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Pressupostos 2015

Ordenances municipals pel 2015

Noves presentacions de Turisme

Nova imatge corporativa
de l’Ajuntament d’Avinyonet

L’alcalde es reuneix amb Antoni Fogué

S’amplia fins el 31 de març la campanya de canvi d’aforaments a comptadors

La nevada ens deixa
imatges de postal
al municipi



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.

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

Edita: Ajuntament d’Avinyonet.     Periodicitat: Trimestral.     Disseny i maquetació: AZOR CREATIUS GRÀFICS 93 817 12 79
Impressió: Gràfiques del Foix, S.L.    Dipòsit Legal: B-15039-92

                 sense fraccionar  fraccionat
IMPOST SOBRE VEHICLES 30/01/2015 al 01/04/2015
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 01/04/2015 al 04/06/2015     01/06/15(1r pag.) - 03/08/15 (2n pag.) - 02/11/15 (3r pag.)
IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 01/04/2015 al 04/06/2015
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2015 al 05/11/2015
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 04/09/2015 al 05/11/2015
IMPOST SOBRE D’ESCOMB.COMERÇ i IND. 01/04/2015 al 04/06/2015     01/06/15(1r pag.) - 03/08/15 (2n pag.) - 02/11/15 (3r pag.)
IMPOST CEMENTIRI 01/04/2015 al 04/06/2015

CALENDARI FISCAL 2015

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
- ERIC PEÑA GONZALEZ (Octubre 2014)
- ERIC CALVET CABALLERO (Octubre 2014)
- MARC CAMPOS ARMENGOL (Octubre 2014)
- ALBA GONÇALVES RIOS (Novembre 2014)

CASAMENTS
- FERNANDO MANUEL GONÇALVES BENITES I ESTER
RIOS ESTEBAN ( Gener 2015)
- DANIEL VIUDEZ MANJON I ZORAIDA MARIBEL OLALES
ROCA (Gener 2015)

DEFUNCIONS
- PILAR MORENO TRALLERO (Novembre 2014)
- CARMEN ETAYO GASTON (Novembre 2014)
- ANTONI BATLLE GARRIGA(Desembre 2014)
- CARMEN HERNANDEZ NICOLÀS (Desembre 2014)
- MARIA MARTI MESTRE (Gener 2015)
- MARIANO TRENS LLOVERAS (Gener 2015)
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A punt de tancar aquesta nova revista, i acabant de
preparar aquest escrit, hem tingut una nova nevada
que ha enfarinat els nostres pobles. Una imatge idíl·lica
que a tots ens agrada gaudir una estona però que porta
a engegar una maquinària municipal per tal de cobrir
els molts quilòmetres de carrers que tenim en un municipi
dispers com és el nostre. Vull començar agraint l'esforç
de la regidoria de Serveis i del personal de la brigada
municipal, però sobretot a tots els pagesos que any
rere any ens donen un cop de mà per retirar la neu
dels carrers. Una col·laboració mútua que serveix perquè
una vegada passada la nevada tots puguem seguir
amb la feina del dia a dia. A tots ells, moltes gràcies.

Aquesta és la primera revista del 2015, any que molts
han intentat posar-hi nom, any de recuperació, any
d'eleccions, etc.. Des d'Avinyonet del Penedès,
m'agradaria que fos l'any del final del projecte “Viure
al Poble”, i en el qual es comencin a notar els efectes
de la inversió realitzada, gràcies a aquesta subvenció
tan important per a tots els veïns del municipi, amb un
títol tant compromès com Reactivació econòmica i turística d'Avinyonet del Penedès. Ja vaig parlar
en la darrera edició de les noves actuacions,  però en aquest butlletí vull informar de l'inici de
les obres del local d'esquerres i la presentació del primer esborrany del projecte de l'aparcament
de la N-340, actuacions totes elles encaminades a millorar els equipaments i a la difusió i
coneixement del nostre territori. També veureu la presentació d'una nova fira, que neix amb
l'objectiu de fer conèixer el nostre municipi, els seus vins i unir el treball del sector privat i públic.

En aquesta revista també presentem les ordenances per el 2015, havent-les deixat congelades, i
per tant igual que l'any passat, sense cap augment. Com a novetats hi ha les bonificacions de
la taxa domèstica d'escombraries que pot ser del 25% si s'utilitza la deixalleria. Altres mesures
són les bonificacions del 50% i 100% de la taxa de llicència d'obres en la reforma d'habitatges
buits o l'arranjament de façanes respectivament. Les mesures estan dirigides a fomentar la reparació
dels habitatges i sobretot a incentivar el lloguer a totes aquelles cases que es troben buides. Hem
de fomentar la seva ocupació, per tal de poder mantenir serveis bàsics tals com la llar d'Infants
o la pròpia escola. Podeu trobar més informació en el seu interior.

També s'ha aprovat de nou, i per unanimitat de tots els grups municipals, el pressupost per aquest
2015, amb un import total de 1.933.734 euros. Un pressupost ajustat, amb un control exhaustiu
de totes les partides i sobretot de les despeses derivades del consum d'energies, tals com electricitat,
gas-oil, telefonia, etc. Aquesta és l'eina més important de funcionament de l'Ajuntament i com
alcalde estic molt satisfet que els dos grups a l'oposició (UPA I CIU) mostrin el seu suport als
pressupostos presentats per l'equip de govern.

Per últim, aquesta darrera setmana hem finalitzat el treball per tal d'unificar tota la papereria que
es fa des de l'Ajuntament.  S'han canviat tots els models de documents de tramitació entre els
veïns, entitats, etc.. amb l'Ajuntament. S'ha intentat crear uns documents més còmodes i amb una
imatge més fresca. Tota aquesta documentació la podeu trobar a secretaria o bé penjada a la
web municipal.

Espero que us hagi agradat el calendari per aquest 2015.
Oriol de la Cruz Marcè

Alcalde d'Avinyonet del Penedès A
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Aprovació Provisional Modificació d'Ordenances Fiscals
per a l'exercici 2015
Per unanimitat es va aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2015 i següents.
Ampliació de la informació a la pàgina 9.

Aprovació expedient de Modificació de crèdits. Núm, 2/14
Amb tots els vots favorables es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2/14,
dins l'estat d’ingressos i de despeses del pressupost municipal vigent, per un total de 254.844,34 euros

Aquest expedient inclou, bàsicament, les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona per al finançament
d’una sèrie d’actuacions:

- Condicionament del camí de Collblanc - Sant Sebastià: 47.632,58 euros.
- Caldera biomassa a l’Ajuntament i a Llar d’Infants: 15.125,00 euros.
- Banquetes del camp de futbol: 3.399,00 euros.
- Millora del sistema de depuració d’aigües residuals de Sant Sebastià dels Gorgs: 50.000,00 euros.
- Projectes tècnics sanejament d’aigües residuals: 11.858,00 euros.

També algunes petites inversions realitzades per l’Ajuntament:

- Compra contenidors residus: 5.694,26 euros.
- Millores del local de Can Mitjans: 4.371,68 euros.
- Mobiliari condicionament pista poliesportiva: 415,15 euros.
- Maquinària d’oficina: 728,96 euros.

I se suplementen algunes partides:

- Retribucions personal laboral i Seguretat Social: 24.301,17 euros, per incorporar subvenció del Pla
d’Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Aprovació definitiva expropiació forçosa per mutu acord per a l'adquisició
d'una finca a Sant Sebastià dels Gorgs
Es va acordar per unanimitat l’adquisició per expropiació forçosa per mutu acord d’una finca de Sant
Sebastià dels Gorgs destinada a zona verda, d’una superfície de 134,99 m2, pel preu de 10.000 euros.

Aprovació definitiva cessió gratuïta i en precari d'un edifici de titularitat
municipal situat a l'Arboçar
Per unanimitat es va aprovar la cessió gratuïta i en precari de l'ús d'un edifici de titularitat municipal, ubicat
a l'avinguda Principal de l'Arboçar, de caràcter patrimonial, a favor de la Societat La Penya de l'Arboçar
per tal de destinar-lo a les activitats pròpies de l'entitat que hom considera són d'interès social, i en benefici
d'interessos de caràcter local.

Moció del Grup Municipal de CiU sobre la celebració d'una consulta popular
al nucli d'Avinyó Nou en relació al creixement urbanístic
La moció fou desestimada per 5 vots en contra dels regidors del grup municipal del PSC-PM, 2 abstencions
de les regidors del grup d'UPA-FIC i 2 vots a favor dels regidors del grup de CiU.

PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2014
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Aprovació distribució ajudes projectes 3r món
Es va aprovar per unanimitat atorgar a les entitats que tot seguit s'indiquen, pels projectes que, així mateix,
s'assenyala, i en la quantitat ressenyada, els següents ajuts econòmics:

Entitat Projecte                                                   Import
ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES Els pobles indígenes protagonistes en

la construcció de l'Equador plurinacional 600,00

EQUALMÓN Reforçament del Centre d'acollida i de suport
per a dones a Al Hoceima (Marroc) 600,00

Aprovació certificacions d'obra núm. 5 i 6 projecte “embelliment del carrer
Sant Paladi i de la plaça Cuscó Berga de les Gunyoles
Amb tots els vots favorables es va aprovar les certificacions d'obra número 5 i 6 de l'actuació titulada
embelliment del carrer Sant Paladi i la plaça Cuscó Berga a les Gunyoles, per seu import total respectiu de
15.109,91 euros i de 23.831,10 euros.

Aprovació certificacions d'obra núm. 3, 4 i 5 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 (per desacord amb aquesta obra), es van aprovar les certificacions d'obra número
3, 4 i 5 de l'actuació titulada Urbanització Entorn Pista Esportiva de l'Arboçar, per seu import total respectiu
de 56.723,94 euros, 27.433,16 euros i 7.200,65 euros.

Aprovació inicial modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística
de l'Alt Penedès
Per unanimitat  es va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística de
l'Alt Penedès, d'acord amb la redacció donada en el text refós.

PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014

Aprovació nou text refós Pla Parcial Urbanístic del SUD 3.3-Les Planes
Amb 5 vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC-PM, i 4 vots en contra de les regidors del grup
d'UPA-FIC i dels regidors del grup de CiU (per desacord amb el POUM), es va aprovar definitivament el
nou text refós del Pla parcial urbanístic del SUD 3.3 “Les Planes”, promogut per la mercantil NOYA
LAVERNÓ, SA, així com l'informe ambiental que l'acompanya, el qual modifica l'anterior incorporant totes
les prescripcions requerides per la CTUB.

Aprovació inicial projecte d'Urbanització del SUD 3.3-Les Planes
Amb 5 vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC-PM, i 4 vots en contra de les regidors del grup
d'UPA-FIC i dels regidors del grup de CiU (per desacord amb el POUM), es va aprovar inicialment el
Projecte d'urbanització del SUD 3.3 - Les Planes, a Avinyó Nou, promogut per la mercantil NOYA LAVERNÓ,
SA, amb un pressupost d'execució de 741.586,07 euros (IVA apart).

Aprovació inicial projecte d'urbanització del PAU 3.2 - Cal Jaques
Amb 5 vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC-PM, i 4 vots en contra de les regidors del grup
d'UPA-FIC i dels regidors del grup de CiU (per desacord amb el POUM), es va aprovar inicialment el
Projecte d'urbanització del PAU 3.2 - Cal Jaques, a Avinyó Nou, promogut per la mercantil NOYA LAVERNÓ,
SA, amb un pressupost d'execució de 501.161,57 euros (IVA apart).
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PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE GENER DE 2015

Aprovació provisional Modificació Puntual del POUM pel que fa a la regulació
de l'ús de Cellers i de les tanques
Per unanimitat es va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM d'Avinyonet del Penedès,
que afecta la normativa urbanística pel que fa a la regulació de l'ús de cellers i a la regulació de les tanques,
i trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè l’aprovi definitivament.

Aprovació inicial modificació puntual del POUM pel que fa a l'ajust de la
delimitació del sòl urbà al barri de Clariana
Amb tots els vots favorables es va aprovar inicialment una modificació puntual del POUM d'Avinyonet del
Penedès vigent, pel que fa a l'ajust de delimitació del sòl urbà al barri de Clariana (TM Avinyonet del
Penedès). La proposta de modificació inclou el corresponent informe ambiental. Ara s’ha de dur a terme el
tràmit d’exposició pública.

Adjudicació definitiva de l'obra “Centre de Dinamització Turística Local”
(Viure al Poble 2010)
Amb 7 vots a favor (PSC-PM i UPA-FIC) i 1 abstenció de CiU (per desacord amb l’empresa adjudicatària)
es va aprovar declarar vàlid l'acte licitatori del procediment obert amb un criteri d'adjudicació, el preu més
baix, i tramitació ordinària, convocat per a la contractació de les obres titulades CENTRE DE DINAMITZACIÓ
TURÍSTICA LOCAL, inclosa en el programa Viure al Poble 2010.

Aprovació Moció del Grup Municipal de CiU de rebuig a la impugnació i
suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica
Aquesta moció es va aprovar amb  els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3/14
Unànimement es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 3/14, dins l'estat
de despeses del pressupost municipal vigent,  segons el següent detall:

a) Suplements de crèdits
169/609.00  Urbanització entorn pista Arboçar 13.974,56

b) Crèdits extraordinaris
161/619.00  Instal·lació canonada d'aigua l'Arboçar   9.190,01
342/623.01  Material esportiu   3.400,00

Suma 12.590,01

TOTAL 26.564,57
FINANÇAMENT

Nous ingressos
551.00 Fons de reposició concessió servei d'aigua   9.190,01
761.00 Subvencions Diputació de Barcelona (inversió)   3.400,00

Suma 12.590,01

Romanent de tresoreria
870.10 Per a despeses amb finançament afectat  13.974,56
                                      

TOTAL  26.564,57
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Pressupost municipal 2015

Per unanimitat es va aprovar inicialment el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament per a
l'exercici de 2015 i el seu estat consolidat, d'acord amb els següents:

ESTAT DE DESPESES

A) Operacions corrents
Capítol 1.- Despeses de personal 665.214,00

2.- Despeses en béns corrents i serveis 756.300,00
3.- Despeses financeres     3.700,00
4.- Transferències corrents   73.990,00

B) Operacions de capital
Capítol 6.- Inversions reals 340.000,00

7.- Transferències de capital   20.000,00
8.- Actius financers -
9.- Passius financers   74.530,00

Suma                1.933.734,00

ESTAT D'INGRESSOS

A) Operacions corrents
Capítol 1.- Impostos directes            797.000,00

2.- Impostos indirectes     20.000,00
3.- Taxes i altres ingressos  286.800,00
4.- Transferències corrents   483.000,00
5.- Ingressos patrimonials    29.500,00

B) Operacions de capital
Capítol  6.- Alienació d'inversions reals  -

 7.- Transferències de capital  178.995,00
 8.- Actius financers  -
 9.- Passius financers  138.439,00

Suma       1.933.734,00

En el primer ple del mes de gener es van aprovar els pressupostos per aquest 2015. Un pressupost
total d’1.933.734,00. Com cada any, l'equip de govern va presentar la seva proposta als diferents
grups municipals, on van donar el seu suport i es van aprovar per unanimitat.

El pressupost és un reflex acurat de la realitat anual del nostre Ajuntament. Aquest fet es pot
visualitzar en les poques modificacions de crèdit que es fan al llarg de l'any. En aquesta legislatura
s'ha prestat molta atenció en les partides finalistes del pressupost, tals com l'electricitat, gasoil,
enllumenat públic, telefonia, recollida de residus, entre d'altres. Aquest treball rigorós ha fet baixar
aquestes partides als nivells actuals, amb uns estalvis que permeten destinar diners a partides
d'atenció als nostres veïns, llar d'Infants, serveis socials, etc...

Els fets més destacables són les inversions que queden pendents referents a les obres del projecte



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
AvinyonetAvui  88 febrer 20158

Viure al Poble, tals com la realització del Museu del Batre a les Gunyoles i l'adequació de la zona
d'aparcament i l'arranjament de la N-340 al poble d'Avinyó Nou.

Una partida important que es realitzarà aquest 2015 serà el repàs de tots els elements fixes dels
parcs infantils i la col·locació d'un de nou a la plaça de les Roques a l'Arboçar.
Durant aquest 2015, al pressupost, també trobem una partida per poder realitzar una pista
esportiva a Can Mitjans, a la zona de Can Nicolau. En aquests moments ja s'està redactant el
projecte tècnic per tal de licitar l'obra i iniciar els treballs corresponents.

També hi ha la partida econòmica per a la realització del llibre del municipi, seguint el criteri que
s'ha anat fent a alguns dels municipis de l'Alt Penedès i així tenir un llibre que parli d'Avinyonet
del Penedès.

Vist el bon funcionament que hem tingut referent a l'ús de taules i cadires, s'ha posat una partida
per la compra de més unitats, per evitar així que en el cas de coincidència entre festes, aquest
servei pugui arribar a totes les entitats.

S'ha dotat de nou amb una partida de suport a les entitats per arribar a les demandes que ens
van fent per la reforma dels seus locals.

Ordenances fiscals pel 2015
En el ple del mes d'octubre, s'aprovaren per unanimitat la proposta d'ordenances fiscals presentades
per l'equip de govern per aquests 2015. La proposta presentada ha estat la congelació de totes elles,
per tant mantenint els preus de l'any anterior. El fet mes destacat va ser la presentació de noves mesures
per tal de fomentar diferents aspectes de tramitació i impostos relacionats amb la quotidianitat dels
veïns.

Bonificació del 25% per l'ús de la deixalleria i el servei de poda
Com hem anat fent durant aquesta legislatura, una de les grans tasques ha estat la millora del servei
d'escombraries per aconseguir que fos un servei sense pèrdues i augmentant els percentatges de
reciclatge. Una vegada completades aquestes fases, introduïm una nova millora al servei. Tots aquells
veïns que utilitzin 20 vegades la deixalleria i/o el servei de poda al llarg de l'any podran gaudir del
25% de bonificació de la taxa d'escombraries domèstiques.
Podeu trobar més informació en l'article de les pàgines interiors.

Bonificació del 100% per arranjament de façanes
Per tal de fomentar la reparació de les façanes i que tots els pobles presentin una bona imatge, s'ha
aprovat una bonificació del 100% en la taxa d'obres que correspongui a aquestes reparacions. El
tràmit s'haurà de realitzar de la mateixa manera, demanant llicència d'obres a l'Ajuntament, però la
taxa corresponent a la llicència serà bonificada en la seva totalitat.

Bonificació del 50% llicències de reforma d'habitatges buits
Tenim cada vegada més als nostres pobles cases buides, que estan tancades i que no entren al mercat
de venda o lloguer. D'aquesta manera els nostres pobles estan perdent població. Des de l'Ajuntament
volem facilitar i incentivar la reforma i/o rehabilitació d'habitatges que estan buits en la seva actualitat.
Per tant tots aquells habitatges que estiguin buits, sense cap persona empadronada i que es vulgui
arreglar per anar-hi a viure, podrà optar a la bonificació del 50% en la taxa d'obres municipal. Això
s'haurà de fer previ informe del tècnic de l'Ajuntament, amb una bonificació que serà aprovada en
junta de govern.
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NOTÍCIES

Compartir els espais públics a les diferents activitats
que cadascú pugui realitzar, moltes vegades fa
que aquestes es vegin perjudicades entre els
mateixos veïns. Amb una voluntat sensibilitzadora,
des de l'Ajuntament s'ha senyalitzat, amb la
col·locació de diferents cartells, els espais públics,
amb l'objectiu de que tots els que l'utilitzem el
mantenim amb les millors condicions pel bé de
tots.

Dins de les feines de col·locació del semàfor a
la N-340 al seu pas per Cantallops, s'ha arreglat
la vorera d'aquell tram que presentava
deficiències arquitectòniques i podia provocar
caigudes dels veïns. D'aquesta manera el seu
pas per a persones amb mobilitat reduïda es
veu millorat i facilita el seu pas per l'utilització
del semàfor. No s'ha pogut realitzar la vorera
més ampla degut a les aigües pluvials que recull
el voral de la carretera i que venen des de
davant de la societat de Cantallops. Aquest fet
hagués provocat l'entrada de l'aigua a les cases
veïnes. Per altra banda i a demanda d'una veïna
de Cantallops, s'ha aprofitat per posar una
connexió de llum fins a la parada de bus. Ara
s'informarà al gestor dels transports per tal que
realitzi la connexió de la llum i fer així més
visible i segura la parada.

Comptadors Can Mitjans
El 31 de desembre va finalitzar l'oferta que es
va fer arribar a tots els veïns d'Avinyonet del
Penedès i en especial als de Can Mitjans per
facilitar el canvi d'aforaments a comptadors,
tenint així un millor control del consum d'aigua
que tenen i sobretot un estalvi en el rebut per
aquelles parcel·les que  tenen un consum similar
a la majoria d'habitatges de la resta del municipi.
A dia del tancament d'aquesta edició de la
revista municipal, són més de 30 parcel·les les
que ja han fet el canvi. Vista la demanda que

Vorera davant de Cal Massa Gran a Cantallops

Nous cartells de sensibilització en zones de joc

hem tingut, s'ha negociat amb l'empresa
concessionària del servei una pròrroga en la
instal·lació, per tant, tots aquells veïns de Can
Mitjans o de qualsevol dels pobles del municipi
que vulgui realitzar aquest canvi, pot anar a la
oficina de CASSA a l'Ajuntament per fer la
sol·licitud i l'acceptació del pressupost. Aquesta
proposta s'allarga fins al dia 31 de març, a on
a partir d'aquesta data ja s'aplicaran els preus
habituals aprovats en la corresponent ordenança
fiscal municipal.
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Recollida de mobles i trastos vells

Com sabeu i des de fa molts anys, existeix al
municipi la recollida de mobles i trastos vells,
que es fa l'últim divendres de cada mes amb
el previ avís a les oficines de l'Ajuntament
d'Avinyonet.
Però els veïns no sempre ho fem com toca, per
tant, volem demanar la vostra col·laboració per
tenir les bateries de contenidors en les millors
condicions possibles. Intentem posar les deixalles
en el seu interior i sobretot no deixem els mobles

i trastos vells en els dies que no hi ha recollida.
A ningú no ens agrada tenir els pobles bruts i
menys encara si tenim una bateria davant de
casa.

L'Ajuntament disposa d'una ordenança
sancionadora per aquestes infraccions. Ens
agradaria que el sentit comú de tots faciliti la
convivència dels veïns que tenen aquests punts
més propers als seus habitatges.

Recollida d'olis
Ara farà dos anys es va posar en marxa el sistema de recollida d'olis al municipi,
amb el sistema de contenidors en algunes de les bateries de recollida de residus.

Des de la regidoria de Medi Ambient volem fer una nova crida a l'utilització
d'aquest servei. Tots aquells habitatges que encara no disposeu de l'embut,
podeu passar per l'Ajuntament o qualsevol dels establiments col·laboradors amb
el tiquet que hi ha a continuació.

Gràcies per la vostra col·laboració, cada vegada amb l'esforç comú de tots
nosaltres farem un municipi més net i sostenible.

Per tal d’anar fomentant entre tots els veïns del municipi
la recollida d’olis, presentant aquest val als següents
establiments col·laboradors, us faran l’entrega d’un
val per un embut:
  -Pollastres a l’ast Avinyonet, Avinyó Nou
  -El rebost de la Maite, Les Gunyoles
  -Cal Massa Gran, Cantallops
  -Local Social Societat la Penya, l’Arboçar

També ho podeu recollir a les oficines de
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

VAL PER 1 EMBUT PER RECOLLIDA D’OLIS

Nom:

Adreça:

Correu electrònic:
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Projecte aparcament N-340 a Avinyó Nou
L'estudi d'arquitectura Genís- Planelles ja ha
presentat el primer esborrany de les obres de
condicionament de l'aparcament situat a la N-
340 i l'adaptació i reforma de les voreres de
la N-340 al tram dret en direcció a Vilafranca.
La proposta pretén el condicionament de
l'aparcament una vegada provada la seva
utilització. També cal destacar els actuals
problemes de pas i les diferents solucions

constructives que hi ha en la zona que va des
de davant de l'Ajuntament fins a l'esmentat
aparcament, passant per tot una sèrie de locals
comercials que tenen problemes d'entrada
d'aigua i de desnivells. La proposta significarà
la seva ordenació i la seguretat pel pas de la
gent. Una vegada presentat, el projecte s'haurà
d'aprovar en el corresponent ple per tal d'iniciar
els tràmits de licitació previ a l'inici de les obres.

Projecte Depuradora Sant Sebastià
A encàrrec de l'Ajuntament, l'empresa
Philae està redactant el projecte
corresponent a la nova Depuradora
de Sant Sebastià dels Gorgs.

L'obra ocuparà l'espai on actualment
hi ha la fosa. El seu cost total està
valorat en més de 50.000 euros i
significarà una millora important en
el tractament de les aigües residuals
abans del seu abocament a la riera,
amb un major grau de depuració que
ha de permetre una millora de la
fauna i la flora de l'entorn.

L'obra estarà subvencionada en
35.000 euros de la Diputació de
Barcelona i la resta en fons propis de
l'Ajuntament.
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L'alcalde es reuneix amb Antoni Fogué,
a la Diputació de Barcelona

El passat dijous dia 22 de gener, l'alcalde
d'Avinyonet, Oriol de la Cruz Marcè es va reunir
amb el vicepresident 4art de la Diputació de
Barcelona, el Sr. Antoni Fogué a la seu de la
Diputació de Barcelona.

La trobada va servir per evidenciar el suport, que
durant la legislatura, aquesta administració ha
tingut amb el nostre municipi i poder comentar
com estan els diferents projectes ja acabats i els
que s'iniciaran. El Sr. Fogué ha visitat en diverses
ocasions Avinyonet, per tant és coneixedor del
territori, de les necessitats que hi ha i dels projectes
executats i projectats.

Dels temes tractats, cal destacar les mesures que
ha dut a terme la Diputació de Barcelona per tots
els Ajuntaments de la demarcació de Barcelona
arran de l'acord del seu grup per donar suport
als pressupostos del govern de la Diputació. Les
diferents mesures han estat explicades en els
diferents butlletins municipals, destacant els plans
d'Ocupació, els ajuts econòmics  en les obres de
reforma del local de l'entitat de la Parra, el camí
de la N-340 fins al cementiri d'Avinyó, entre
d'altres.

Cal destacar la darrera mesura que ha permès

realitzar l'adaptació de la caldera de l'Ajuntament
per consum de biomassa i el suport econòmic per
poder enderrocar la fossa actual del nucli de Sant
Sebastià per la construcció d'una nova depuradora.

L'entesa entre els partits de govern i oposició a la
Diputació també han permès treballar pel suport
econòmic a la Font de la Canya, on els treballs
d'adequació s'iniciaran els propers mesos i sobretot
l'Ajut de la Diputació en el projecte de Viure al
poble, amb el seu cofinançament per poder rebre
les subvencions del Fons Feder.

Aquí es va destacar també el paper del Diputat
provincial de la comarca, el Sr Ramon Riera, que
ha estat convidat en diferents ocasions al municipi
i que ha mostrat el seu suport als projectes de
l'equip de govern.

El dia 20 de gener, es va tancar el primer període
de demanda de noves subvencions corresponents
al catàleg d'activitats per aquests 2015.

L'alcalde va mostrar les diferents peticions perquè
en faci el seguiment. També s'ha fet la petició per
realitzar un estudi dels habitatges buits al municipi
i un estudi per l'adaptació del POUM a les
necessitats actuals.
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Projecte de reforma local d'esquerres a Avinyó Nou
Després de la fase de projecte i licitació, en el
primer ple del mes de gener es va portar a ple
l'adjudicació de l'obra del local d'esquerres, per
un import de 294.642,03 euros a l'empresa
COBRA, SL, sent aquesta l'oferta mes avantatjosa
per l'Ajuntament. Una vegada firmat el contracte
i feta la corresponent documentació s'iniciaran les
obres que tindran una durada de 9 mesos.

L'espai estarà format per dos pisos que es situaran
al mateix nivell que el local social i distribuïts en
el centre d'interpretació de la Font de la Canya,
el centre d'estudis Cossetans i un espai cuina en
planta soterrani i una sala polivalent en la planta
primera. Aquesta obra esta cofinançada per Fons
Europeus 50%, la Generalitat de Catalunya 5%,
la Diputació de Barcelona en un 45%.

Una vegada iniciada l'obra es començarà a
treballar en el seu futur funcionament, per tal
d'anar treballant paral·lelament i així entrar en
funcionament una vegada acabada l'obra. Esperem
que sigui el punt neuràlgic de tot el treball del
turisme al municipi i esdevingui el primer museu
dedicat única i exclusivament a la Font de la
Canya.

Escola Esportiva Municipal
Des de l'Escola Esportiva Municipal d' Avinyonet
del Penedès volem agrair a totes les famílies que
ens han donat suport per poder engegar les
activitats extraescolars  esportives des de
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.

Aquest curs 2014-15 tenim 51 alumnes de l'escola
més 1 nena de Sant Cugat Sesgarrigues. Movem
63 nens/es ja que hi ha 12 nens/es que
repeteixen.

Els dies de les activitats  són els següents i l'horari
és de 16:30 a 18:00h.

Dilluns Hip-Hop 10 nenes
Patinatge 10 nens/es

Dimarts Futbol Sala 11 nens gratuït
Dimecres Iniciació esport. 9 nens/es
Dijous Futbol Sala 15 nens
Divendres Bàsquet 8 nens/es

Aquest curs alguns alumnes han participat als 5
cros que organitza el Consell Esportiu Alt Penedès,
entre el mes d'octubre i desembre. També hem
participat a la lliga de futbol sala benjamí dels
jocs esportius escolars de l'Alt Penedès, que s'ha
celebrat durant els mesos d'octubre a febrer.

Al 28/2/15 aquest mateix equip iniciarà la Lliga
Primavera que també l'organitza des dels jocs
esportius escolars de l'Alt Penedès. A més des de

l'EEM també es vol obrir les instal·lacions el 1r i 3r
cap de setmana de cada més perquè els nens del
municipi puguin gaudir d'aquestes. L'horari serà de
10:30 a 12:00 per tots els nens/es del Municipi i
a partir de les 12:00 fins a les 13:00h pels joves
del Municipi, 16 a 20 anys.

S'organitzarà la Festa de l'Esport el 30 i 31 de
maig de 2015  on hi haurà les exhibicions de
totes les extraescolars esportives, un triangular
de futbol sala benjamins i un partit de futbol sala
cadet.

Estàs avorrit i no saps que fer, apunta't a les
extraescolar d'adults de bàsquet i futbol sala,
de 30 anys a 45,46,47, que vol organitzar
l'EEM. Així et bellugaràs i t'ho passaràs genial.
Interessats passeu per l'Ajuntament d' Avinyonet
del Penedès. Els dies serien dilluns bàsquet i
dimecres futbol sala de 20:00 a 21:00h, sempre
es pot mirar amb els participants si els va bé. A
més a més, amb l'ajut de AMPA  i l'Escola Pública
d'Avinyonet del Penedès hi ha previst fer el 1r
Cros Escolar al Municipi.

Després de l'èxit del torneig solidari que es va
fer el juliol de 2014, aquest juliol volem tornar-
lo a fer. A la primera setmana de juny es faran
les inscripcions. Gràcies per la vostra
col.laboració.
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Neteja del voral de la N-340, al Polígon de Can Merlines

La brigada municipal i des de la regidoria de
manteniment es va fer netejar el voral de la N-
340 al seu encontre amb el polígon del terme
d'Avinyonet. Es va decidir actuar a petició dels
propietaris de les naus degut a ser un d'aquells

Plantació arbres vial carretera les Gunyoles
Una vegada arribada l'època de plantació,
s'han finalitzat les obres corresponents a la
connexió de la Font Seca amb l'Era de la Roca
de les Gunyoles amb la plantació de 20 lledoners
al llarg del Vial.

Aquesta mesura estava ja projectada en el
corresponent projecte executat per l'empresa
Hidràulica y Obras S.L.

Amb aquesta actuació queda tancada la mateixa
esperant fer més agradable la caminada amb
època de més calor i sobretot una millora en la
vegetació al llarg del pas.

espais propietat de carreteres de l'estat, però que
queden com a espais abandonats.

També es va aprofitar per netejar i podar el roure
que hi ha a l'entrada.
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TURISME

El passat dilluns 15 de desembre
va tenir lloc una roda de premsa
al municipi on es van presentar
el Pla de dinamització turística
del municipi i algunes de les
accions realitzades ja fins al
moment.

Durant l'acte, que va comptar
amb les intervencions de Josep
Cerveró, president del Grup
Cerveró, Lluís Carsí, regidor de
turisme i Oriol de la Cruz,
alcalde del municipi, es van fer
públics els objectius del Pla

Roda de premsa presentació als mitjans

d'incrementar el 17% el nombre de turistes i
d'allotjaments, i el 42% els ingressos turístics a 4
anys vista. El Pla consta de 84 mesures que han
de permetre millorar els exigus balanços turístics
que hi ha actualment al municipi, posant en valor
tots els seus actius.

Amb aquests objectius, es va comentar que cal
saber explotar al fet diferencial d'Avinyonet:
gràcies a les descobertes del jaciment arqueològic
de la Font de la Canya, se sap que aquí hi ha
l'origen de la vinya a Catalunya.

Tota una perla que cal poder promocionar i
dinamitzar, en una època en què es fan molts
esforços en l'enoturisme penedesenc. Tot això unit

al valor del monestir romànic de Sant Sebastià
dels Gorgs, els cellers, les cases rurals, restaurants,
comerços, les rutes, el paisatge vitícola, l'aeròdrom
(un dels pocs que existeixen a Catalunya), el
Pessebre Vivent de les Gunyoles (amb una mitjana
de 3.000 visites anuals) i també el mirador del
Puig de la Mireta (l'únic de 360º) són alguns de
la resta d'actius principals d'Avinyonet.

Tal i com es va comentar, un terç de les mesures
proposades ja s'han dut a terme al 2014 amb el
nou logo, web, articles de marxandatge,...

A la presentació hi van assistir els mitjans
comarcals, l'Agència Catalana de Notícies i
representants de les empreses del sector.

Col.laboració en curses i actes dels municipis veïns
Durant els últims mesos del 2014 es van dur a
terme a municipis veïns curses que en molta
part transitaven per el nostre municipi.

La primera fou la Cursa solidària País del Cava
en la que hi va haver el  Premi “Avinyonet del
Penedès” que consistia en 2 entrades al monestir
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs per als
100 primers classificats.

La segona, la cursa solidària d'orientació
Vallmoranta a Sant Pere Molanta amb el premi
“Avinyonet del Penedès” que consistia en un
lot de vi i cava del municipi (3 ampolles) i 2
entrades per al monestir romànic de Sant
Sebastià dels Gorgs per al primer classificat
de cada categoria.
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Marxandatge

Des d'aquest mes de desembre passat ha hi ha
disponibles a molts establiments del municipi les
bosses amb la marca turística “Avinyonet, l'origen
de la vinya”. Als cellers les bosses de paper per
a dues ampolles i als comerços les bosses de
plàstic. També a partir del mes de gener hi ha a
bars i restaurants del municipi sobres de sucre
amb la marca turística. Aquests tres productes
s'uneixen a les còpies de la deesa Demeter trobada

al jaciment de la
font de la canya,
fetes per la persona
que va restaurar la
peça original, i que
estan disponibles a
l'Ajuntament en
sèrie limitada i
numerades.

Cursos de xarxes socials per a empresaris
Durant els dilluns i els dimarts dels mesos de
desembre i gener s'han anat duent a terme a
l'espai de Cal Candi a Les Gunyoles dos cursos

de xarxes socials dedicats a empresaris i
responsables del sector.

Als cursos hi ha participat un total de 21 persones
repartides entre els dilluns i els dimarts. Als
cursos, que han estat impartits per Èric Enguita
de l'empresa Artcava, s'hi ha tractat sobretot
les principals xarxes socials relacionades amb
el turisme com són facebook, twitter, tripadvisor
i el seu correcte ús i gestió per a promocionar
i potenciar les empreses.

En aquest curs, cada participant ha marxat amb
un pla adequat a la seva empresa per poder
implementar-lo.
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Web turística i xarxes socials

Des de mitjans del mes de desembre ja està
operativa la nova web turística del municipi
www.turismeavinyonet.cat amb la que es vol
posar a la xarxa tota la informació possible per
als visitants del nostre municipi. Duran aquest
principi d'any s'anirà començant a dinamitzar
perquè pugui ser la referència a nivell
d'informació turística al municipi.
També de forma paral·lela es van posar en
marxa els perfils de facebook i twitter turístics
amb els que es vol dinamitzar el turisme i fer
conèixer el nostre municipi al màxim nombre de
persones perquè el puguin visitar, viure
experiències i descobrir els tresors d'Avinyonet
del Penedès. La pàgina de facebook és

facebook.com/turismeavinyonet i a twitter
twitter.com/VisitaAvinyonet (@VisitaAvinyonet).

Paquets turístics
També des del passat mes de novembre ja hi ha a
la venda els primers paquets turístics d'Avinyonet del
Penedès. La comercialització es fa a través de l'agència
Viemocions (www.viemocions.com) amb el títol “una

mirada diferent”. En endavant se n'aniran crean més
i també es comercialitzaran a les plataformes
d'Enoturisme Penedès, Agència Catalana de turisme
i també a la plataforma estatal de spain.info.
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Fira al municipi

Subvenció per a actuacions encaminades al desenvolupament
sostenible del territori “noves rutes senyalitzades pel municipi”
L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès ha rebut
una ajut per a l'actuació d'Ordenació dels usos
per a l'ús públic i divulgació dels valors ambientals
mitjançant la creació d'una xarxa d'itineraris
degudament senyalitzada vinculada als principals
nuclis de població als Espais Naturals Protegits

de les Serres del Litoral Central. Aquest ajut, que
prové del departament d'Agricultura, ramaderia
i pesca de la Generalitat de Catalunya permetrà
senyalitzar de nou els circuits de btt ja existents
amb un nou sistema unificat i molt similar a la
senyalització d'itineraris de la Diputació de

El proper mes d'abril es realitzarà al municipi
una fira dedicada sobretot als productors de
vins i caves del municipi i a petits productors
d'altres indrets que seran convidats a participar-
hi. Amb aquest objectiu doncs, ja des del mes
de desembre, els representants dels diferents
sectors turístics del municipi, els cellers i
l'Ajuntament estan treballant per a organitzar-
la i que sigui un pol d'atracció per al municipi

i una oportunitat de negoci sobretot per a totes
les empreses dedicades al sector turístic.

Aquesta fira comptarà amb un acte central, la
fira pròpiament dita, i alguns actes paral·lels
que es duran a terme durant els dies propers a
la data de la fira sempre amb l'objectiu de portar
negoci al municipi.

Barcelona i a més, crear
3 nous itineraris per la
zona plana del municipi
amb inici a Sant Sebastià
dels Gorgs i fi a Avinyó
Nou. Un passarà per el
camí dels xops fins a
Cantallops i d'allà per la
plana d'en bord fins a
Avinyó Nou. El segon pel
camí d'Avinyó i travessant
per la font de la canya
fins a Can Batlle i Can
Fontanals, la Cades i
Avinyó Nou. I el tercer
pujarà fins a Mas Comtal
i cap a Avinyó Nou per
la carrerada. Aquests tres
nous itineraris s'uniran als
tres ja existents als circuits
de btt i senderisme actuals
mitjançant el vial que
uneix Avinyó Nou i Les
Gunyoles.

La inversió total del
projecte és de 38.885,61
euros, i l'ajut atorgat és
de 22.495,63 euros.
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Nova imatge corporativa de l'Ajuntament
A partir del mes de febrer d'aquest 2015, tota la
papereria i documents de l'Ajuntament passaran
a canviar de format per a unificar criteris i poder
tenir una imatge més conjuntada.

Durant els últims mesos del 2014 s'ha anat
treballant amb l'agència de publicitat Súbito per
a dissenyar aquests documents i
perquè siguin el més pràctics i
clars possible per a tots els
habitants del municipi que ho
necessitin. Així doncs, tota la
documentació que fa referència
a instàncies, empadronament,
demandes diverses o també
permisos d'obres tindran un nou
format similar entre ells que
n'unificarà la imatge.

També els sobres tindran un nou
format així com els fulls d'ofici i
oficials que aniran sempre
acompanyats d'aquesta nova
imatge corporativa.

De la mateixa manera i per a
poder fer aquesta tasca, s'ha fet
un rentat de cara de l'escut
municipal per a simplificar-lo i
fer-lo més versàtil.

Informar-vos des d'aquí, que des d'ara ja es poden
descarregar els documents que abans estaven
disponibles a la web municipal, en format pdf
editable i la nova imatge, cosa que també facilitarà
els tràmits ja que es podran omplir els documents
des del mateix ordinador.
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ESPORTS

Reg automàtic Camp de futbol de la Grava

A demanda de la junta de la UE Avinyonet, la
regidoria d'Esports va contractar els serveis per
instal·lar un sistema de reg automàtic al camp
de la Grava, on desenvolupa la seva activitat
la UE Avinyonet. D'aquesta manera l'entitat
podrà realitzar el reg del camp en qualsevol
dels dies d'entrenament i/o partit.

Per altra banda, a finals del 2014, l'alcalde i
el regidor d'esports van anar a visitar el

coordinador d'esports de la Diputació de
Barcelona, el Sr. Daniel Laga, per manifestar
l'estat en que es troba el camp de futbol.

Es va acordar que els serveis tècnics de
l'Ajuntament farien un informe de les necessitats
de primer ordre que té el camp i el seu recinte
i que mirarien quin tipus de suport podien fer
des de la seva administració per aquest
equipament.

Renovació del material esportiu

Des de principis d'any s'està
duent a terme una remodelació
del material esportiu de les
pistes   poliesportives del
municipi.

Aquest material amb el pas
del temps s'ha anat deteriorant
i s'està portant a terme el canvi
de porteries de futbol sala,
tau le l l s  de  bàsque t  i
minibàsquet, xarxes i cistelles.

S'ha començat per les porteries
i la cistella de la pista d'Avinyó
Nou davant de l'edifici de
l'Ajuntament que eren unes de
les que estaven en pitjors
condicions.
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MEDI AMBIENT
Bonificació del 25% de la taxa de residus domèstics pels qui utilitzin

20 vegades la deixalleria o el servei de poda durant el 2015
Al llarg d'aquesta legislatura s'ha volgut millorar
el servei de recollida de residus al nostre municipi.
Aquesta millora ha anat lligada a la posada en
marxa, de forma pionera a la comarca, d'un
camió bicompartimentat i una reorganització dels
diferents punts de contenidors amb l'adaptació
funcional i estètica de molts d'ells. Gràcies a un
millor reciclatge per part dels veïns d'Avinyonet
del Penedès i a l'aplicació d'aquestes mesures,
s'ha aconseguit  que aquest servei hagi deixat
de ser deficitari i en el darrers dos anys s'ha reduït
la taxa un 7%.
A l'ordenança municipal de residus domèstics,
aprovada en el Ple del dia 6 de novembre de
2014, es va acordar la congelació de la taxa a
135 euros, amb la possibilitat de ser pagat en
tres venciments per tots aquells que tingueu el
càrrec domiciliat. Com a novetat per aquest any,
inclou una bonificació del 25% en habitatges,
que durant el 2015 utilitzin 20 vegades la

deixalleria i/o el servei de recollida de poda,
ambdós gratuïts. Per sol·licitar la bonificació, s'ha
de portar còpia del darrer rebut de residus
domèstics a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès,
on es  farà entrega de la targeta on es marcarà
cada vegada que s'utilitzi la deixalleria i/o el
servei de recollida de poda. Una vegada
completada la targeta, es tornarà a l'Ajuntament,
entre l'1 i el 20 de gener de 2016, per aplicar
la bonificació en el rebut de l'any 2016.

Per tal d’anar fomentant entre tots els veïns del municipi la
recollida de la fracció orgànica, presentant aquest val als
següents establiments col·laboradors, us faran l’entrega
d’un paquet de 20 bosses compostables:

-Pollastres a l’ast Avinyonet, Avinyó Nou
-El rebost de la Maite, Les Gunyoles
-Cal Massa Gran, Cantallops
-Local Social Societat la Penya, l’Arboçar

També ho podeu recollir a les oficines de l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès

Recollida de residus
orgànics al municipi

VAL PER 1 PAQUET DE BOSSES COMPOSTABLES

Nom:

Adreça:

Correu electrònic:

Deixalleria polígon Sant Pere Molanta
De dilluns, divendres i dissabte de 9 a 13,
divendres també de 16 a 19.
Carrer Canigó - carrer de la Mare de Deu de
Montserrat, 48

Recollida de restes de poda
L'últim dijous de cada mes (el dimarts abans s'ha
de trucar a l'Ajuntament per avisar del lloc)

gener
2.260
1.225
6.970

42
5,27

febrer
1.980
1.053
5.000

43
6,91

març
2.380
1.325
5.200

40
6,63

abril
2.260
1.314
6.000

44
10,42

maig
2.080
1.373
5.080

41
9,96

juny
2.860
1.856
7.490

43
10,54

juliol
2.121
2.119
5.420

49
10,29

agost
2.840
1.918

0
51

11,72

setembre
1.705
2.220

13.440
41

8,80

octubre
1.560
2.103
6.280

45
9,53

novembre
2.046
1.969
6.380

39
6,02

desembre
2.215
3.807
5.000

57
9,18

TOTAL
26.307 kg
22.282 kg
72.260 kg
534 t
105,28 t

2014
ENVASOS

P/C
VIDRE

F.I.
FORM
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ENSENYAMENT
Llar d’infants

Aquest primer trimestre els Infants de la Llar d'Infants Municipal “El Cargol” han viscut moltes emocions
tots junts!! Han pogut gaudir de la visita del Rei d' Orient a la tornada de les vacances de Nadal, la
visita de la Castanyera que va baixar de la muntanya amb el seu cistell ple de castanyes i tots junts
han anat a la vinya a buscar al Tió que abans de marxar de vacances ens va cagar uns quants regals
per la Llar!!!
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SOCIOCULTURAL

Després de la petita parada durant les festes de
Nadal, continuen les activitats i cursos de la guia
d'activitats 2014-2015. Es fa; pilates, tonificació,
aeròbic, ioga, balls de saló, restauració de
mobles, anglès i francès. Hi ha places disponibles
en la major part d'elles. Per obtenir informació
i o fer una nova inscripció només cal demanar-
la a les oficines municipals. Pel que fa a altres
activitats, comentar que l'ajuntament pot valorar
la viabilitat de tirar endavant qualsevol altra
nova proposta que gaudeixi de la suficient
demanda per par de la població del municipi.

Curs de fotografia digital

Activitats, serveis i cursos per a tothom

Tal i com es va comentar
a l 'úl t ima edició de
l'Avinyonet Avui, tenim
pendent de començar el
nou curs de fotografia
digital per manca de
participants, ens faltarien només quatre o cinc
persones. El curs el monitoritza en Santi Cabezas
de Nou Enfoc i té una durada de quatre sessions
de dues hores i en un principi s'havien programat
per als dilluns en horari de set a nou de vespre.
Si esteu interessats en fer aquest curs o coneixeu
alguna persona a qui li pugui interessar no
dubteu a passar-los la informació. Així que
tinguem el grup fet podrem començar l'activitat.

Per altra banda, recordar els Serveis públics
permanents de Telecentres i Bibliobús dirigits a
tota la població del municipi:

Telecentre / sala d'estudi a Les Gunyoles:
Adreça: Cal Candi  Plaça de l'Església, s/n.
Les Gunyoles.
Horaris: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30
Aula amb 6 ordinadors i connectats a Internet,
servei d'impresora B/N i servei d'escàner.

Telecentre / sala d'estudi a Avinyó Nou:
Adreça: C/ Carme, 1Bis. Avinyó Nou.
Horaris: dimarts i dijous de 16:30 a 19:30
Aula amb 8 ordinadors i connectats a Internet,
servei d'impresora B/N i servei d'escàner.

Bibliobus
Al nostre municipi el bibliobús Montau ve cada
divendres de les 16:00 a les 19:00 una setmana
davant el Casal de gent gran del Local social
municipal d'Avinyó Nou i una altra davant del
Local social municipal
d e  C a n t a l l o p s ,
ambdues parades
quinzenals .  Més
informació i dates a
les cartelleres de les
mateixes parades.
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Activitats amb la gent gran

El dissabte 13 de desembre
 es va realitzar una sortida
a Sant Feliu de Guíxols per
visitar el seu museu i Conjunt
Monàstic, bé cul tural
d'interès nacional. Els seus
orígens es remunten al Segle
X, que és de quan data la
seva Por ta  Fer rada.

Sortida Cultural a Sant Feliu de Guíxols

Activitats permanents als espais de trobada
Comença el nou any i tornen a començar les
activitats que organitza l'ajuntament per al col·lectiu
de gent gran. A més de les sortides culturals, en
les que hi pot participar tota la població jubilada
o a partir de seixanta-cinc anys del municipi, també
hi ha un seguit d'activitats obertes a la població
a partir dels seixanta anys.

Primerament hi ha els espais de trobada; al Casal
de la Gent Gran d'Avinyó Nou, al Centre Cívic
de Sant Sebastià del Gorgs, al Local Social de
Cantallops i també a Cal Candi a Les Gunyoles.
Per altra banda hi ha el servei
de podologia i el servei de
podologia i també les
activitats que es porten a terme
durant tot el curs escolar. Entre
aquestes últimes hi trobem; la
gimnàstica i el ioga i el ioga
amb cadira per a la gent gran
i també el taller d'estimulació
cognitiva i memòria.

L e s  p e r s o n e s  g r a n s
interessades en fer ús
d'aquests serveis o que

Recomanem aquesta visita a totes aquelles persones
que no l'hagin visitat i també els encoratgem a
pujar a una de les torres medievals d'aquest
conjunt monumental, amb una bonica vista
panoràmica de la ciutat. En acabar la visita hi va
haver temps de fer un passeig per la Badia de
Sant Feliu i el seu Passeig Marítim. Tot seguit vàrem
pujar a l'autocar per tal d'anar a dinar a Sant
Feliu de Boada, on ens esperava un abundant
àpat nadalenc amb un plat d'escudella, un plat

tipus sarsuela de Peix, un plat de Gall d'Indi amb
patates, gelat amb xocolata, torrons i neules.

Finalment, es va sortejar entre el grup de gent
gran un pessebre fet a mà per en Vicenç Pla, veí
del municipi, que a més d'aquest detall del petit
pessebre per sortejar a la sortida del Prenadal,
també realitza des de fa uns quants anys, i de
forma totalment voluntària, un gran pessebre per
al Casal de la Gent Gran d'Avinyó Nou.

vulguin participar en alguna d'aquestes activitats,
només cal trucar o anar a l'Ajuntament i demanar-
ne més informació.

Pel que fa a les activitats realitzades l'últim trimestre
del 2014, en destaquem les activitats solidàries en
benefici de la Marató de TV3, organitzades per
l'Associació de la Gent Gran del municipi amb la
col·laboració de l'Ajuntament. Les activitats solidàries
varen ser; una obra de teatre representada per la
Companyia “Teatre Gran”, una xerrada sobre les
malalties del cor i un finalment un bingo i el sorteig

d'una panera. Activitats que
van permetre que l'Associació
de Gent Gran recollís més de
quatre cents euros en favor de
la Marató.

Per altra banda i dins de les
activitats de caire més
nadalenc, destaquem els
diversos treballs manuals i
l'exposició realitzada amb un
grup de gent gran al Centre
Cívic de Sant Sebastià dels
Gorgs.
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El cap de setmana del 31 i 1 de febrer es va
realitzar la 15ª edició de l'esquiada Jove de
l'Alt Penedès. Enguany hi han participat vuit
municipis de la comarca i s'ha escollit les pistes
de La Molina i l'alberg La Bruna de Bellver de
Cerdanya.

El dissabte hi havia previsió de molt de fred i
d'una gran nevada, però vàrem tenir un matí
assolellat i clar com ningú no esperàvem a la
tarda va començar a nevar i va fer un dia
fantàstic i vàrem poder esquiar amb unes
condicions immillorables. Un cop a l'alberg
ens vàrem instal·lar i varem berenar una mica
i seguidament vàrem fer una petita expedició
per anar a visitar La Cova d'Anes. Una cova

en un esperó rocós calcari del Serrat d'Anes,
entre els municipis de Prullans i Bellver de
Cerdanya, una cova de gran bellesa amb un
recorregut de 335 m. de llarg.

La nevada intensa va arribar a la nit i matinada
de dissabte a diumenge però nosaltres a l'alberg
estàvem la mar de bé. Un cop a pistes la
nevada va anar amainant i vàrem poder acabar
d'aprofitar molt bé l'esquiada, la neu era
abundant i com que a pistes no hi havia molta
gent, no havíem de fer cues als telecadires.
Podem dir, doncs, que l'esquiada jove 2015
ha estat tot un èxit i esperem poder tornar a
repetir aquesta experiència de convivència i
lleure saludable l'any vinent.

Esquiada Jove 2015

Pel que fa als temes que poden ser d'interés per la
població jove del municipi tot seguit donem a
conèixer dos nous serveis a l'abast dels joves de la
comarca que ens ofereix el servei de Joventut del
Consell Comarcal. L'Assessoria acadèmica i
professional, que te relació en la informació i
orientació pel que fa al procés d'escollir als teus
estudis. I l'Assessoria de mobilitat Internacional, pel
que fa a l'orientació i assessorament per anar a
l'estranger, ja sigui per estudis, feina, voluntariat o
altres. Si esteu interessats en fer ús d'aquestes
assessories podeu passar o trucar a l'ajuntament
per concretar el dia i l'hora de la reunió corresponent.
Per altra banda tenim confirmada també la data de
la II Xerrada d'Emprenedoria al municipi, serà el
proper dijous dia 26 de febrer a les set de la tarda
al Local Social d'Avinyó Nou. Si hi esteu
interessats/des truqueu a l'ajuntament, hi ha temps
per apuntar-s'hi fins el dimarts 24 de febrer. Finalment

també comentar-vos que
tan si heu sentit a parlar
del Registre de Garantia
juvenil, com si no, estem
parlant d'una iniciativa a
nivell europeu per reduir l'atur juvenil. A Catalunya
si l'interessat/ada compleix uns requisits concrets,
en un termini de quatre mesos, la Generalitat li
oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.
Entre aquest requisits, alguns dels més importants
són: tenir més de 16 anys i menys de 25 (o menys
de 30 anys en el cas de persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33 per cent), no
estar treballant actualment i no estar rebent cap
acció formativa/educativa. Si compliu aquests
requisits i voleu  més informació sobre la Garantia
Juvenil, des del Servei Jove de l'Ajuntament us en
podem informar, només cal que truqueu o vingueu
i demaneu per la Laura.

Joventut
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ELS GRUPS POLÍTICS
PSC-PM

Ves, que venen eleccions, i n'hi
ha que corren!!
Estem a finals de legislatura i ara sembla
que a algun partit li han vingut les presses
per justificar la feina, que sota el seu
criteri, hagin pogut fer. També i per fer
contents als seus, mostrar les rabietes
envers l'equip de govern amb revistes
que tan sols busquen tergiversar la
informació d'una manera bastant
barroera.

Volem manifestar que la Diputació de
Barcelona està donant, des de fa molts
anys, un suport extraordinari al nostre
Ajuntament, igual que a la resta de
municipis de la província, però és una
manera de treballar i actuar d'aquesta
administració, que ningú se la pot
atribuir, ajudant els pobles petits i
conseqüentment al nostre municipi. En
aquesta legislatura i en totes les
passades, sempre hem pogut comptar
amb el seu suport, i en àmbits molt
diversos (suport econòmic, suport tècnic,
inversions directes, serveis, etc.).

Les polítiques de la Diputació de
Barcelona, en aquesta legislatura, venen
donades pel suport del PSC, grup a
l'oposició, en els pressupostos de CIU
(sense aquest suport no hi hauria govern
estable a la Diputació). Aquestes noves
línies serveixen per poder destinar els
ajuts als ajuntaments i que aquests diners
no agafin una direcció equivocada, com
era resoldre els problemes de liquiditat
de la Generalitat. Un camí que al principi
de legislatura ja va agafar i que per
sort han corregit, tornant als seus legítims
destinataris: els Ajuntaments de la
província de Barcelona, i sobre tot els
més petits.

Des del nostre grup, però, no volem
perdre gaire temps en parlar dels altres,
mai ho hem fet així, ja que ells ja ho
fan per nosaltres. No cal doncs, dir mal
dels demés per manifestar la bona feina
que intentem fer des del nostre grup i
més directament els companys que estan
a l'equip de govern a l'Ajuntament.

Arribem a la fase en que tothom es posa
a la línia de sortida per arribar en millor
lloc a la recta final, el proper 24 de
maig, on els veïns i veïnes han d'escollir
de nou els seus representants públics a
l'administració més propera, el seu
Ajuntament.

El raconet de la UPA CiU

La primera cosa que volem aclarir és el
per què de la no aparició del Raconet
en el darrer butlletí del mes de novembre
del 2014. En moltes ocasions ja havíem
manifestat el nostre desacord en la forma
dels anteriors “Raconets”: lletra petita i
per tant de mal llegir, a més d'una mala
distribució de l'espai. Per fer palès el
nostre malestar, vàrem decidir deixar el
nostre espai en blanc. Teníem i tenim
moltes coses a dir, però aquesta era
l'única manera que vàrem trobar per a
fer conèixer el nostre desacord. Sabem
que la forma no és el més important,
però ens sentim molestos pel tracte rebut,
tant en la presentació del programa de
la Festa Major d'Avinyó Nou en el butlletí
del juliol, com en el ja esmentat dels
“Raconets”.

Un cop fet aquest aclariment, passem a
donar-vos la nostra opinió sobre el
POUM en els temes següents:
- Urbanització de Les Planes i Cal Jaques
En el Ple Municipal del 6 de novembre
passat, l'equip de govern va aprovar el
Pla parcial d'urbanització de Cal Jaques
(96 habitatges) i les Planes (57
habitatges). En cap moment, es van voler
escoltar els arguments en contra, que
tant CIU com la UPA havien donat en
ocasions diverses. Planificar aquest
increment tan desmesurat de la població
d'Avinyó Nou, és una manca de visió
de futur i demostra una falta de
sensibilitat envers els habitants d'aquest
nucli. No es vol valorar com afectarà
els serveis i la convivència aquest
creixement tan desequilibrat. Com es
pot pensar que un nucli podrà absorbir
i suportar l'arribada de tanta gent (més
del doble dels actuals habitants) sense
perdre identitat, qualitat de vida i serveis?

- Un POUM obsolet
Actualment les necessitats d'habitatge
no són les mateixes de 10 anys enrere.
Per aquest motiu la UPA va sol·licitar al
Ple que es fes un text refós o una
modificació en el nucli d'Avinyó Nou.
En cap moment va ser atesa aquesta
petició. Com en altres ocasions se'ns
diu que s'ha d'aprovar allò que es
proposa i que després ja es tirarà enrere.
Així s'evita la indemnització als
promotors i l'endeutament municipal.
Excusa rere excusa, el POUM continua
vigent i va avançant sense que els veïns
puguem fer res per aturar el desastre.

Comença la campanya electoral
Per acabar aquest Raconet, volem
comentar alguns punts apareguts en el
butlletí distribuït per CIU a segons quines
cases.

En primer lloc ens sorprèn la facilitat
que mostren a l'hora de posar-se
medalles. Renoi com han treballat per
la Parra! Tots s'hi han arremangat!
Llàstima que ningú de nosaltres els hi
hem pogut veure! Ha estat per la tenacitat
i el treball desinteressat de molts socis,
que conjuntament amb el recolzament
dels representants de la UPA, a
l'Ajuntament, s'ha aconseguit rehabilitar
la Parra. Ens hi sobren les farolades!
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SOCIETATS

Celebracions a Cantallops
Els membres de la Junta de Cantallops volem
agraïr a tots els socis i veins del poble la gran
vetllada que vem passar junts celebrant la
castanyada, tot menjant panallets i castanyes
i fent una copeta de cava!!

Com cada any per les festes de Nadal, va venir
a Cantallops el Patge Reial acompanyat dels
seus ajudants per recollir totes les cartes dels
nens i nenes del poble; i el dia 5 de gener

Nadal i Reis a l’Arboçar
Per la nit de Nadal, com ja és tradició a l'Arboçar,
es va celebrar la vetllada nadalenca, on els més
petits van fer balls i esquetxos i els grans van
representar l'obra de teatre "Blanca: Vídua d'un
viu" de Nicasi Camps.

El dia 25 al migdia una trentena de nens van fer
cagar el tió a la plaça del poble. I per últim, el
dia 5 de gener van passar els reis carregats de
regals i els van repartir casa per casa.

arribaven els Reis Mags d'Orient acompanyats
dels seus patges, fent somriure a tots petits i
grans i omplint de regals i de felicitat totes les
cases!!

Us fem saber que el proper dia 21 de febrer
celebrarem el carnaval a Cantallops!! Hi haurà
cercavila, concurs de disfresses i berenar per
tothom!!  Us hi esperem
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Sant Nicolau, Santa Llúcia i cantada als pessebres
 Les Gunyoles

El Dissabte 6 de desembre de 2014, els Nicolaus
van poder cantar per les cases de Les Gunyoles
en un dia realment fantàstic per les dates fredes
que són. Els vuit Nicolaus guarnits amb barretina,
samarra i cistell van poder oferir un any més les
seves cançons als veïns de Les Gunyoles. Fa ja
cinc anys que surten a cantar i les ganes de fer-
ho bé cada any augmenten. Agraeixen als veïns
i veïnes la calorosa rebuda i la generositat
demostrada, tot desitjant un feliç any nou 2015.

Aquest any per sort el 13 de desembre, Santa
Llúcia ha caigut en dissabte i les nenes han pogut
gaudir més de la festa, tot cantant per les cases
de Les Gunyoles i recitant el vers per tal de garantir
 de bona vista a tots els veïns i veïnes que les han
acollit a casa seva. Aquest any han estat deu
nenes, tot un rècord des que van començar a
celebrar la festa ara fa vuit anys i com a novetat
tenim que la Llúcia més antiga, la Marta Ferret és
la que s'ha encarregat aquest any d'organitzar
els grups de Nicolaus i Llúcies per fer-los assajar
i acompanyar-los a cantar els dies de la festa.
Totes elles agreixen la rebuda i desitgen que el
veïnat hagi gaudit amb les seves cançons tot

desitjant un bon any nou.

La cantada als pessebres aquest any s'ha celebrat
el dissabte 27 de desembre a la tarda. El grup
format per  àvies, mares, nens i nenes de Les
Gunyoles han anat a la recerca de pessebres per
tal de cantar nadales a les cases

La recerca ha estat estupenda i han pogut gaudir
de pessebres ben elaborats, construïts per grans
i petits fent les delícies dels cantaires que els
anaven a veure. Donem les gràcies per obrir-nos
les portes de les vostres cases i esperem veure'ns
l'any vinent.

Més de 3.600 visitants al Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles
El Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles ha
finalitzat les representacions de la 38a edició amb
total de 3.633 visitants, una xifra superior als
últims anys, que el consolida com l'acte Nadalenc
més visitat de tota la comarca, convertint-se en tot
un referent de les festes de Nadal.

El fet de rebre tants visitants any rere any ens fa
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sentir molt orgullosos i ens motiva per tal de seguir
treballant per continuar millorant. La nostra visió
va més enllà de la de superar-nos en nombre de
visitants. El nostre principal objectiu i alhora finalitat
és que la gent que ens ve a veure en surti amb la
sensació d'haver valgut la pena el fet de desplaçar-
se, d'esperar-se, de suportar el fred, amb la
sensació d'haver-se traslladat dos mil anys enrera
i haver tornat a reviure el Nadal amb els ulls d'un
infant, deixant-se portar per la imaginació i les
emocions en veure's envoltats per pastors, àngels
i dimonis, tot compartint amb nosaltres la més
tendra de les tradicions.

Els nostres visitants han pogut gaudir dels canvis
que hem introduït en la present edició, uns canvis
que valorem molt positivament. S'ha ampliat la
zona d'aparcament que ha permès poder aparcar
els cotxes amb més comoditat i estalviar les llargues
cues al llarg de la carretera d'accés a les Gunyoles.
D'altra banda, es va construir una barana de fusta
al primer tram del recorregut del pessebre, millorant
la imatge, la decoració i la il·luminació del mateix.

En algunes escenes es van plantar oliveres per tal
de fer-les  més atractives. I per últim, els actors del
pessebre es van desplaçar el dissabte abans de
la primera representació a Vilafranca, convidats
pel Centre Vila, per tal de fer una petita mostra
d'algunes escenes, convertint els voltants de la

Basílica Santa Maria en un petit pessebre vivent
parlat.

Tenim la gran sort de poder comptar amb tot un
poble que de manera voluntària es bolca en
l'organització i execució del pessebre. Com en
tot esdeveniment, hi ha d'haver persones que vagin
al capdavant, però sens dubte, el nostre pessebre
no seria possible ni podria existir sense cadascuna
de les persones que hi prenen part. Per tant, volem
donar les gràcies a tots els que hi han participat.
Tots junts som el Pessebre.

I a partir d'ara, uns mesos de tranquil·litat i de
reflexió, per tal d'agafar forces perquè l'any vinent
ens puguem tornar a retrobar a la Serra de les
Gunyoles. El temps passa volant i no ens adonarem
que ja estarem organitzant altra vegada el
pessebre. Nosaltres no hi escatimarem ni esforços
ni temps per aconseguir ser mereixedors de la
vostra visita i mostrar-vos una manera diferent de
viure el Nadal.

Moltes gràcies a totes les persones que ens heu
visitat i a tots els que heu col·laborat amb el
Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles. Amb
l'esforç de tots aconseguirem que el nostre Pessebre,
el nostre poble i el nostre municipi es converteixin
en una atracció turística important per visitar durant
les festes de Nadal del nostre País.
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Els Reis a Sant Sebastià

El passat 5 de gener, a Sant Sebastià dels Gorgs
es va celebra la tradicional nit màgica de reis,
amb el lliurament del regals en mà per part de Sa
Majestats el Reis d'Orient a tots els nens i nenes

i adults. L'acte es va celebrar a l'excel·lent entorn
de l'esglèsia, i s'hi va fer l'habitual sorteig de la
panera de productes.

El Patge Reial i els Reis de Les Gunyoles
El dia 28 de desembre a Les Gunyoles, ens va
venir a visitar el Patge Reial per rebre i recollir
totes les cartes dels nens i nenes que es van adreçar
a la Societat La Torre per tal de fer-les arribar a
Ses Majestats Reis d'Orient.

El dia 5 de gener els Reis d'Orient van repartir
caramels i regals als nens, a les nenes i als adults
que s'havien portat bé durant l'any.

Agermanament Béruges - Avinyonet del Penedès

Enguany l'Agermanament entre Béruges i Avinyonet
del Penedès celebra el seu 10è aniversari. La
trobada de l'agermanament tindrà lloc del 30
d'abril al 4 de maig a Béruges.

Tal i com s'ha fet en les últimes trobades que hem
anat a Béruges, es marxa en autocar entre les nou
i les deu del vespre (per tal de fer la major part
del trajecte de nit) en aquest cas, serà el dijous
dia 30 d'abril, i d'aquesta manera encara queden
tres dies d'estada i convivència a Béruges.

L'últim dia de la sortida, el dia 4 de maig es
destina al viatge de retorn a casa.

Si heu llegit aquestes línies i esteu interessats a
participar en aquesta sortida, només cal que
contacteu amb alguns dels membres de l'Associació
d'agermanament i si no els coneixeu, podeu trucar
a l'ajuntament on us facilitaran els telèfons dels
membres de la junta.
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