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Nova edició del Pessebre Vivent parlat

Col·locació de punts de llum LED

Entrada gratuïta per visitar el Monestir
de Sant Sebastià dels Gorgs

Nous ajuts de la Diputació de Barcelona

Aprovat el projecte de reforma del local d’esquerres

Inaugurades les obres de
les Gunyoles i de l’Arboçar



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
Dijous a hores concertades

Assistent Social
Dilluns de 9 a 14 h.

Hores concertades prèviament
Educadora, dilluns de 9 a 11’30 h.

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d’aigua (CASSA)
· GESTIÓ COMERCIAL  937 486 414
(de 8.00 a 15.00 hores)
· AVARIES I RECLAMACIONS 900 878 583 (24 h)
· LECTURES 937 155 707 (24 hores)
· COBRAMENT REBUTS 932 906 746 (24h)
· Atenció al ciutadà a les oficines de
l'ajuntament d'Avinyonet del Penedès, els
dimecres de 10.30 a les 14.00 hores.

Bibliobús Montau
Els divendres de 16:00 a 19:00
Avinyó Nou. Davant el Casal de la gent
gran del Local social municipal.
Cantallops. Davant del Local social
municipal.
Parades quinzenals. Consultar dates a:
http://busmontau.wordpress.com/

Medicina general
- Medicina general comptarà amb la Dra. Mª
de la Serra Pijuan i tindrà consulta els dilluns,
dimecres, dijous i divendres amb horari de
8'30h a 13h.

Infermeria
Infermeria comptarà amb el Sr. Pere Tarrés
i tindrà consulta dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 8.30 a les 13.00hores
Per a qualsevol urgència podeu trucar al
telèfon 93 819 95 05 o també a partir de
les 15.30h podeu adreçar-vos al servei
d'Atenció Continuada del CAP Els Monjos
(tel. 93 818 67 48).

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a Les Gunyoles, Cal Candi.
16:30 a 18:30.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local
social. 16:30 a 19:30.
Tancats per vacances de Nadal del 22 de
desembre al 6 de gener ambdós inclosos.

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
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
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
088

800 760 706
93 818 04 40
93 890 22 40
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
93 595 26 50

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 dissabte de 9.00 a 13.00 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 trucar
a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i quantitat de deixalla)
Recollida de restes de poda
L'últim dijous de cada mes (cal tenir els feixos preparats). Abans del
dimarts anterior s'ha de trucar a l'Ajuntament per avisar del lloc.

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL
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Us presentem en aquesta nova edició de la revista
municipal, obres que arriben al seu punt i final, d'altres
que estan a mig camí i de noves que es posen en marxa
per seguir el seu curs. Totes elles subvencionades, bé
dins del programa “Viure al Poble”, bé dins d'alguns
dels programes promoguts per la Diputació de Barcelona.

Cal destacar que en totes aquestes actuacions estem
fent un pas ferm tot pensant en el futur, implantant llums
amb tecnologia LED,  fent així un municipi més sostenible
i sobretot, aprofitant les noves tecnologies per reduir el
consum d'electricitat en l'enllumenat públic.

També seguint en aquesta línia, i també gràcies al suport
de nou de la Diputació de Barcelona, adaptarem la
caldera de l'Ajuntament i la llar d'Infants municipal per
substituir l'actual consum de gasoil per biomassa. Amb
aquesta mesura volem reduir la despesa econòmica i
millorar l'eficiència dels nostres equipaments. Aquesta
prova pilot ens ajudarà a prendre decisions en un futur
proper, de cara a d'altres equipaments que es puguin adaptar.

Aquest novembre s'ha acabat el pla d'ocupació que ens ha permès contractar a tres persones
del nostre municipi durant 6 mesos cadascun, i que es trobaven en situació de desocupació,
donant suport a la brigada municipal. Estem molt satisfets de la feina feta als nostres pobles des
de la regidoria de Serveis, ja que hem aprofitat per endreçar diferents espais amb la brigada
municipal, actuacions que requerien de més personal i que el pla d'ocupació ho ha fet possible.

Vull destacar també el nostre municipi com espai de diferents activitats esportives que s'han anat
desenvolupant i a les quals l'Ajuntament ha donat el seu suport. En poc temps, la Camikursa, la
Volta al Penedès, La Cursa del Cava, la cursa de BTT de Canyelles, la Vallmoranta, entre d'altres...
Val a dir que el circuit permanent de BTT i senderisme cada vegada és mes conegut i son moltes
les persones que venen al municipi per gaudir del nostre entorn. Ara hem demanat una subvenció
per millorar-lo i ampliar-lo, tot fent dues noves rutes per la zona mes planera del municipi, lligant
espais tant emblemàtics per nosaltres com són la Font de la Canya i el Monestir de Sant Sebastià.

Properament es posarà en marxa un projecte que hem treballat molt a fons des de les regidories
de Turisme i de Joventut, i que és la posada en marxa de la nova web turística, així com les xarxes
socials de referència, tals com el facebook i el twitter de turisme d'Avinyonet. Vull donar les gràcies
a totes aquelles empreses privades que estan donant suport a tot aquest procés i que estem
treballant de manera conjunta i ferma perquè Avinyonet del Penedès es faci un lloc en el món de
l'enoturisme a la  comarca de l'Alt Penedès.

Que passem tots una bona tardor.

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Aprovació sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per abonar
retribucions a càrrecs electes locals per a l'exercici 2014
Per unanimitat es va aprovar determinar que els càrrecs electes als quals s'abonarà la retribució a càrrec
de la compensació, amb indicació del règim de dedicació, són els següents:

· Noms i cognoms: Oriol de la Cruz Marcè
· Càrrec: alcalde-president
· Dedicació: parcial, 75%
· Retribució bruta mensual: 1.153,86 euros

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2014

Aprovació certificació d'obra núm. 2 projecte “Restauració de la Font Seca
i l'espai de connexió amb la plaça Era de la Roca” (viure al poble 2010)
Amb tots els vots favorables es va aprovar la certificació d'obra número 2, per un import total de 20.289,76
euros, que inclou els preus contradictoris PC-1, PC-2 i PC-3.

Aprovació certificació d'obra núm. 1 projecte “Embelliment del carrer Sant
Paladi i la plaça Cuscó Berga a les Gunyoles” (viure al poble 2010)
Per unanimitat es a acordar aprovar la certificació d'obra número 1, per un import total de 14.548,64 euros.

Aprovació inicial modificació puntual del POUM pel que fa a la regulació
de l'ús de cellers i de les tanques
Amb tots els vots favorables es va aprovar inicialment una modificació puntual del POUM d'Avinyonet del
Penedès vigent, que afecta la normativa urbanística pel que fa a la regulació de l'ús de cellers i a la regulació
de les tanques. La proposta de modificació inclou el corresponent informe ambiental.

Aprovació inici expedient d'expropiació forçosa per a l'adquisició d'una
finca a Sant Sebastià dels Gorgs
Per unanimitat es va declarar iniciat l'expedient per a la determinació del preu just de la finca  afectada
que consta en la relació adjunta, i que s'inclogui el procediment expropiatori d'aquesta. La finca afectada
i les dades de la propietat són els següents:

· Referència cadastral: 6918107CF9861N0001AI
· Superfície afectada de sòl: 134,99 m2
· Nom del propietari: María de Camps Chalbaud

Aprovació compte general del Pressupost Exercici 2013
Amb 7 vots a favor (5 dels regidors del grup municipal del PSC-PM i 2 de les regidores d'UPA-FIC) i 2
abstencions dels regidors del grup municipal de CiU es va aprovar el Compte general del pressupost
municipal únic d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2013, sense objeccions ni esmenes, restant
sotmès a la superior fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
 DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2014
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Aprovació certificacions d'obra núm. 3 i 4 projecte “Restauració de la Font
Seca i l'espai de connexió amb la plaça Era de la Roca”
(viure al poble 2010)
Amb tots els vots favorables es va aprovar les certificacions d'obra número 3 i núm. 4, per un import total
respectiu de 40.811,84 euros, que inclou els preus contradictoris PC-4, i 16.572,63 euros.

Aprovació certificacions d'obra núm. 2 i 3 projecte “Embelliment del carrer
Sant Paladi i la plaça Cuscó Berga a les Gunyoles” (viure al poble 2010)
Per unanimitat es va aprovar les certificacions d'obra número 2 i núm. 3, per un import total respectiu de
22.645,600 euros i 8.293,13 euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 1 projecte “Urbanització Entorn Pista
Esportiva de l'Arboçar”
Amb 5 vots a favor pels regidors dels grups municipals del PSC-PM i UPA-FIC i 2 abstencions dels regidors
del grup municipal de CiU es va aprovar la certificació d'obra número 1, per un import total de 6.067,68
euros per l'empresa adjudicatària MOIX, SERVEIS I OBRES, SL.

Aprovació modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la
Prestació del Servei d'Escola Bressol per rectificació d'errors materials
Per unanimitat es va aprovar la modificació de l'article 5.1 de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora
de la Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol, per rectificació d'errors materials numèrics, en els
termes següents:

On diu:  “1. Els nens/es empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de tres mesos, gaudiran d'una
bonificació del 10% de la taxa en tots els seus conceptes.”

Ha de dir: “1. Els nens/es empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de tres mesos, gaudiran
d'una bonificació del 9,09% de la taxa en tots els seus conceptes.”

Aprovació moció de suport del món local a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014
Per unanimitat es va acordar mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014,
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès amb la realització de la mateixa, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

També es va acordar donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya
i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014
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Aprovació inicial Projecte Centre de Dinamització Turística Local, actuació
inclosa en el programa “Viure al Poble 2010”
Per unanimitat es va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària d'aquest municipi titulat Centre de
dinamització turística local, amb un pressupost total de 443.511,96 euros (IVA apart), redactat per
l'arquitecte Josep Oller Recasens, actuació inclosa en el programa europeu “Viure al Poble 2010”.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 23 D'OCTUBRE DE 2014
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Aprovació obertura procediment de contractació i aprovació plecs de
clàusules administratives particulars per a l'execució de l'obra “Centre
de Dinamització Turística Local” (viure al poble 2010)
Amb tots els vots favorables es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb
un únic criteri d'adjudicació, el preu més baix, per a l'obra titulada “Centre de Dinamització Turística
Local”, tot convocant-ne la licitació amb un pressupost establert en 443.511,96 euros (IVA apart).

Aprovació certificació d'obra núm. 4 projecte “Embelliment del Carrer
Santa Paladi i la plaça Cuscó Berga a les Gunyoles” (viure al poble 2010)
Amb una votació unànime es va aprovar la certificació d'obra número 4, per un import total de 12.182,60
euros.

Aprovació certificació d'obra núm. 2 projecte “Urbanització Entorn Pista
Esportiva de l'Arboçar”
Amb 7 vots a favor pels regidors dels grups municipals del PSC-PM i UPA-FIC i 2 abstencions dels regidors
del grup municipal de CiU es va aprovar la certificació d'obra número 2, per un import total de 55.424,69
euros.

Aprovació iniciació expedient per a la cessió gratuïta i en precari d'un
edifici de titularitat municipal situat a Sant Sebastià dels Gorgs
Per unanimitat es va aprovar iniciar expedient per a la cessió gratuïta i en precari d’un edifici de titularitat
municipal, ubicat al Carrer Campanar, 3 de Sant Sebastià dels Gorgs, a favor de la Societat Cultural
ELS GORGS de Sant Sebastià dels Gorgs per tal de destinar-lo a les activitats pròpies de l'entitat.

Aprovació xifres padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2014
Amb tots els vots favorables es van aprovar les xifres del resultat de la gestió del Padró municipal d'habitants
a 1 de gener de 2014 d'Avinyonet del Penedès, establertes en 1.675 habitants.

Aprovació inicial projecte de la nova Depuradora d'Aigües Residuals a
Cantallops
Per unanimitat es va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària d'aquest municipi titulat “Nova
depuradora d'aigües residuals a Cantallops”, amb un pressupost total de 324.800,25 euros (IVA apart),
redactat per PHILAE, Enginyeria de Projectes, SL.

www.avinyonet.org

Informació i d’altres temes d’interès
els trobareu visitant la nostra web:
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NOTÍCIES
Inauguració de les obres d’urbanització de l’entorn de la

pista esportiva i de l’enllumenat d’accés a Les Roques

El passat divendres dia 17 d'octubre es van
inaugurar les obres de la Pista Esportiva i de
l'enllumenat d'accés a les Roques. Aquestes obres
han estat subvencionades per la Diputació de
Barcelona per un import de 59.000,00 euros i
han tingut un cost total de 147.956,35 euros.

L'empresa MOIX ha estat l'encarregada d'executar
els treballs.  La inauguració va anar a càrrec del
Diputat Delegat de Turisme de la Diputació de
Barcelona, Ramon Riera i Bruch, que també és
alcalde de Torrelavit,  acompanyat de l'alcalde
d'Avinyonet, Oriol de la Cruz Marcé i tots els seus
regidors.  Després de la inauguració de la placa
i de visitar les obres, hi va haver coca i cava per
a tots els assistents. Acte seguit, la Societat la
Penya, dins dels actes de la Festa del Most, va
organitzar un Correfoc amb els Diables Petits de
l'Arboçar, els Diables Petits de Sant Sebastià dels
Gorgs i els Diables Petits de les Gunyoles.

Amb aquesta obra s'ha urbanitzat tot l'espai on
anteriorment i de forma desordenada s'aparcaven
els vehicles. Així hem organitzat els vehicles obtenint
més aparcament i s'ha endreçat la zona de
contenidors.  Amb les obres també hem guanyat
un espai de grades que servirà per a ús dels
espectadors en activitats que s'organitzin a la
pista, tals com els actes de Festa Major.

Tota aquesta urbanització farà més segur el trànsit
rodat de vehicles, ja que s'han eliminat els xiprers
que hi havia, aconseguint més visibilitat i donant
més seguretat al pas dels vehicles pel costat del
local social.

D'altra banda, s'han col·locat els llums de
l'enllumenat públic que van des de la Sala fins a
 les Roques. La il·luminació està equipada amb
led de baix consum, d'aquesta manera fem que
les noves instal·lacions del municipi siguin cada
vegada més eficients i tinguin menys consum, ja
que l'Ajuntament d'Avinyonet està compromès
amb el medi ambient.
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Inauguració de les obres de “Restauració de la font seca i
de l’espai de connexió amb la plaça Era de la Roca

Dins els actes de la Festa del Most de les Gunyoles,
celebrada el cap de setmana del 25 i 26 d'octubre,
es va dur a terme la inauguració de les obres de
restauració de la Font Seca i de l'espai de connexió
amb la plaça de l'Era de la Roca. Amb aquest
projecte s'ha aconseguit connectar el vial  que puja
de la carretera d'Avinyó Nou a les Gunyoles amb
la plaça de l'Era de la Roca, per tal que els vianants
no hagin de fer un tram per carretera per poder
entrar al poble. S'ha de destacar l'escala de formigó
que ha servit per connectar els dos espais salvant
el desnivell actual. També la instal·lació de nous
punts de llum que seguint el criteri actual de l'Equip
de Govern, també han estat en tecnologia led, per
minimitzar el consum. S'han col·locat uns llums a
la part posterior de l'escala que fan ressaltar la
pedra, element destacat al poble de les Gunyoles.
L'acte va estar presidit per l'alcalde del municipi,
Oriol de la Cruz Marcè, acompanyat pel diputat
adjunt a la vicepresidència quarta de la Diputació
de Barcelona Rafael Roig i els regidors del consistori.

Durant l'acte es va visitar l'obra, en la que es va
destapar la placa commemorativa. L'obra, inclosa
dins el projecte Viu el Poble ha tingut un cost de
97.330,50 euros i ha estat finançada: un 50% dels
fons són europeus, el 5% de la Generalitat de
Catalunya i la resta, el 45% l’Ajuntament d’Avinyonet
del Penedès amb el suport de la Diputació de
Barcelona i ha estat executada per l'empresa
Hidráulica y Obras, amb el suport del Fons Feder
de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i el propi Ajuntament.
Aprofitant l'acte  es va inaugurar el canvi de coberta
del local social de la Societat la Torre. La Societat,
va decidir substituir la coberta del seu local degut
als problemes en el seu recobriment. L'Ajuntament
d'Avinyonet  i seguint amb la col·laboració amb el
manteniment dels diferents locals de les entitats
culturals del municipi, ha aportat una subvenció de
16.000 euros. En l'acte l'Alcalde va estar
acompanyat per el president de la Societat, el Sr.
Jordi Cuscó.
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Seguint amb la millora de l'espai públic i per tal
d'anar millorant l'aspecte dels nostres pobles, des
de la regidoria de Manteniment, la Brigada
Municipal ha construït una nova jardinera a la
plaça de l'Era de la Roca.

Aquesta tasca, segueix amb la tendència que la
regidoria ha anat implantant en la via pública de
realització de murs de pedra.

Dins de la Llei d'Urbanitzacions i seguint amb
la reparcel·lació de Can Mitjans, una de les
tasques pendents era la recepció dels diferents
serveis. Un d'ells és el servei d'aigua que es
va aprovar en el passat ple del mes de juny.
A partir d'aquest fet s'ha realitzat una
campanya per tal de fomentar que els veïns
es canviïn els actuals aforaments per a passar
a comptadors i d'aquesta manera pagar per
l'aigua que realment es gasta.

Amb aquesta mesura, es vol igualar el sistema
de gestió d'aigua a tot el municipi i sensibilitzar
els veïns de posar comptadors, ja que s'estalvia
aigua i despesa econòmica. Per facilitar la
substitució dels aforaments actuals pels nous
comptadors, l'Ajuntament i CASSA engeguen
una campanya que inclou un descompte del
20% per a tots els veïns i veïnes que s'acullin
a l'oferta.

El cost de la instal·lació, que varia segons la
tipologia d'aforament, es podrà satisfer d'una
sola vegada o bé de manera fraccionada dins
dels 6 rebuts de l'aigua de tot un any.

La campanya s'ha fet extensiva per la resta
del municipi i per tant, fins el 31 de desembre
2014, podeu passar per l’oficina que té CASSA
a l'Ajuntament per tal de demanar informació
i poder-vos aprofitar d'aquesta campanya que
dóna avantatges econòmics per canviar el
tipus d'aforament.

Col.locació de barana i
desbrossada a Cantallops
Durant els mesos previs a la Festa Major de
Cantallops, la Brigada Municipal ha col·locat
una barana de fusta a la zona de davant de
l'Església, per tal de millorar la seguretat en
aquest mirador.

També s'ha aprofitat per a fer una desbrossada
de tot l'espai i s'ha adequat l'espai que
comunica el Passeig de les Moreres amb el
Passatge dels Pins.

Campanya d’estalvi: canvi
d'aforament a comptador

Construcció d'una nova jardinera a les Gunyoles
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Els cementiris per Tots Sants
Durant el mes d'octubre la Brigada Municipal va
anar condicionant els cementiris de Sant Salvador
de les Gunyoles i el d'Avinyó per tal que es
trobessin en les condicions òptimes per la celebració
de Tots Sants.

S'han pintat les parets que es trobaven en mal
estat i també s'ha col·locat plantes noves a la
zona de la jardineria.

Nou hort a l'Escola
Durant els mesos d'estiu i responent a la petició
de les mestres de l'Escola d'Avinyonet, la Regidoria
de Manteniment, amb la Brigada Municipal han
dut a terme la construcció d'un nou hort a l'Escola,
situat al pati d'infantil. L'Hort està pensat per a
educar els alumnes en el cultiu dels productes de
la terra i en els aspectes nutricionals d'una dieta
equilibrada.

Adaptació de la caldera de l'Ajuntament
per consumir Biomassa

Dins de la subvenció de sostenibilitat realitzada
per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament
d'Avinyonet, ha decidit adaptar la caldera
actual de les instal·lacions del consistori que
funciona amb gasoil, perquè funcioni amb
biomassa. Amb aquesta mesura tindrem un

gran estalvi en la factura d'energia a l'Ajuntament
i a la Llar d'Infants. Des del municipi es continua
amb la tendència de millorar la sostenibilitat en
diferents àrees, per tal de ser més respectuosos
amb el medi ambient i disminuir la despesa
energètica que entre tots assumim.

GIA
El GIA ha
finalitzat la
campanya
d'estiu. Ha
estat una
campanya
b a s t a n t
tranquil·la a
d'incendis forestals. La Campanya d'estiu del GIA ha
constat de: Servei preventiu de la revetlla de Sant Joan,
serveis preventius en els correfocs de les Festes Majors
del Municipi i realitzar guàrdies de vigilància els caps
de Setmana. També s'han fet intervencions en incendis
forestals, el primer el 13/08/2014 a Gelida i el segon
a les Gunyoles, a on gràcies a la ràpida intervenció de
l'ADF-GIA i els bombers, no va anar a més i va quedar
en un ensurt. Aquest estiu ha sortit l'oportunitat d'adquirir
un nou vehicle d'extinció amb més capacitat d'aigua
(3500 l) i més capacitat de personal (6 persones). Aquest
vehicle millora les nostres capacitats d'intervenció en
incendis forestals. Per finalitzar, recordar que per fer
cremes durant l'hivern s'ha de demanar permís a
l'Ajuntament. Aquestes cremes es realitzaran amb llum
diurna, amb vents inferiors a 20 Km/h i queden prohibides
les cremes amb l'activació del nivell 2 del pla alfa.
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Oriol de la Cruz porta al Palau de la Generalitat les mocions
en suport de la consulta

Dissabte, 4 d'octubre, l'alcalde
Oriol de la Cruz Marcè, va
anar al Palau de la Generalitat
dins l'acte de lliurament de les
Mocions en suport de la
Consulta per demanar que el
poble de Catalunya pugui
votar el seu futur.

L'alcalde va entregar la moció
i també els compromisos de
diverses entitats recollits el dia
11 de setembre a les portes
de l'Ajuntament d'Avinyonet.

La recollida de compromisos
era un dels actes de la diada
organitzat per l'ANC, on les

diferents assemblees van entregar als ajuntaments
els compromisos que s'havien aconseguit de les
diferents entitats dels municipis en suport que el
poble de Catalunya pugui decidir.

L'alcalde, Oriol de la Cruz Marcè, va anar recollint
tots aquests compromisos de les entitats signants,
que s'han tingut en dipòsit a l'Ajuntament
d'Avinyonet i finalment es van entregar el 4
d'octubre a la Generalitat en un acte que va

comptar amb la presència de més de 500 alcaldes
de tot Catalunya. L'esdeveniment començava a
les 11h a l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde
de la ciutat, Xavier Tries, donava la benvinguda
a tots els alcaldes presents.

Tot seguit es va sortir a la plaça Sant Jaume en
direcció al Palau de la Generalitat. L'acte va
acabar amb una fotografia de tots els alcaldes
presents al Pati dels Tarongers.
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Construcció d'una nova depuradora a Sant Sebastià
Dins de la subvenció que atorga la Diputació de
Barcelona dins del programa complementari de
suport a les inversions i finançament sostenible,
inclòs en el pla XGL 2012-2015, l'Ajuntament
d'Avinyonet, ha decidit destinar l'ajuda en la
substitució de la fosa sèptica que hi ha a Sant
Sebastià.

Amb aquesta mesura es vol col·locar una
depuradora al final de la xarxa de sanejament

d'aigües residuals, de manera que s'aboquin
aigües netes a la riera pròpia de Sant Sebastià.

Així es millorarà l'entorn físic i fisiològic de l'entorn
i riera del poble.

L'import de les obres és de 50.000 euros, dels
quals 35.000 euros seran aportats per la Diputació
i 15.000 euros en recursos propis de l'Ajuntament.
L'encàrrec del projecte s'ha fet a l'empresa PHILAE.

Obres de reforma al camí d'Avinyó
Dins de la línia de subvenció de la Diputació
de Barcelona del programa complementari de
suport a l’economia productiva local, inclòs en
el pla XGL 2012-2015, l'equip de govern, ha
decidit destinar els recursos per fer front a les
obres de reforma del camí a Avinyó fins a arribar
a l'espai del cementiri.

Com hem anat explicant en els diferents
“Avinyonet Avui”, se n'havia de fer càrrec la
Generalitat de Catalunya i de fet, les obres ja
van començar l'any 2010, però a dia d'avui
continuen parades i sense tenir data d'inici.

L'Ajuntament considera que és una necessitat
que s'arregli el camí, per això s'ha destinat la
subvenció per tal d'asfaltar-lo i fer les obres

d'urbanització de l'entrada per la N340.
D'aquesta manera quan es vulgui accedir al
cementiri per la N-340, hi hagi les condicions
òptimes perquè sigui transitable. Malgrat que
es tiren endavant els treballs, l'Ajuntament
d'Avinyonet farà tot el possible perquè la
Generalitat es faci càrrec de la despesa de més
de 300.000 euros que era el cost de la
pavimentació i adaptació de tot el camí, per tal
que vagi des de Sant Sebastià fins a la N340
i que els veïns de Sant Sebastià puguin gaudir
d'un camí en bones condicions ja que el seu
cementiri de referència és també el d'Avinyó.

Amb tot, l'Ajuntament d'Avinyonet seguirà insistint
perquè la Generalitat compleixi amb el seu
compromís.

Col.locació de punts de llum LED
Seguint  amb la idea de fer els serveis que dóna
l'Ajuntament, el més sostenibles possible, s'han instal·lat
els primers llums LEDS al municipi.

S'han col·locat a l'obra de l'entorn de la Font Seca i
la comunicació del vial de la carretera i la Plaça Era
la Roca, amb la instal·lació de 5 punts LED.

També se n'han situat 14 a l'Arboçar, que serviran tan
per il·luminar l'entorn de la pista esportiva com la
carretera que uneix l'Arboçar amb les Roques.
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Incendi a les Gunyoles
El passat 30 d'agost, a les 12 del migdia es va
declarar un incendi a la zona del Pessebre de les
Gunyoles. Gràcies a la ràpida intervenció tant
dels propis veïns com del GIA municipal, l'incendi
no va tenir conseqüències greus i va cremar una

superfície aproximada d'entre 200 i 400m2.  Dos
vehicles dels Bombers de la Generalitat de
Catalunya i dos dels Mossos d'Esquadra es van
desplaçar fins a la zona afectada.

Mur de pedra al Pi Gros
Per tal de fer més amable els espais on es
col·loquen els contenidors, la Brigada Municipal
ha construït un mur de pedra a la zona del Pi
Gros de les Gunyoles.
Així la zona de contenidors ha quedat
delimitada amb una plataforma de formigó i

es pot gaudir d'un major endreçament de tota
la bateria de contenidors. Aquesta és una
tendència que està portant a terme l'Equip de
Govern a tot el municipi per fer més ordenats
i amables aquests tipus d'espais ja que en molts
casos es troben dins mateix dels pobles.
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Nova construcció d’un mur a l'Arboçar

Aprofitant les obres d'urbanització de
la Pista Esportiva i d'acord amb la
Societat la Penya de l'Arboçar, s'ha
realitzat el nou mur que hi ha al c/
Font del Cuscó. Aquesta construcció
era de pedra però estava molt
malmesa, així que es va decidir fer-
la de nou.

Les obres s'han fet a l'hora que les de
la Pista Esportiva, durant els mesos
de setembre i octubre. La construcció
ha anat a càrrec de la Brigada
Municipal amb la col·laboració de la
Societat la Penya.

La realització del mur ha afavorit la
imatge del local social i ha millorat
l'aspecte del carrer, tot guanyat espai
a la part superior.

Canvi de sentit de circulació a Avinyó Nou
Tal i com vam informar als veïns d'Avinyó Nou
per carta a finals del mes d'agost, es va estudiar
el pas de vehicles del c/ Indústria i Horta per
tal de trobar la millor solució al problema que
feia impossible la combinació de doble sentit
de circulació i aparcament. Així per tal de
millorar la mobilitat es va decidir que els dos
carrers siguin en sentit únic: la circulació del c/
Horta va de la N340 en direcció c/Carme i el
sentit al c/ Indústria va del c/ Carme en direcció
a la N340.

D'altra banda també es va detectar un problema
al c/ Cabòries també a Avinyó Nou, degut als

vehicles estacionats en un dels laterals del carrer,
que sovint impedien la circulació de doble sentit.
Per tal de solucionar-ho l'Ajuntament ha decidit
prohibir l'aparcament al llarg del carrer en
horari de 8 del matí a 6 de la tarda durant els
dies de jornada escolar, ja que és el recorregut
escollit majoritàriament pels veïns per portar els
nens i nenes a l'escola. Les dues mesures es van
posar en marxa a partir del dia 1 de setembre,
data en la qual ja es trobaven instal·lades les
corresponents senyalitzacions. Esperem que
aquests canvis de mobilitat millorin la seguretat
i siguin positives per la regulació del trànsit a
Avinyó Nou.

Pintat de la senyalització horitzontal dels carrers
Durant el mes de setembre s'ha pintat tota la
senyalització horitzontal del municipi d'Avinyonet
del Penedès.

Amb aquesta mesura s'ha volgut millorar la
seguretat dels diferents pobles i tenir uns carrers
endreçats i que compleixin amb les mesures de
viabilitat corresponents.
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TURISME
Com s'ha anat informant a les darreres revistes municipals, des de l'Ajuntament es segueix treballant
conjuntament amb els empresaris del sector turístic del municipi per a dinamitzar el turisme a
Avinyonet del Penedès.

Logo turístic

Durant el mes de juliol, un artista del municipi va
pintar a la façana lateral de la pista de davant
l'Ajuntament el logo de la marca turística del
municipi per tal que tot aquell que passi per la N-
340 en direcció Vilafranca la pugui veure. Cal
dir que s'estan buscant noves ubicacions al municipi
on poder pintar aquest logo, i així anar-lo fent
conèixer. També informar que l'Ajuntament ha fet
ja els tràmits necessaris per a que la marca turística
“Avinyonet, l'origen de la vinya” sigui propietat
de l'Ajuntament. D'aquesta manera tothom qui la
vulgui fer servir per a promocionar el turisme al
municipi n'haurà de demanar l'autorització a
l'Ajuntament que li farà arribar amb òptimes
condicions i acompanyada del respectiu manual
d'ús per a respectar sempre les mides i colors amb
que ha estat dissenyada.

Marxandatge

També es tirarà endavant durant els propers mesos
de novembre i desembre la producció de
marxandatge que les empreses del municipi podran
utilitzar per acompanyar els seus productes. Bosses

reu t i l i t zab l e s ,
bosses  per  a
ampolles de vi o
cava, sobres de
sucre per a ls
restaurants, bosses

de plàstic per a comerços, que han de servir per
fer promoció de la marca i fer-la més coneguda.

Web i xarxes socials

Durant el mes de desembre d'enguany es posarà
en funcionament la web turística del municipi que
anirà acompanyada d'una pàgina de facebook
i twitter des d'on es promocionaran les activitats
turístiques del municipi.

Relacionat també amb aquest últim tema, a principis
de desembre s'iniciarà un curs de gestió de xarxes
socials aplicades al turisme per als empresaris i
treballadors de les empreses turístiques del municipi
amb el que podran familiaritzar-se amb aquesta
eina tan important per a la promoció turística i
que ens ha de servir per atraure visitants i turistes
al municipi.

Per tal de fomentar que tots els
veïns coneguin de primera mà
el nostre municipi i tots els seus
espais visitables, amb aquesta
edició de l'Avinyonet Avui
incloïm una entrada vàlida per
a dues persones per a visitar
el Monestir de Sant Sebastià
dels Gorgs, una de les joies
que tenim a Avinyonet.

Entrada gratuïta per a visitar
el Monestir de Sant Sebastià

L'entrada és vàlida per anar-hi el primer i tercer
dissabte de cada mes fins el 31 d’octubre de
2015. Aquesta proposta s'inclou dins la

campanya de sensibilització turística que estem
portant a terme des de l'Ajuntament conjuntament
amb tot el sector privat.
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Acte de commemoració de l'Onze de setembre,
Diada Nacional de Catalunya

El passat 10 de setembre, es van celebrar els
actes de commemoració de la Diada Nacional
de Catalunya amb la participació d'unes 80
persones. L'acte es va iniciar a les 19:45 amb
unes paraules de benvinguda de l'alcalde Oriol
de la Cruz Marcè al Puig de la Mireta.

Enguany i com a novetat en aquest punt vam
poder gaudir del mirador “el circell” construït
enguany. A continuació, els grups de cantaires
del municipi ens van interpretar el Cant de la
senyera.

Seguidament, es va fer la baixada fins a la plaça
de la vila d'Avinyó Nou, davant l'ajuntament. Va

ser una baixada festiva organitzada per els
voluntaris de l'Assemblea territorial de l'ANC,
Avinyonet per la independència i amb la
participació també de timbalers.

En arribar, l'alcalde va dirigir unes paraules a tots
els assistents i va llegir el manifest de l'11 de
setembre abans de finalitzar l'acte amb el Cant
dels Segadors també a càrrec dels grups de
cantaires del municipi i en el que s'hi van afegir
gran part dels assistents.

En acabar l'acte, tots els presents van poder
brindar amb una copa de cava per celebrar la
diada.

Horari Bibliobús Montau
                                          Dia       Horari     Gener    Febrer     Març     Abril     Maig     Juny

Avinyonet - Avinyó Nou   divendres    16-19       16-30      13-27       13-27     10-24      8-22       15-19

Avinyonet - Cantallops     divendres    16-19        9-23        6-20         6-20         17       15-29      12-26

                                          Dia       Horari      Juliol    Agost   Setembre    Oct.       Nov.      Des.

Avinyonet - Avinyó Nou   divendres    16-19         3-17        -              25            9-23         6-20       4-18

Avinyonet - Cantallops     divendres    16-19        10-24       -             4-18        2-16-30      13-27       11
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ESPORTS

8ena Volta al Penedès

El dissabte 4 d'octubre es va celebrar a les
Gunyoles la “8a Volta al Penedès amb BTT”,
organitzada pel grup Metalbikers. Una prova
de fons de BTT mitjançant el GPS, on els
participants havien de realitzar un recorregut
força tècnic, pedregós de 96km i 2400m de
desnivell de pujada. Un total de 70 participants
en van formar part. El recorregut va transcórrer
per els diferents camins i corriols de la Serralada
Litoral de les comarques l'Alt Penedès i Baix
Llobregat. Es primers quilòmetres es realitzaven
per la zona del circuit negre de les Gunyoles,
zona força tècnica i on hi havia un premi especial
pel primer corredor que passés primer per el
poble al quilòmetre 18, aquest va ser Albert
Planes (Sans Olèrdola). Després el circuit anava
cap a la zona de Cantallops per enllaçar amb
El Pago,  aquí començava una zona de corriols
per pujar cap a la creu de l' Ordal, per baixar
cap al Castell de Subirats on hi havia el dinar,
Castellví de Rosanes on es pujava fins a la Creu
d'Aragall, es baixava al l'ermita de Sant Ponç,

es tornava a puja l' Ordal per la zona del
Lledoner, Olesa de Bonesvalls i es pujava cap
a les Gunyoles on hi havia situada la meta final.

Classificacions:
General Masculí: 1- Albert Planes (Sans Olèrdola) 5h15',
2- Llibert Mill (Cicles Catalunya) 5h27', 3- Joan Feixas
(VBSports) 5h28'.
General Femení: 1- Inés Rodríguez (Bike Garraf) 7h17',
2- Olga Clos (Cicles Catalunya) 8h03', 3- Elena
González(Cicles Catalunya) 8h03'.
Equips: 1- Cicles Catalunya, 2- Bicis David Grau, 3-
VBSports, 4- Sans Olèrdola, 5- Ke Passa Tio Team, 6-
BTTerra.

Des del nostre club agraïm la col·laboració dels
ajuntaments dels diferents municipis per on
passava la volta i molt especialment, Ajuntament
d' Avinyonet del Penedès, Societat la Torre de
les Gunyoles, Caves Parés Balta, Cicles
Catalunya, Esports Prieto, Moon Biker,
Perruqueria Laura Duran, Bicis David Grau,
Estètica Mercè Oliveras, VBSports i als diferents
voluntaris que han fet possible aquesta vuitena
edició.

Circuït de BTT i senderisme
Des de l'Ajuntament d'Avinyonet volem mostrar la
nostra satisfacció pel servei que els nostres circuits
de BTT i senderisme fan a l'esport de la comarca.
En 3 setmanes s'han dut a terme 3 activitats que
han passat pel nostre municipi i que han portat
més de 1.000 esportistes que han conegut el
nostre paisatge i territori. Una ha estat la 8a Volta
al Penedès. Una setmana abans també hi va

passar la “Camíkursa”, organitzada per Correm
per la Terra i amb la col·laboració d'aquest
ajuntament. El 80% d'aquesta cursa passa pel
nostre terme municipal. Per últim des de
l'organització 02 Sports de Canyelles s'ha
organitzat la VII cursa BTT de Canyelles, la qual
també ha transcorregut en gran part pel nostre
circuït vermell i negre de BTT.
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Reg automàtic al camp de futbol de la Grava
Des de la Regidoria d'Esports i després d'estar en
contacte amb la Junta de l'equip de futbol de la
Unió Esportiva Avinyonet, s'ha cregut convenient
la instal·lació d'un reg automàtic per tal que el
camp estigui amb òptimes condicions per jugar
i entrenar futbol. Les obres tenen un import de

15.100,80 euros i les executarà l'empresa
Instal·lacions Pere Ferret, S.L.
La instal·lació es farà a través d'uns dipòsits on
s'emmagatzemarà l'aigua i una bomba que enviarà
l'aigua a les diferents boques d'aspersió.

U.E Avinyonet. Temporada 2014/2015

Durant el mes de setembre s'ha donat el tret de
sortida a la nova temporada de futbol 2014-2015.
Un any més el nostre club  hi participa amb el seu
primer equip i a la categoria 10.  El U.E Avinyonet
ha començat amb moltes ganes i il·lusió de treballar
per recollir els millors resultats pel nostre club. Us
convidem a que participeu venint a veure els
partits.

   Enguany la nostra plantilla
està formada per:
AGREDA NEIRA, JULIO MIGUEL
ALAYO TORRES, MIGUEL AUGUSTO
ATTOU , BILAL
BECERRA RAMIREZ, JENRY RICHARD
CARRERAS DIEGO, ARNAU
CASTILLO SAUCEDO, ROBERT LUIS
EL - ECH SANCHEZ, CRISTIAN
FONT VALL, MAX
GHACH CHAMA , IRAHIM
GIL MONTAVA, ORIOL
GONZALEZ RUANO, FRANCISCO
GUAMAN CUEVA, ALBERTO RAFAEL
GUTIERREZ OTINIANO, ROBERT EDUARDO MATEO
PRADAS, RUBEN
MENA MANZANO, JUAN ANTONIO
MESA CHARLES, RAUL

MUÑOZ SANCHEZ, JUAN DAVID
SANCHEZ JANE, JORDI
YASEDE , ISSA
SANCHEZ JANE, ENRIC
SELVA FELIPE, MARC

A la part tècnica:
SANCHEZ MESA, ANTONIO
SANCHEZ MESA, JUAN DE DIOS

Categoria Catalana Grup 10
U.E AVINYONET
F.C. HORTONENC
A.D. MONJOS
C.F. CAN CARTRO
C.F.  CASTELLVI DE LA MARCA
C.F. MEDIONA
U.E. MARTINENCA
U.E. SANT SADURNI
F.C. LA PLANA RODONA
F.C. LES CABANYES
U.E. SAT PAU
RAPIT CATALA
C.F. TORRELLENC
C.F. QUINTINENC
C.F. LA GRANADA
F.C. PUIGDALBER
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VIII Cursa solidària País del Cava
El passat 26 d'octubre es va celebrar la VIII
Cursa Solidària País del Cava que organitza
la Confraria del Cava de Sant Sadurní i que
fa el recorregut de 13,4 quilometres de
Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia

Nova Escola esportiva municipal d'Avinyonet del Penedès
El passat mes de juny de 2014 l'AMPA de l'Escola
d'Avinyonet del Penedès i l'Ajuntament van arribar
a un acord per a poder fer les activitats
extraescolars esportives com a Escola Esportiva
Municipal d'Avinyonet del Penedès.

Algunes de les activitats que s'organitzen des
d'aquest mes d'octubre són:
Dilluns - Hip hop i patinatge
Dimecres - Iniciació esportiva
Dijous - Futbol sala
Divendres - Bàsquet
Per a participar en qualsevol d'elles o proposar-
ne de noves només cal que us poseu en contacte
amb l'Ajuntament o directament amb la Mª. Goretti
Batet Lleixà

I Torneig solidari de futbol sala
Arran de l'acord per la nova Escola esportiva
municipal, ja es van organitzar durant el mes de
juliol els entrenaments de futbol sala cadets per
a poder fer un torneig solidari amb dos equips
del municipi i dos de Vilafranca que va tenir lloc
a la pista de l'Escola. Com que l'Ajuntament es
va fer càrrec de tot el cost del torneig, es va
demanar als participants que, a mesura que

poguessin, portessin algun tipus d'aliment que es
faria arribar a serveis socials i amb els que es va
poder ajudar a famíl ies del municipi.

A més, enguany també es va iniciar projecte de
caixes solidàries per a recollir aliments a les
botigues d'Avinyó Nou (Ca l'Anton, Pollastres a
l'ast Avinyonet, Cal Sendo) i vist l'èxit de la proposta
l'any vinent s'ampliarà a totes les botigues i
establiments del municipi.

També es va demanar col·laboració a dues
empreses més del municipi, Cades Penedès i
Llopartec S.L., que van participar regalant 5 pilotes
de futbol sala per a desenvolupar el torneig, que
han quedat per a l'ús de l'Escola d'Avinyonet del
Penedès, dues pilotes solidàries de “Los Manolos”
i dues pilotes de volei que es van repartir entre
els participants.

Els resultats del torneig van ser els següents:
Semifinal 1: Avinyonet A - Galaxi JV (6-4)
Semifinal 2: Avinyonet B - Galaxi JR (2-4)
Partit per al 3er i 4rt lloc: Avinyonet B-Galaxi
JV (2-5)
Final: Avinyonet A - Galaxi JR (4-2)

tot passant pel nucli de la Garrofa i té com a
objectiu recollir beneficis per a la Marató de
TV3 que enguany va dedicada a les malalties
del cor. En aquesta edició es van recollir 13.836
euros.
A La Garrofa hi havia l'habitual pancarta de
”Meta volant d'Avinyonet del Penedès” al pas
de la cursa per La Garrofa. En aquesta edició,
des de l'Ajuntament va sorgir una proposta
nova per a premiar als participants des del
nostre municipi. Enguany doncs el premi
“Avinyonet del Penedès” eren dues entrades
gratuïtes per visitar el monestir romànic de Sant
Sebastià dels Gorgs per als 100 primers
classificats de la cursa. D'aquesta manera es
promociona el territori i també donem a conèixer
un dels patrimonis importants que tenim al
municipi.



AvinyonetAvui  87 novembre 2014

A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

21

SOCIETATS

Els dimecres de cinc a set de la tarda al Local
Social Municipal de Cantallops amb les indicacions
de la Sra. Maite Serrat, veïna de Cantallops, es
fan moltes i diverses activitats manuals.

El passat diumenge dia 12 d'octubre i dins els
actes de la festa major de Cantallops hi va haver
la presentació d'una primera mostra/ exposició
dels treballs realitzats durant el curs.

Exposició de manualitats a Cantallops

Agermanament  Béruges - Avinyonet del Penedès
El proper dissabte dia 22
de novembre a 2/4 de set
de la tarda al Local Social
de Cantallops es farà un
berenar i es passaran les
fotos de l'última trobada
amb els nostres amics de

Béruges. La trobada d'enguany va tenir lloc el
passat mes de maig al nostre municipi, i també
es van fer visites culturals a Sant Quintí de
Mediona i al Vendrell. Aquest mateix dissabte
22 de novembre la comissió de l'Associació
d'Agermanament, aprofitant que ens trobarem

amb les famílies del municipi que han anat
col·laborant amb l'agermanament, donarà a
conèixer les dates de la trobada d'aquest proper
2015 a Béruges. Any en que l'agermanament
entre aquests dos municipis celebra el seu 10è
aniversari.No cal dir que l'Associació
d'Agermanament és una entitat oberta a tothom
i que si algú està interessat en formar part de
l'associació o vol participar en les activitats que
organitza només cal que vingui a aquesta activitat
o a qualsevol altre que s'organitzi o que truqui
a l'ajuntament on li facilitaran els telèfons dels
membres de la junta.

Festa Major, Castanyada i Nadal a Cantallops

El passat 10, 11 i 12 d'octubre vam celebrar la
Festa Major de Cantallops. Ens va fer molt bon
temps i estem molt contents de com va anar i de
la participació per part dels veïns i veïnes del
municipi. L'any que ve, més i mil lor!!
El divendres 31 d'octubre vàrem celebrar la
Castanyada i els nens i nenes del poble van passar

per les cases fent el "truc o tracte" i van recollir
moltes “xuxes” i caramels.
Recordem també que el diumenge 28 de desembre
el Patge Reial vindrà a Cantallops a recollir totes
les cartes dels nens i nenes.
I esperem el dia 31 de desembre poder fer el
sopar de Cap d'Any.
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Societat La Parra d’Avinyó Nou
Festa Major
Durant el passat mes d'agost vam gaudir de la
Festa Major,  després de dos anys hem pogut
tornar a celebrar alguns dels  actes programats
a la Parra, un d'ells era l'exposició de quadres
del Josep Solé, també hi vam fer el pregó a càrrec
del Toni Regueiro que va ser un èxit. Un any més
a la cercavila els nens s'ho van passar molt bé
i a la tarda la pista estava plena a vessar.

Castanyada
Aquest any per la Castanyada a més del tradicional sopar hem
fet diversos actes per totes les edats.

El dissabte hi havia cinema infantil i berenar.

El diumenge a la tarda el grup de teatre Criatures va representar
l'obra Llum blava.

Festes de Nadal
En aquest moments ja tenim el
pensamen t  en  les  fes tes
Nadalenques, per això ja estem
preparant el sopar de Cap d'Any
i la Cavalcada de Reis, no cal dir
que us hi esperem a tots!!!
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Festa Major de Les Gunyoles
Del 7 al 12 d'agost Les Gunyoles va gaudir de
la festa major d'enguany. Els actes es van iniciar
el dijous 7 a les 20:00 amb el repic general
de campanes que anunciava l'inici de la festa
i a continuació es van fer els ja tradicionals
partits de futbol sala a la pista.

El divendres 8, el pregó, que aquest any anava
a càrrec de la Sra. Montserrat Ràfols Raventos
i a continuació els membres del Grup de Teatre
La Torre de Les Gunyoles ens van representar
l'obra “El Malentès” de l'autor Albert Camus.

El dissabte es va fer la Cursa de muntanya
“Correcollons” que va tindre una molt bona
acollida per part del corredors de la comarca
i a la tarda uns nois del poble ens van obsequiar
amb un “Petit Musical” seguit de Jocs Infantils
Tradicionals pel poble.

A 1/4 de 9 van començar els actes de foc amb
el júnior foc amb els Diables petits de Les
Gunyoles i els Diables de L'Arboçar, correfoc
amb la Segunola, el Drac de Sant Marçal i els
Diables de Les Gunyoles, encesa del campanar
i castell de focs d'artifici.

A continuació a la pista dels ametllers el grup
Glamour Band va amenitzar la nit fins a

l'arribada de l'empalmada i la festa psytrance
que es va realitzar al camp de futbol.

Diumenge la tradicional missa en honor a Sant
Salvador i a continuació cercavila amb la
Segunola, els Figuetaires de Vilafranca i les
Panderetes de l'Arboçar. Després de dinar, ball
de tarda amb l'Orquestra Rosaleda i a la nit
concert i ball de nit amb la mateixa orquestra.

Els actes van continuar el dilluns amb la missa
en memòria dels difunts del poble, l'inflable a
l'Era de la Roca i la guerra d'aigua per refrescar
l'ambient.

A la tarda, concurs de truc, espectacle infantil
i Festa de l'escuma. Després de sopar espectacle
humorístic a càrrec del Músic-Showman Quim
Vila.

Per acabar amb la festa, el dimarts es va fer la
tradicional caminada fins a la font del Cuscó
per berenar i acomiadar la festa major fins
l'any vinent.

Tots els actes van ser molt participatius i tothom
va poder passar bones estones celebrant la
festa al costat de la família i veïns. Gràcies a
tots.
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Festa del most a Les Gunyoles

El cap de setmana del 25 i 26 d'octubre es va
realitzar la Festa del Most a Les Gunyoles. Els
actes van començar dissabte al matí amb una
Presentació sobre el Jaciment Arqueològic de La
Font de la Canya a càrrec de l'arqueòleg Dani
Lopez i una visita guiada al Jaciment. A les 20:00
es va fer al local de la Societat un maridatge de
vins amb escabetxos de carn i peix a càrrec del
Raimon Olivella i el Celler Mas Candí que ens
van fer descobrir nous gustos amb productes menys
habituals a les nostres taules. Al vespre un concert
del grup “Sílvia Tosca Trio” va amenitzar el
Tastacavavi Gunyolenc on els participants van
poder gaudir de la música tot tastant vins i caves
de les bodegues col·laboradores.

El diumenge al migdia, després de missa, es va
fer la inauguració de les Obres de restauració de
la Font Seca i de l'espai de connexió amb la plaça
Era de la Roca. També es va fer la signatura del
conveni de col.laboració per la substitució de la
coberta del local de la Societat la Torre seguit
d'un aperitiu per tots els assistents, el dinar popular
i l'obra de teatre “Diner Molt Negre” a càrrec del
Grup “Amics del Teatre” de La Rapita van posar
punt i final a la festa. En nom de la junta de la
societat agraïm la participació de tots els assistents
als actes, i també a totes les empreses que han
col·laborat amb la nostra festa del most.
Moltes gràcies.

Aquest any, la Festa Major de Sant Sebastià del
Gorgs ha començat amb un correfoc infantil amb
4 colles de diablets, continuant amb el castell de
focs i el tradicional sopar de divendres, versots dels
diables, i l'actuació d'un humorista. Dissabte per la
tarda es van aglutinar els actes que uneixen en un

mateix lloc la gent de totes les franges d'edat, amb
jocs infantils, futbolí, i campionat de bitlles catalanes.
A la nit es va gaudir de la música en viu dels músics
Double Chick. Diumenge es va fer la tradicional
cursa popular i ball de tarda entre d'altres actes,
tancant així la Festa Major 2014.

Festa Major a Sant Sebastià dels Gorgs



ELS GRUPS POLÍTICS
PSC-PM

La Diputació de Barcelona,
com sempre, al costat dels
municipis

Aquest any, la Diputació de Barcelona
ha segui t  demostrant que és
l'administració més propera al
municipis, i sobretot, als municipis més
petits com és el cas d'Avinyonet del
Penedès. Com a equip de govern volem
destacar el seu suport, que ens permet
tirar endavant diferents projectes que
milloren els nostres pobles i que
l'Ajuntament té a sobre la taula tot
buscant el seu finançament.

Volem fer esment de les darreres línies
de suport que han tirat endavant definint
que és el que farem al municipi:

Nova depuradora a Sant
Sebastià dels Gorgs, per tal
d'eliminar la fossa actual i realitzar els
abocament amb una millor qualitat de
les seves aigües, per millorar el seu
entorn. En aquests moments ja està
contractada la redacció del projecte.

Asfaltat del camí d'Avinyó, entre
la N-340 i el cementiri, actualment
camí en molt mal estat i que fa que
l'accés al cementiri estigui amb un estat
no corresponent al seu ús. Ja han estat
adjudicades les obres i s'iniciaran en
les properes setmanes. De totes maneres
seguirem treballant perque la
Generalitat faci efectiva la subvenció
que ja teniem atorgada per realitzar
la totalitat del camí fins arribar a Sant
Sebastià.

Adaptació de la caldera de
l'Ajuntament per substituir el gasoil
per biomassa. Ja encarregada l'obra
i a punt d'executar.

Reparació part de la coberta de
l'Ajuntament. Seguint l'estudi redactat
per estabilitzar la coberta del consistori,
ara arranjarem la part dels serveis
tècnics

Ajut  per recuperar la subvenció
atorgada a la societat la Parra,
destinada a equipaments d'entitats
privades que col·laboren amb les
administracions locals

Així doncs nous projectes que
segueixen millorant els nostres pobles.

El raconet de la UPA CiU
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Durant els mesos d'agost i setembre s'ha dut a
terme la 15ª campanya d'excavacions
arqueològiques a la Font de la Canya, que
organitza la Universitat de Barcelona i el Centre
d'Estudis Cossetans. Aquesta ha estat la campanya
més llarga i fructífera dels darrers anys.
Una de les troballes més significatives d'enguany
és un gran celler/magatzem soterrat a més de
dos metres de profunditat. Durant l'excavació del
mateix, només un 20% aprox., s'han recuperat
més de 15.000 fragments d'àmfores per al vi,
tenalles per a cereals i altres productes, gerres
per a servir el vi, entre altres. Aquest materials
indiquen que el celler/magatzem va ser abandonat
cap al 250 aC, encara que desconeixem quan
es va construir. Aquest gran edifici soterrat al
subsòl (una mena de cava o fresquera) sembla
estar concebut per a la conservació de productes
com el vi que requereixen d'una temperatura baixa
i constant, així com emmagatzemar altres productes
alimentaris. Les futures excavacions en aquest
celler/magatzem han de corroborar si en el mateix
edifici es produïa el premsat del raïm, o be només
complia les funcions de gran magatzem. Sens
dubte es tracta d'una troballa excepcional, sense
paral·lels coneguts en el món ibèric, que li confereix
al jaciment una grau de monumentalitat i enriqueix
l'itinerari durant la visita de Font de la Canya.
Durant l'excavació del celler/magatzem destaca
l'aparició d'un amulet cauri, un mol·lusc originari
del mar Roig i l'oceà Índic, que arribà a Font de
la Canya a través del comerç egipci i cartaginès
o púnic cap a mitjans del segle III aC. A més, s'ha
recuperat un anell serpentiforme de bronze, restes
de plom, ungüentaris de vidre, etc.

Per altra banda, una altra de les descobertes més
importants d'enguany són fruit dels treballs de
prospecció del camp de vinya situat a la banda
sud del jaciment, on ha estat possible documentar
un monumental edifici d'època romana
republicana, abandonat al segle I aC. Aquest
edifici presenta murs amb una amplada d'1 metre
i unes monumentals dimensions. Es podria tractar
d'un centre de control de l'administració romana
durant la romanització de la zona del Penedès.
Això demostra encara més la importància en
l'economia del territori de Font de la Canya,
engrandeix l'extensió del jaciment d'1 Ha a 2,5
Ha i la seqüència cronològica entre el segle VII
i el segle I aC. Les excavacions en un futur d'aquest
nou sector de Font de la Canya li pot conferir una
notable monumentalitat al complex arqueològic
de Font  de la Canya i, a més, emparenta el
jaciment amb altres elements patrimonials del
municipi com la Torre romana de Les Gunyoles.
Les excavacions efectuades en la zona d'hàbitat

FONT DE LA CANYA
Excavacions arqueològiques Font de la Canya 2014

o de treballs logístics del segle III aC, han permès
identificar un taller de ferreria (per a la elaboració
i reparació d'estris de ferro) amb diversos forns
i una enclusa de pedra. També s'han identificat
diversos recintes destinats al emmagatzematge i
a diversos treballs artesans, tots del segle III aC.
Com és habitual les excavacions arqueològiques
s'han dut a terme per un equip d'investigadors de
la Universitat de Barcelona i per tot un seguit
d'arqueòlegs i estudiants de diferents universitats
tant catalanes com de fora, així com de diversos
col·laboradors de la comarca. En total han
participat una cinquantena de persones durant els
dos mesos de campanya, efectuant treballs de
camp i també de laboratori a la casa de colònies
de l'església de Sant Pere d'Avinyó d'Avinyonet
del Penedès. Aquesta 15a campanya s'ha dut a
terme gràcies principalment a dues entitats:
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès (pel suport
logístic i de finançament) i la Cooperativa
d'Iniciativa Social ACTUA (que ha cedit les
instal·lacions de la casa de colònies de Sant Pere
d'Avinyó per a la realització de les excavacions).

Les excavacions es realitzen, a mes, gràcies a la
subvenció del Servei d'Arqueologia del
Departament de Cultura la Generalitat de Catalunya
que canalitza la Universitat de Barcelona. Així
mateix, cal agrair el suport de la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès,
DO Penedès, Institut d'Estudis Penedesencs i
VINSEUM. També regraciar les ajudes del
propietari dels terrenys on s'ubica el jaciment, el
Sr. Maurice Botton i Tori Pujals de la Finca la
Gramanosa, Eric Enguita i Ignasi Romeu d'Artcava,
Marta Milà de Mas Comtal i Caves Avinyó.
Finalment, agrair especialment a Queviures Sendu
i el Rebost de la Maite per fer-nos sentir com a
casa durant els dos mesos.

Podeu consultar les publicacions en ràdio, premsa o TV de
les excavacions a www.fontdelacanya.cat i també seguir-
nos al Facebook, Twitter, Google + i Youtube.

Recordeu que podeu concertar visites guiades de la mà
dels arqueòlegs al jaciment i realitzar el taller ArqueoVitis.
Per a més informació truqueu a l'Ajuntament d'Avinyonet
93 897 00 00. Veniu a conèixer l'origen de la vinya!
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S' han acabat les vacances i comença un nou
curs a la Llar d' infants Municipal "El Cargol",
durant els primers dies els infants s' han retrobat
amb els companys/es del curs passat i amb els
nous.

Ara és el moment de reemprendre rutines i hàbits!!
Iniciem un petit viatge que, ben segur, que estarà
ple de boniques vivències per compartir tots junts!

ENSENYAMENT

Benvinguts al curs 2014-15 a la Llar d'Infants Municipal!

L'estiu s'ha acabat i hem començat un nou curs
amb moltes ganes i il·lusió.

Enguany, durant l'estiu, al pati d'infantil, els
operaris de l'Ajuntament ens han construït un hort
en un cantó del pati, molt més gran del que ja
teníem. La Laura, la mestra d'educació física de
l'escola, ens va ajudar a preparar l'hort i a plantar-
hi les plantes.

Aquest curs al nostre hort hem plantat:
Enciams, espinacs, raves, carxofes, cols, col·li-
flors, faves, cebes, porros.

A l’hort petit hem plantat herbes aromàtiques,
farigola, romaní, julivert i espígol.

Ens agrada molt treballar a l'hort i a cada classe,
tenim un encarregat per cuidar-lo.

L’hort de l’escola



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
28 AvinyonetAvui  87 novembre 2014

SOCIOCULTURAL
Activitats Gent Gran

Amb l'arribada del mes de setembre tornen les
activitats per a la gent gran. Les activitats setmanals
han entrat en funcionament; la gimnàstica, el ioga,
el ioga amb cadira i el taller d'estimulació cognitiva
i memòria en són exemples ben significatius.

També l'espai per a la gent gran de Cal Candi,
a Les Gunyoles, segueix en funcionament. Cada
divendres de 17 a 18 hores un grup de gent gran
es reuneix per dur a terme exercicis per fer anar
la ment, jugar a jocs de taula, i passar una bona
estona conversant. Des d'aquí animem a tota la
gent gran de Les Gunyoles a participar-hi.

Pel que fa a les activitats organitzades per la junta
de l'Associació de Gent Gran d'Avinyonet del
Penedès, el divendres 31 d'octubre s'ha realitzat
el berenar de la castanyada i també està treballant
per dur a terme alguns actes solidaris per la Marató
de TV3, que enguany tracta sobre les malalties
del cor. La difusió d'aquestes activitats que es
duen a terme al llarg de tot el curs es donen a
conèixer a través del mateix Casal de la Gent
Gran i també a través les cartelleres del municipi.

També regularment s'ofereixen xerrades
informatives de temes d'interès general al Casal
de la Gent Gran d'Avinyó Nou. Durant aquesta
tardor se'n duran a terme dues. La primera tractarà
sobre el risc d'incendis i la seva prevenció, i

comptarà amb la presència del Cos de Bombers
de la Generalitat de Catalunya i d'un responsable
de FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran
de Catalunya) el dia 19 de novembre a les 18
hores. La segona tractarà sobre les malalties del
cor, donat que la Marató d'aquest any, com s'ha
esmentat, tracta d'aquest tema, i tindrà lloc el
dimecres 3 de desembre a les 18 hores.

Dissabte 4 d'octubre La Cargolada
Una de les activitats puntuals que s'han dut a
terme al llarg d'aquests mesos de tardor, és la
sortida del dissabte 4 d'octubre a l'Urgell, i
concretament a Tàrrega, Anglesola i Agramunt.
Durant aquest dia es va visitar el Museu de la
Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega, en
el que moltes persones van sentir-s'hi identificades
i van poder fer memòria de la maquinària que
s'utilitzava durant el segon terç del segle XX.
Seguidament es va disposar d'una estona lliure
per visitar el cas antic de la ciutat, amb el seu
mercat municipal i l'església de Sant Maria de
l'Alba. Per dinar es va anar a Anglesola, on les
persones que van voler van poder gaudir d'una
cargolada. Finalment, i ja a la tarda, hi va haver
una parada a Agramunt per visitar la fàbrica de
torrons Vicens, tot degustant alguns dels seus
torrons més típics.

Ioga amb cadira. Juliol 2014
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Activitats i cursos 2014-15

Com cada any, durant els mesos de setembre i octubre s'han anat iniciant les activitats del curs 2014-15
organitzades per l'Ajuntament. Enguany s'ha engegat l'activitat de Ioga per a la població en general, ja
que en  anteriors cursos només hi havia el ioga per a gent gran i també ha començat un curs d'iniciació
d'anglès. Finalment l' activitat/taller sobre l'alimentació dels ibers no ha tingut prou demanda com per a
realitzar-se en les dates previstes.

Restauració de mobles
Per segon any consecutiu s'han organitzat dos
grups del curs de restauració de mobles al nostre
municipi, un que ja està complert a Cantallops que
es realitza els dimarts de 17:30 a 20:00 i l'altre
amb només una plaça lliure a l'Arboçar que es
realitza els dilluns de 17:15 a 19:45.

Curs de fotografia digital
En aquesta ocasió, no hi ha hagut prous inscripcions
per a poder començar el curs amb el mínim de
persones participants. Tot i això, s'ha parlat amb
el professor i es provarà de formar un grup per
poder començar al gener. De moment hi ha 6
persones interessades en realitzar aquest curs i des
d'aquí animem a tothom qui vulgui a apuntar-s'hi
i a gaudir de la fotografia digital tal i com ja han
pogut fer unes 24 persones durant aquest dos últims
cursos.

Cursos de francès
Aquest passat mes d'octubre es va iniciar el ja
tradicional curs de francès que s'imparteix al nostre
municipi des de fa uns anys. Enguany s'ha organitzat
un grup de nivell A1 que fa classe el divendres de
19:30 a 21:00 al Local Social Municipal d'Avinyó
Nou, on hi participen 5 persones del municipi.

Cursos d'anglès
Des del curs passat, al Local social municipal de
Cantallops es du a terme el curs d'anglès els
dissabtes al matí on es manté el grup que va
començar l'any passat.  A més, i com comentàvem
a l'inici d'aquest article s'ha començat un nou grup
d'anglès que es realitza en horari adaptat per a
persones en actiu i sobretot enfocat al sector del
turisme els dilluns a les 20:00 al mateix local de
Cantallops.

Activitats esportives
Ja des de la segona quinzena de setembre es duen
a terme les activitats esportives tradicionals que
organitza l'ajuntament. Pilates es realitza els dilluns,

dimecres i dijous, i tonificació que es fa els dimarts,
aquestes activitats es realitzen al gimnàs de l'escola
pública d'Avinyonet del Penedès. Finalment hi ha
l'activitat d'aeròbic que es realitza els dimarts i
dijous al local social de Cantallops. Actualment hi
ha places lliures en totes les activitats esportives.

Ioga
El nou curs de Ioga va començar el passat 15 de
setembre i es realitza els dilluns de 19:30 a 21
hores a la planta baixa del Local Social d'Avinyó
Nou i actualment té totes les places cobertes, de
tal manera que s'ha obert una llista d'espera per
l'activitat.

Balls de saló
Igual que l'any anterior el curs de balls de saló
que es realitza al local de la Societat la Torre de
Les Gunyoles va començar aquest passat mes
d'octubre. Es realitza dos diumenges de cada mes
a les 18:00 i. El curs gaudeix de 5 parelles que
aprenen a ballar i passen una bona estona.

Recordar a tothom que si vol més
informació sobre els cursos que organitza
l'ajuntament pot demanar-la a les oficines
municipals o consultar i descarregar-se
la guia d'activitats 2014-15 i la fitxa
d'inscripció des de la web municipal:
www.av inyone t .org/ac t iv i ta t s

Tots els cursos mantenen les inscripcions obertes
durant tot l'any. Si el grup està ple es posa en llista
d'espera a la persona interessada ( cal entregar
el full d'inscripció a l'activitat) i en el moment que
hi ha una baixa se'l avisa per començar. Tal i com
s'ha fet en diverses ocasions, si un curs té suficient
demanda es pot obrir un nou grup d'aquella
mateixa activitat i de la mateixa manera el
departament sociocultural valora la possibilitat de
tirar endavant qualsevol altra proposta que gaudeixi
de la suficient demanda per part de la població
del municipi.
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Joventut

Pel que fa als projectes i activitats de joventut, el
diumenge dia 12 d'octubre al Local Social de
Cantallops i en motiu de la festa major, es va fer
la presentació d'un petit vídeo que mostra com es
va realitzar el mural que hi ha en una de les parets
del pati interior del mateix Local Social de
Cantallops. La creació i realització d'aquest mural
es va portar a terme conjuntament entre
l'Ajuntament i l'escola Municipal d'Arts de
Vilafranca “l'Arsenal” i hi van participar deu joves
de Cantallops d'entre 12 i 17 anys.

De la realització d'aquest projecte en destaquem
especialment que tant el tema del mural com els
dibuixos que hi apareixen van ser pensats i creats
i finalment pintats per aquest grup de joves.

Per altra banda el passat dijous dia 23 d'octubre
al local Social d'Avinyó Nou es va portar a terme
una xerrada de sensibilització a l'emprenedoria
a través del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i
com a entitat acreditada pel programa Catalunya
Emprèn del Departament d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta primera sessió,
els tècnics del Servei de
Desenvo l upamen t  i
Ocupació del Consell
Comarca l ,  l a  S ra .
Margarita Pauné i el Sr.
l'Alex Muñoz ens van
parlar de les activitats del
Servei Catalunya Emprèn
i els diversos aspectes
relacionats amb la creació
d'empreses.

A continuació vàrem poder
escoltar la interessant
e x p e r i è n c i a  d e
l'emprenedor Josep Esteve
de “Esteve i Giber t
Viticultors” que ens va
descriure en primera
persona els passos que va
fer abans de tenir el seu
c e l l e r ,  a c t u a l m e n t
considerat el “el celler més

petit del Penedès”.

En relació a aquest mateix tema es portarà a terme
una segona xerrada d'emprenedoria on
s'aprofundirà més sobre els recursos que poden
facilitar l'activitat emprenedora, tant bon punt

tinguem la data de la
propera sessió, en farem
difusió a través del web
de l'ajuntament i el
facebook de dinamització:
https://www.facebook.c
om/dinamitzacio.avinyo
netdelpenedes

Un al t re projec te
imminent a nivell de
municipi i l'àmbit de
joventut és el taller de
Cinema, l'objectiu del
q ua l  é s  f e r  u n
curtmetratge de principi
a fi, amb el suport d'un
d i rec to r  i  t ècn i c
professional com és en
Jaume Fargas, amb
molta experiència en la
formació en l'àmbit del
cinema i la realització
de curtmetratges.
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^PESSEBRE VIVENT
38a edició Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles

L’estiu ha acabat, la tardor ja es aquí, i així sense
adonar-nos-en estem quasi a final d’any altra
vegada. Nadal ja s’acosta!

A les Gunyoles ja hem començat a treballar per
a poder-vos oferir un any més la representació del
Pessebre Vivent i Parlat.

Aquest any, podeu venir a veure’ns els dies 21,
25, 26 i 28 de desembre de 2.014 i el 1, 4 i 11
de gener de 2.015.

Any rere any, intentem mostrar-vos alguna novetat.
Aquest, hem invertit en el tema del cablejat elèctric
per a tal de millorar la il·luminació en les pròximes
edicions. També hem millorat amb l’ambientació
de les escenes, plantant varies oliveres i col·locant

una barana per a la seguretat dels espectadors.

Tot això és possible amb l’esforç dels voluntaris
que treballen durant quasi tot l’any a la muntanya,
per a l’adaptació correcte del pessebre.

I un any més, contarem amb la col·laboració de
Caldos Aneto, ja que en acabar el recorregut,
podreu escalfar-vos tot degustant una tassa de
brou o prenent una copa de cava Cuscó Berga.
I com cada any, també tenim loteria de Nadal,
que aquest any el número és 75912.
Per a saber més detalls, podeu consultar la pagina
web www.pessebre.net

Esperem que ens vingueu a visitar i desitgem de
tot cor que el disfruteu.
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