitzada, i on aquí diuen blanc,
allà diuen negre.
Tenim a la cantonada de l’estiu unes
eleccions autonòmiques que no poden
ser unes eleccions més.
Convé que la ciutadania escolleixi, i ho
faci bé, pel futur individual i pel futur
col·lectiu del nostre país, Catalunya.

L’Arboçar, Sant Sebastià, Les
Gunyoles, Avinyó Nou, bona
Festa Major!
Des de Convergència i Unió volem
desitjar-vos una molt bona Festa Major
a cadascun dels nuclis que ho celebraran
durant aquestes setmanes properes.

ELS GRUPS POLÍTICS
Agrupació Local de

Convergència i Unió a
Avinyonet del Penedès

El raconet de la UPA PSC

Nous projectes

A la revista del febrer del 2010 us
anunciàvem que havíem rebut una
de les subvencions més importants
per el nostre municipi, havíem estat
un dels 36 municipis de tot
Catalunya  que la Generalitat de
Catalunya inclouria en la llei
d'urbanitzacions. Aquest inici del
mes de juliol, per això, tornàvem a
estar d'enhorabona, aquesta
vegada amb el projecte Viure al
poble, 28 projectes en tot Catalunya.
Des de l'equip de govern estem
treballant perquè tot i la crisi que hi
ha i les retallades pressupostàries
en les que ens trobem les
administracions, seguim treballant
per aconseguir més i millor per a
tots nosaltres i millorar així cada
vegada més el municipi, amb nous
projectes i noves inversions. Aquesta
vegada rebrem uns 522.500 euros
que ens serviran, tal i com hem titulat
el projecte, per reactivar l'economia
el turisme en el nostre municipi.
Aquest projecte té una durada de
tres anys i el que volem aconseguir
és aglutinar tot el teixit turístic,
comercial i empresarial, així com
tota la oferta cultural,  donar-la a
conèixer a tots aquells que ens visitin.
Així doncs, aquest ambiciós projecte
es suma amb tots els que tenim
engegats i que els explicàvem en
l'anterior escrit de la revista passada.

Lluís Barrera

Des d'aquest espai i com a grup
municipal, volem donar el condol
al José Luís Barrera, brigada de
l'ajuntament, i a tota la seva familia,
per la pèrdua del seu fill, el Lluís
Barrera, que ens deixava el passat
21 de juliol degut a un accident de
trànsit.

Estiu 2010

Que passeu unes molt bones
vacances d'estiu i que gaudiu de
les activitats que any rere any ens
preparen les diferents Societats.

Segurament a hores d’ara ja tothom
sap en el nostre municipi, que
l’Ajuntament rebrà la subvenció de
522.500 euros del Programa de la
Generalitat  “VIURE AL POBLE”, que
afavoreix la reactivació econòmica
i turística dels municipis rurals de
menys de 2000 habitants. També es
rebran altres subvencions fins arribar
gairebé al milió d’euros per finançar
el projecte presentat per l’ajuntament.

Suposem que l’equip de govern ens
farà arribar tota la informació sobre
aquest projecte en aquest “Avinyonet
Avui”. Com que la resta de grups
municipals  no tenim la informació
esmentada en el moment d’escriure
aquest “Raconet”, pensem que el
nostre objectiu ha de ser conèixer
l’abast del projecte, per a poder fer
s ugge r imen t s  i  p r opo s t e s
encaminades a fer un bon ús
d’aquests diners públics.

Aquest Programa és un projecte a
desenvolupar durant els propers 3
anys. Per aquest motiu, hauria de
ser un projecte consensuat amb TOTS
els grups que tenen representació a
l’Ajuntament, ja que podria ser que
en la propera legislatura no hi hagués
el mateix equip de govern. Com que
això de consensuar no ha format
part de la manera d’actuar del grup
majoritari, és evident que en aquesta
ocasió tampoc ho té previst. Ens
costa entendre que sempre s’actuï a
partir de les decisions de cinc
regidors sense escoltar els quatre
restants. Pensem que no cal tenir nou
regidors en el municipi, ja que les
propostes de l’oposició no són mai
escoltades ni tingudes en compte.

Aquest projecte està adreçat,
sobretot,  als pobles d’Avinyó Nou
i Les Gunyoles. Creiem que s’haurien
d’haver consensuat les actuacions a
fer amb els possibles afectats:
comerços, vins i caves, restauració,
junta de l’antic local d’Esquerres, la
resta de pobles del municipi...
Cadascun dels afectats hauria
d’haver pogut donar la seva opinió,
manifestar les seves necessitats i entre
tots fer les propostes més adients.

El comerç és avui per avui un dels
punts més mancats d’ajudes a la
promoció. Per aquest motiu creiem
que seria bo reunir-se periòdicament 
i buscar sortides conjuntes que els
fessin més competitiu dins la nostra
comarca.

Abans d’acabar aquest escrit volem
desitjar als veïns i veïnes de tots els
pobles  del municipi que gaudeixin
d’uns bons dies  de Festa Major!!

AvinyonetAvui  72 juliol 2010

A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

19



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
20 AvinyonetAvui  72 juliol 2010

DIVENDRES, 30 DE JULIOL
A 2/4 de 7 de la tarda,
A la pista de tennis de Cal Carsí
FINAL CAMPIONAT DE TENNIS

A 2/4 de 10 de la nit
A la pista poliesportiva
SOPAR A LA FRESCA

A continuació,
BINGO POPULAR

En acabar
FESTA JOVE
A càrrec de DJ'S ESPARDENYES

DISSABTE, 31 DE JULIOL
A partir de les 9 del matí i
durant tot el dia
A la Societat la Penya
CAMPIONAT SOCIAL D'ESCALEXTRIC
A càrrec del CLUB SLOT SITGES

A les 11 del matí
A la pista poliesportiva
JOCS INFANTILS
Entreteniment amb més de 30 jocs construïts amb
material reciclat

A 2/4 d'11 del matí
A la Societat la Penya
CAMPIONAT DE FUTBOLÍ

Programa d’actes Festa Major de l’Arboçar

Programa d’actes Festa Major
de Sant Sebastià dels Gorgs

DIJOUS 29 DE JULIOL (A L'ESGLÉSIA)
20h Presentació del
llibre RESERVA
VERDA escrit per
Ramon Grau. La
història transcorre per
la comarca del
Penedès i passant pel
nostre Monestir. Hi
assistirà el mateix
autor, acompanyat
del regidor de cultura
Frederic Manzanares
i l'alcalde
d'Avinyonet,
Oriol de la Cruz.

Tot seguit presentació de la remodelació de la
plaça Mª Sabater i en acabar copa de cava
per a tots els assistents.

DIVENDRES 30 DE JULIOL
21.30h Sortida dels diables i
castell de foc
22h Sopar: beguda, garlandes, cafè, presentació
de la pubilla. Lectura dels versots dels diables

23.30h Cinema a la fresca

DISSABTE 31 DE JULIOL
7h Matines

12h Pregó de festa. Tot seguit aperitiu pels
assistents

17.30h IX Campionat de futbolí jocs per a la
quitxalla.
18h XVI concurs de petanca

18.30h Xocolatada per a tothom

21.30h Correfoc a càrrec dels diables de Sant
Sebastià dels Gorgs

23.30h Ball de nit amb l'orquestra Blanc i Negre

DIUMENGE 1 D'AGOST
10h Cursa popular

12h Missa

13h Cercavila

18h Gimcana i guerra d'aigua

20h Ball de cloenda amb La Montecarlo
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DIJOUS 5 D'AGOST
A les 8 del vespre PARTITS DE FUTBOL SALA a
la pista dels ametllers.

DIVENDRES 6 D'AGOST
A les 8 del vespre REPIC GENERAL DE
CAMPANES.

A les 10 del vespre al local de la Societat la
Torre, PREGÓ a càrrec de JOAN FILELLA FILELLA.

Tot seguit, TEATRE amb l'obra RES NO ÉS EL
QUE SEMBLA a càrrec del grup LA TORRE DE
LES GUNYOLES.

DISSABTE 7 D'AGOST
A les 5 de la tarda, a la pista vella JOCS
INFANTILS TRADICIONALS.

A 2/4 de 9 del vespre JÚNIORFOC A càrrec
dels diables petits de les Gunyoles

A les 11 de la nit, a l'Era de la Roca, PRIMERA
ENCESA DE LA NOVA BÈSTIA DE FOC DE LES
GUNYOLES, LA SEGUNOLA.

Tot seguit, CORREFOC a càrrec dels DIABLES i
la nova bèstia de foc de les Gunyoles,
LA SEGUNOLA.

Programa d’actes Festa Major
de les Gunyoles

A les 2 del migdia
Davant de la Societat la Penya
REMULLADA POPULAR

A les 4 de la tarda
A la pista poliesportiva
JOCS INFANTILS
Entreteniment amb més de 30 jocs construïts amb
material reciclat

A les 7 de la tarda
Al camp de futbol
ENLAIRAMENT DE GLOBUS AEROSTÀTICS
Amb la col·laboració especial de ZOO MATA
A les 11 de la nit
Pels carrers del poble
CORREFOC
A càrrec dels DIABLES DE L'ARBOÇAR i
DRAC DE CASTELLVÍ DE LA MARCA

Seguidament
Al camp de futbol
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI

A 3/4 de 12 de la nit
A la pista poliesportiva
GRAN BALL DE NIT
A càrrec de l' ORQUESTRA MELODIA

DIUMENGE, 1 D'AGOST
A 2/4 de 12 del migdia
A l'església
MISSA SOLEMNE
Es cantaran els goigs de Santa Anna, patrona de
l'Arboçar

A 2/4 d'1 del migdia
A la plaça de l'església
CERCAVILA
Amb els balls populars, BASTONERS DE SANT
QUINTÍ DE MEDIONA
i PANDERETES DE L'ARBOÇAR

A la 1 del migdia
A la plaça
ACTUACIÓ CASTELLERA
A càrrec de la COLLA DE JOVES DELS CASTELLERS
DE VILAFRANCA

A les 2 del migdia
A la Societat la Penya
VERMUT DE FESTA MAJOR
Exhibició dels balls populars i lliurament de premis
dels campionats de tennis i futbolí

A continuació
LECTURA VERSOS DELS DIABLES

A 2/4 de 7 de la tarda
Al camp de futbol PARTIT DE FUTBOL

A les 10 de la nit
A la pista poliesportiva
TEATRE A LA FRESCA
Amb l'obra MENTIDERS d’Anthony Neilson
A càrrec del grup ATTREZZO de Vilafranca del
Penedès

En acabar
TRACA DE FI DE FESTA
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DIVENDRES DIA 20 D'AGOST
A les 9,30 de la nit:
EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES “AVINYÓ NOU I ELS
SEUS ENTORNS”.

EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS DE LA PORTADA DEL
PROGRAMA.

A les 10 de la nit a la pista: LLANÇAMENT DE
COETS D'INICI DE FESTA,

ENTREGA DEL PREMI DEL CONCURS DE FOTOS
I PREGÓ DE LA FESTA MAJOR,
a càrrec del
Sr. SALVADOR BATET LLOPART

A continuació
CINEMA A L'AIRE LLIURE

Després també a la pista:
FESTA JOVE amb

Programa d’actes Festa Major d’Avinyó Nou

Seguidament a la plaça de l'Església, ENCESA
DEL CAMPANAR I LLUIMENT DELS DIABLES I
DE LA NOVA BÈSTIA DE FOC, LA SEGUNOLA.

En acabar, CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI.

A continuació, a l'Era de la Roca BALL amb
l'orquestra GIRASOL.

Després, EMPALAMADA fins que surti el sol.

DIUMENGE 8 D'AGOST
A les 12 del migdia, MISSA SOLEMNE amb el
grup de CANTAIRES DE LES GUNYOLES.

A continuació, JUBILACIÓ DE L'ANTIC DRAC I
BENEDICCIÓ LA NOVA BÈSTIA DE FOC DE LES
GUNYOLES, LA SEGUNOLA.

Tot seguit, CERCAVILA a càrrec dels DIABLES
grans, petits, i la nova bèstia de foc de les
Gunyoles, LA SEGUNOLA.

Al finalitzar, a l'Era de la Roca TRADICIONALS
VERSOTS DELS DIABLES.

A 2/4 de 8 del vespre, a l'Era de la Roca GRAN
BALL DE FESTA MAJOR amb l'orquestra
CADILLAC.

A les 12 de la nit CONCERT I GRAN BALL DE
NIT amb la mateixa orquestra.

DILLUNS 9 D'AGOST
A les 11 del matí, MISSA en memoria dels difunts
del poble.

De 2/4 de 2 del migdia a 2/4 de 3 de la tarda,
al C/ Sant Salvador GUERRA D'AIGUA
(cal que tothom es porti una galleda o cubell de
casa)

A les 4 de la tarda, XIX CONCURS DE TRUC
per parelles.

A les 5 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL amb
la companyia PANETTONE BROTHERS.

A 2/4 de 10 del vespre SOPAR DE FESTA
MAJOR.

Seguidament, ESPECTACLE a càrrec de
l'humorista ALBERT BOIRA.

DIMARTS 10 D'AGOST
(DIA DEL GOS)
A les 6 de la tarda SORTIDA CAP A LA FONT
DEL CUSCÓ

En arribar, BERENAR-SOPAR DE GERMANOR.
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el DJ ARMAND BENEITO.

DISSABTE DIA 21 D'AGOST
A les 5 de la tarda al Camp d'Esports La Grava:
PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ
entre dones del poble.

Tot seguit
PARTIT DE FUTBOL MASCULÍ  ENTRE U.E.
AVINYONET I C. F. OLESA DE BONESVALLS.

A les 10 de la nit :
CORREFOC PELS CARRERS DEL POBLE AMB EL
DIABLES NEFASTUS D'AVINYÓ NOU, LA COLLA
DE DIABLES MUSSOL SOCARRAT DE PALMA
D'EBRE I LA COLLA PIXAFOCS I CAGAESPURNES
DE MASQUEFA.

A l'arribar a la Plaça de la Creu,
LECTURA DELS VERSOTS I FESTIVAL PIROTÈCNIC.
Organitza la Colla de diables Nefastus.

A les 12 de la nit a la Pista,
BALL DE NIT AMB L'ORQUESTRA QUARTZ.

Després també a la pista,
FESTA JOVE amb
el DJ ARMAND BENEITO.

DIUMENGE 22 D'AGOST
A les 9 del matí a la Pista ESMORZAR DE FESTA
MAJOR.

Des de les 10 i fins a la 1 del migdia: 8ª TROBADA
D'INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA.

A les 12 del migdia
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb el cant
dels goigs a l'Immaculat Cor de Maria.

A la sortida
CERCAVILA  I ACTUACIÓ A LA PISTA DELS BALLS
POPULARS.

A les 8 de la tarda a la Pista, BALL DE TARDA
AMB LA CHATA ORQUESTRA

A les 12 de la nit
CONCERT DE FESTA MAJOR I  BALL DE NIT AMB
LA CHATA ORQUESTRA.

DILLUNS, 23 D'AGOST
A les 11 del matí
MISSA PER ALS DIFUNTS
DEL POBLE

A 2/4 de 12 al C. Carme,
GRAN PARC INFANTIL

A 2/4 de 2 del migdia, a la Pista
APERITIU MUSICAL PER A SOCIS I
COL·LABORADORS

A les 4 de la tarda,
a la Pista,
CAMPIONAT DE TRUC

A les 4 i fins a les 6,
PARC INFANTIL i a continuació:
FESTA DE L'ESCUMA MUSICAL.

A les 8 de la tarda
GRAN XOCOLATADA I ENTREGA DEL PREMI PER
A LA PARTICIPACIÓ EN EL DIBUIX DE LA PORTADA
DEL PROGRAMA.

A les 10 de la nit a la Pista,
SOPAR DE GERMANOR I ESPECTACLE AMB LA
SHOW WOMAN MONTSE CARRERAS.

Per acabar,
SESSIÓ DE MÚSICA AMB DJ BLACK & WHITE I
TRACA FINAL DE FESTA.

www.avinyonet.org

Informació i d’altres temes d’interès
els trobareu visitant la nostra web:



www.avinyonet.org

AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS


