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> FESTA MAJOR

Avinyonet guanya 40.000 m2

en equipaments

Resolt el conflicte urbanístic 
de la Plana d’en Bord

Del 14 al 16 d’octubre
Cantallops, de Festa Major

La Festa del Most arriba a L’Arboçar i
Les Gunyoles des del 21 d’octubre
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crèdits

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   93 897 00 00
Ajuntament fax   93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic  avinyonet@diba.cat
Ajuntament web   wwww.avinyonet.org
Ajuntament web turística  www.turismeavinyonet.cat
ADF    639 93 61 57
Escola Pública d’Avinyonet  93 897 04 43
Llar d’Infants d’Avinyonet  93 595 26 50
Consell Comarcal   93 890 00 00
SIAJ. Informació jove   93 892 20 20
Bombers Vilafranca   93 892 20 80
Bombers    085
Emergències   112
Farmàcia Avinyó Nou   93 897 00 82
Mossos d’Esquadra   93 657 00 10
Mossos    088
FECSA Avaries   800 760 706
Hospital Comarcal   93 818 04 40
RENFE    93 890 22 40
Consultori d’Avinyó Nou / sol·licitar visita 93 897 08 29 / 902 111 444  
Metgessa (de 8 a 15 h.)  608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15 h.)  639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 a 21 h.)  93 891 54 01
Urgències (ACUT) 24 hores diss. i dgs 93 891 54 01
Pediatria de 8 a 20 h. de dll. a dv. 93 817 10 51
Administració de 9 a 14 h. de dll. a dv.
excepte els dimarts, fins a les 17 h. 93 819 95 05
Ambulàncies   93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya  061
Creu Roja    93 892 32 32
Hispano Igualadina - Monbus  93 890 11 51
Soler i Sauret   93 632 51 33 / 93 632 52 32
Telèfon d’Urgències   061

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dijous de 18 a 20 h.
Alcaldia
Dimarts de 12 a 14 h. i hores concertades.
Regidories
Hores concertades prèviament
Arquitecte municipal
Dimarts de 12 a 14 h. Hores concertades prèviament
Arquitecte tècnic
Divendres de 9 a 12 h. Hores concertades.
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.
Servei de Cultura, Joventut i Turisme
Dilluns a divendres de 10 a 13:30h
Dimarts i divendres de 16:30 a 19:30h
Casal de Gent Gran
Dinamitzadora de Gent Gran. Hores concertades
Servei d’aigua (CASSA)
· Gestió comercial 937 486 414 (de 8 a 15 h.)
· Avaries i reclamacions 900 878 583 (24 h.)
· Lectures 937 155 707 (24 h.)
· Cobrament rebuts 932 906 746 (24 h.)
· Atenció al ciutadà a les oficines de l’ajuntament d’Avinyonet
  del Penedès, els dimecres de 10,30 a 14 h.
· Horari d’estiu (1-31 d’agost): dilluns, de 13,30 a 14,30 h.
Bibliobús Montau
Els divendres de 16 a 19 h.
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
Dra. Mª de la Serra Pijuan. Consulta els dilluns, dimecres, dijous i diven-
dres amb horari de 8,30 a 13 h.
Infermeria
Sr. Pere Tarrés. Consulta dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8,30 a 13 
h. Per a qualsevol urgència podeu trucar al telèfon 938 199 505 o també a 
partir de les 15,30 h. podeu adreçar-vos al servei d’Atenció Continuada del 
CAP Els Monjos (tel. 938 186 748).
Servei de Perruqueria i Podologia per a gent gran
Hores concertades
Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a Les Gunyoles, Cal Candi. De 16,30 a 18,30 h.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local social. De 16,30 a 19,30 h.

PÀG. 10

LES MILLORS IMATGES D’UN 
ESTIU DE FESTA 

PÀG. 8

FESTA MAJOR
A CANTALLOPS



EDITORIAL

Feina feta 
amb acord 
històric pel 
futur del
municipi

Us presentem la revista 95, un nú-
mero rodó que espero que recordarem 
degut al tema principal que us presen-
tem, i que de ben segur marcarà un 
abans i un després al municipi. 

Hem desencallat la problemàtica 
de la Plana d’en Bord amb un acord 
que ens permet adquirir 40.000 m2 

d’equipaments a la zona de La Grava. 
Com a alcalde estic molt orgullós de 
poder-vos presentar aquesta feina feta, 
iniciada en el moment d’accedir a l’al-
caldia ara fa set anys. Són tasques de 
despatx i que, coneixedors de la nostra 
feina, no preferim no avançar en forma 
d’anuncis estridents fins que no són 
una realitat. Val a dir que no ha estat fà-
cil i que hem trobat la solució amb l’en-
tesa amb Can Ràfols dels Caus, Cades 
Penedès i l’Ajuntament. Tres actors in-
dispensables per aquest treballadíssim 
desbloqueig. Així, doncs, us presentem 
l’acord que posa la primera pedra a te-
nir una zona d’equipaments que l’actu-
al equip de govern i els propers hauran 
d’anar construint com a pol esportiu 
municipal, situat en el punt cèntric de 
La Grava i que ha de complementar els 
serveis educatius existents. 

Revista rere revista anem explicant 
els objectius de l’equip de govern, amb 
l’acompliment del programa electoral 
per poder passar comptes a finals de 
legislatura amb la major feina feta, rep-
te que ens manté amb intensitat des 
del primer dia.

En aquesta edició també podreu 
veure les subvencions de Xarxa, de la 
Diputació de Barcelona, amb l’acaba-

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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Editorial

ment dels carrers que encara falten per 
pavimentar a Les Gunyoles, L’Arboçar i 
Cantallops com a punt central, i la re-
forma de l’Ajuntament, el cementiri 
de Sant Salvador, la plaça de la Creu 
a Avinyó Nou i l’aparcament de Sant 
Sebastià dels Gorgs com a projectes a 
realitzar en aquesta legislatura.

Aviat posarem un projecte nou en 
marxa: el local d’assaig situat a la pla-
ça de la Vila d’Avinyó Nou, un espai que 
teníem sense ús i que hem adequat 
perquè els grups de música puguin as-
sajar. La proposta neix per fer cultiu i 
fomentar els grups al municipi en con-
veni amb l’Ajuntament.

Així, doncs, seguim treballant amb 
moltes ganes d’acomplir les necessi-
tats dels nostres veïns i veïnes fent uns 
pobles cada vegada amb les millors de 
les condicions.

A més, finalment, ara sí que podem 
anunciar que iniciarem els treballs de 
construcció de la depuradora de Can-
tallops, després de més de dos anys 
de gestions administratives amb Ur-
banisme i Medi Ambient. En el proper 
ple aprovarem el plec de condicions 
per adjudicar i iniciar les obres a finals 
d’aquest 2016.

Acabada la verema, és temps de 
festes del most i de Festa Major a Can-
tallops. Com sempre vull felicitar els 
seus organitzadors i desitjar que les 
disfrutem al màxim.
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DESTAQUEM

Acordurbanístichistòricalmunicipi

L’equip de govern
aconsegueix
desbloquejar, sense cost 
als pressupostos,
el conflicte de la Plana 
d’en Bord, i destinarà el 
guany en superfície per a 
benefici dels ciutadans.

Avinyonet guanya 40.000 m2 en equipaments

Han hagut de passar més d’onze 
anys i infinitat de reunions per resol-
dre un dels majors conflictes al Muni-
cipi: la situació urbanística de la Plana 
d’en Bord, propietat de Can Ràfols dels 
Caus, que disposava d’una autorització 
per construir 40 habitatges sobre un 
terreny natural. Després d’un intens 
treball de despatx en els darrers anys, 
l’equip de govern ha resolt la situació a 
partir d’un acord amb la propietat que 

farà guanyar al municipi 40.000 metres 
quadrats per a equipaments a la zona 
situada a partir del camp de futbol i 
amb els límits entre l’escola i la carre-
tera d’Olesa. El cost d’aquesta inversió 
es sufragarà sense càrrec als pressu-
postos, gràcies a la compensació eco-
nòmica derivada de la regularització 
urbanística de Cades Penedès S.A. 

La Plana d’en Bord és una de les 
zones de passeig preferides pels habi-

tants d’Avinyó Nou i Cantallops. Aquest 
entorn natural és un dels pulmons del 
municipi, i connecta dos dels seus po-
bles. Però a prop del gol nord del camp 
de futbol de La Grava, el darrer Pla 
General d’Ordenació Urbana (POUM) 
dibuixava un conflicte: tot i que reduïa 
el nombre d’habitatges edificables en 
relació a les antigues Normes Subsidi-
àries, mantenia la potestat de la seva 
propietat de construir 40 habitatges 
unifamiliars aïllats. Tres anys després, 
aquesta situació col·lisionava directa-
ment amb l’aprovació de la llei Xarxa 
Natura 2000 per part de la Generalitat 
de Catalunya, que impedeix l’edifica-
ció en el 50% del sector ja aprovat. En 
resum: un xoc legal amb una difícil so-
lució.

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la 
Cruz, amplia els detalls: “Tot va comen-
çar en el moment en què vaig ser inves-
tit alcalde, l’abril de 2009. La Plana d’en 
Bord esdevenia un problema impor-
tant com a conseqüència de la col·lisió 
entre una llei que permetia edificar a 
la propietat, i una altra que impedia el 
desenvolupament del sector. Davant 
aquesta tesitura, només quedava l’op-
ció de reubicar aquest espai en un altre 
indret o bé buscar una solució alter-
nativa. Durant tot aquest temps hem 
mantingut moltes reunions amb Can 

Carlos Esteva, propietari de Can Ràfols dels Caus, confirma que l’acord ha estat positiu per a totes les 
parts implicades.



w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

5

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

DESTAQUEM

Acordurbanístichistòricalmunicipi

Avinyonet guanya 40.000 m2 en equipaments

El terreny natural de la Plana d’En Bord 
es preservarà i no serà edificable

Ràfols dels Caus per tal d’arribar a una 
entesa, arribant a posar sobre la taula 
més de deu propostes”. 

La darrera de les opcions contem-
plava la construcció dels habitatges en 
un sector d’uns 30.000 m2 situat en-
tre l’escola i la carretera d’Olesa, una 
proposta que no satisfeia en absolut 
l’equip de govern, com detalla l’alcal-
de: “Considerem aquest punt del mu-

nicipi com a estratègic, donat que està 
emplaçat a un sector central, a prop de 
tres dels sis pobles, fet que el conver-
teix en ideal per a la proposta d’equipa-
ments en el futur”. 

La problemàtica proposta, però, va 
acabar esdevenint, a posteriori, una 
mena d’inspiració de la solució final, 
com detalla De la Cruz: “En el darrer 
any hem aconseguit treballar sobre la 

desclassificació del sector de la Pla-
na d’en Bord a partir de la compra 
d’aquests terrenys abans esmentats 
amb un preu pactat amb la propietat, 
que es comprometia a canvi a construir 
un nombre menor d’habitatges”. 

Carlos Esteva,  propietari de Can 
Ràfols dels Caus, n’aporta la seva vi-
sió: “ Hi ha hagut una sèrie de circums-
tàncies que han mantingut bloquejat 
l’acord durant molts anys.  Amb el 
pas del temps era urgent trobar una 
solució.  Som conscients que part del 
municipi no estava interessat en dur a 
terme aquestes edificacions unifamili-
ars i nosaltres mateixos tampoc consi-
derem interessant, ara per ara, iniciar 
una nova urbanització.  La proposta 
de l’Ajuntament, doncs, ens  semblava 
raonable i positiva per a tots”.  L’acord 
comprèn l’edificació d’un màxim de 
dotze vivendes aparellades respectant 
l’entorn natural de la Plana d’en Bord.  
En tot cas, segons rubrica Carlos Este-
va, la construcció dels habitatges en-
cara pot trigar:  “Haurem de trobar un 
promotor que ho vegi interessant, així 
que potser caldrà esperar un temps 
abans de començar a construir”.

I d’on sortiran els diners?
L’acord amb Can Ràfols és només 

una peça d’aquest complicat puzzle ur-
banístic. La part que fa que tot encaixi 
cal buscar-la a Cades Penedès S.A. Se-
gons la darrera versió del Pla urbanís-
tic, que data del 2005, l’empresa havia 
de cedir uns terrenys a l’ajuntament en 
el seu entorn destinats a equipaments. 
Ja que no es considerava interessant 
aprofitar aquesta zona, el consistori ha 
arribat a un acord amb Cades per com-

Can Ràfols dels 
Caus només podrà 
edificar un màxim 
de 12 vivendes
aparellades
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pensar els m2 que l’empresa havia de 
cedir en forma monetària, i així poder 
disposar de líquid suficient per tal d’ad-
quirir els 40.000 m2 a prop de la plana 
d’en Bord.

Jordi Julià, conseller de Cades, 
n’aporta més detalls: “La iniciativa va 
ser de l’alcalde, que ens va contactar 
després de les darreres eleccions per 
abordar la nostra qualificació urbanís-
tica, que podíem definir com a  ‘peculi-
ar’. Aquests contactes van derivar en un 

DESTAQUEM

Acordurbanístichistòricalmunicipi

Cades Penedès
normalitzarà la 
seva qualificació 
urbanística de sòl 
agrícola amb
aprofitament
industrial

procés de negociació que ha resultat 
en un acord pel qual Cades recupera la 
qualificació urbanística de sòl agrícola 
amb aprofitament industrial que ens 
permet un camp d’ampliació gràcies a 
l’adaptació dels límits actuals. De mo-
ment no el fem servir, però queda obert 
per a qualsevol millora a la planta en 
el futur. Donat que es durà a terme un 
canvi de qualificació, el consistori ens 
demana una compensació econòmica 
que destinarà a la compra de terrenys 

Jordi Julià, de Cades Penedès S.A. (a la dreta de la imatge) departint amb 
l’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz.
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DESTAQUEM

Acordurbanístichistòricalmunicipi

Dins de l’acord de requalificació dels terrenys on s’ubi-
ca Cades Penedès S.A., l’equip de govern ha pactat amb 
l’empresa la reducció del seu impacte ambiental. En fa-
cilita més detalls el conseller de l’empresa, Jordi Julià: 
“D’una banda, hem cercat i eliminat algunes de les pos-
sibles pudors que generàvem. A més, reduirem l’impacte 
visual (en forma de fums) de l’electrofiltre. Hem renovat 
aquest aparell, substituïnt-lo per un de completament 

nou i incloent algunes modificacions específiques per tal 
de reduir l’impacte visual”. Els treballs, en aquest sentit, 
avancen a molt bon ritme: “Les modificacions a l’electro-
filtre ja estan fetes, i la part que afecta a la reducció dels 
fums és a punt de connectar-se. Tan sols manca revisar 
alguns automatismes, i en les properes setmanes ja pot 
començar a funcionar a ple rendiment. La modernització 
de l’aparell, en suma, ha estat força important”.

per al municipi. L’entesa ha requerit 
de molts esforços i l’estudi de moltes 
alternatives, però al final creiem que 
hem arribat a una solució positiva per 
a totes les parts”. D’entre les particula-
ritats de l’acord hi ha algunes modifica-
cions a la planta, que es poden consul-
tar en el requadre adjunt.

Una solució històrica
Qui en sortirà guanyant del difícil 

encaix d’aquest complicat trencaclos-
ques serà el municipi, com valora  l’Al-
calde: “D’una banda, desqualifiquem 
la Plana d’en Bord, assegurant la pervi-
vència d’aquest espai natural.

De l’altra, Avinyonet guanya 40.000 
metres quadrats en equipaments sense 
una despesa directa a caixa, ja que la 
font econòmica procedeix d’un tercer 
a partir de la normalització d’una situ-

ació urbanística peculiar. Creiem que 
aquesta és una de les millors notícies 
del municipi en els darrers anys, i ens 
augura un futur extraordinari”.    

Aquesta proposta es va aprovar en 
ple a l’ajuntament el passat divendres, 
7 d’octubre. Amb el vist-i-plau a la sala 
de plens, l’equip de govern iniciarà l’es-
tudi de les millors alternatives per a 
aquesta futura zona d’equipaments.

Cades reduirà l’impacte ambiental

carretera d’Olesa

escola camp de futbol
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa Major de Cantallops (14-16 d’octubre)
#FMCantallops

Divendres, 14 d’octubre
Tots els actes tenen lloc a la Sala del Centre.
21:45 Sorteig de llotges.
22:00 Pregó de Festa Major a càrrec d’Oriol Ràfols Surià.
22:45 Espectacle de folklore a càrrec del grup Gauchos - Di-
ablos de la Pampa.
A continuació: Nit jove amb el DJ Pablo Picón (música fins 
a les 3h).

Amb l’octubre arriba l’hora de la Festa Major de Cantallops, 
que enguany posarà la cloenda al cicle de festivitats al Mu-
nicipi. Tot seguit reproduïm el programa d’actes, que ha 
proposat el Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops, i que 
arrencaran el divendres, 14 d’octubre. No deixis escapar 
l’ocasió de participar de tots els esdeveniments amb tota 
la família!

Dissabte, 15 d’octubre
09:00-10:30 Esmorzar de Festa Major a la Plaça Nova. Boti-
farrada gratuïta per a tots els socis (no socis: 2,5 €).
11:00-14:00 / 16:30-18:30 Parc Infantil amb inflables, toro 
mecànic i trenet a la Matí, a les 11:15h.                          
A  la Plaça Nova.
11:15 Classe dirigida de rutmes llatins (us recomanem dur 
roba esportiva).
A continuació: Partit de futbol Sala amb participació oberta 
a la pista poliesportiva. En acabar hi haurà pica-pica per a 
tots els participants.
18:30 Xocolatada popular a la Plaça Nova.
A continuació Correfoc amb els diables de Les Gunyoles i la 
Segunola. Es desenvouparà pel carrer Cantallops i el Carrer 
Nou, amb final a la Plaça Nova.
23:45 Ball de Saló amb el grup Excelsior a la Sala del Centre.
A continuació actuació del grup de versions La Cosa Nostra.
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Diumenge, 16 d’octubre
10:00 Missa Solemne de Festa Major a l’església. En finalit-
zar, veneració de la Relíquia de Santa Teresa tot cantant els 
goigs.
A continuació cercavila pel carrer de Cantallops amb arriba-
da a la Plaça Nova. Danses populars amb acompanyament 
dels grallers de Cantallops i el grup de Batucada de L’Arboçar.
Tot seguit Entrega de regals per als participants del concurs 
de dibuix del programa.
13:00-14:00 Exposició de manualitats obra de les dones del 
poble al nou local social.
19:00 Tarda d’humor amb Me Eugenio, Re ubicando al genio, 
a la Sala del Centre.
En acabar, traca de fi de Festa Major.
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

‘Greatest pics’ d’un estiu de Festa Major
a Avinyonet
Can Mitjans, L’Arboçar, Les Gunyoles, Sant Sebastià dels 
Gorgs i Avinyó Nou ens han fet gaudir d’unes excel·lents fes-
tivitats a Avinyonet del Penedès. Tot seguit recollim algunes 
de les millors imatges. Que en gaudeixis! 

L’Arboçar

Avinyó Nou
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Can Mitjans

Les Gunyoles

Sant Sebastià dels Gorgs
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VA DE FESTES

festesdelmost

És temps de Festa del Most a Les Gunyoles i L’Arboçar
Les Gunyoles i L’Arboçar compartiran 
enguany data al calendari de les seves 
tradicionals Festes del Most, que ser-
veixen per commemorar el final de la 
collita  d’enguany. La Societat La Torre 
i la Societat La Penya, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, proposen un cap 
de setmana farcit d’activitats que, en el 
cas de L’Arboçar, es perllongarà fins el 
dissabte 29 d’octubre. Aneu fent lloc a 
les vostres agendes!

Festa del Most de Les Gunyoles

Divendres, 21 d’octubre
22:00h: Teatre amb l’obra: Ja portem 20 anys aixecant el 
teló a càrrec del grup de teatre La Torre de Les Gunyoles. Ve-
niu a reviure la nostra història i a celebrar-ho amb nosaltres 
al local de la Societat La Torre.

Dissabte, 22 d’octubre
20:00h: Sopar-Maridatge amb “Delicadeses elaborades”, a 
càrrec del xef Miquel Soria i amb la presentació de vins se-
leccionats pel Celler Mas Candí. Inscripcions als telèfons: 
667718881 o  93 8970782. Places limitades.
23:00h: 11è Tastacavavi amenitzat amb el concert del grup 
Aina & Joan.
En finalitzar seguirà la festa amb el DJ Massana.

Diumenge, 23 d’octubre
09:00-13:00h: Trobada d’intercanvi de plaques de cava a la 
plaça de l’Era de la Roca. Es presentaran dues ampolles de 
Cuscó Berga amb placa especial. Durant tota la trobada se-
guirem amb l’11è Tastacavavi fins al migdia.
13:00h: Missa solemne a l’església parroquial.
14:30h: Dinar popular i bingo al local. Imprescindible inscrip-
ció prèvia. Més informació als següents telèfons: 649912465 
o 93 8970149).
19:00h: Concert de Gospel al local de la mà del grup Essèn-
cia de Gospel.
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És temps de Festa del Most a Les Gunyoles i L’Arboçar
Festa del Most de L’Arboçar

Divendres, 21 d’octubre
20:00h: La Cuina del Most, a càrrec d’Antoni Ribas,
a la Sala.

Dissabte, 22 d’octubre
9:30h: Sardinada popular al camp de futbol i passejada amb 
carro (durant tot el matí).
11:00h: Gimcana de tractors, al camp de futbol.
17:00h: Animació infantil, jocs, maquillatge,
màgia i bombolles a la pista poliesportiva.
A continuació: Partit de futbol sala.
Tot seguit: Xocolatada popular.

Diumenge, 23 d’octubre
8:00h: Caminada Popular a la Font del Conill
(2h30’ de durada).
11:00h: Trepitjada de raïms a la pista poliesportiva.
12:00h: Concurs de Tastavins a la Sala.
14:30h: Paella Social a la pista poliesportiva (venda de 
tickets als llocs habituals abans del 14 d’octubre amb un 
preu de 9 euros per als socis i 12 euros per als no socis (els 
menors de 10 anys paguen 9 euros).

Dissabte, 29 d’octubre
7:30h: Excursió a Montserrat (sortida a la Plaça).
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ACTUALITAT MUNICIPAL

plaxarxa
Aprovades les subvencions de la Diputació de 
Barcelona dins el pla Xarxa

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, el passat 
4 d’agost, les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 sol·licitades per l’Ajuntament d’Avinyonet. 
Aquestes subvencions permetran iniciar, a partir de l’any 
2017 i en el termini de la present legislatura, una sèrie de 
projectes molt importants per al Municipi i considerats es-
tratègics per l’equip de govern. 

Per començar, s’han concedit 65.000 euros per reformar 
i millorar el cementiri de Les Gunyoles, que inclou una revi-
sió de l’accessibilitat i l’enjardinament, i 45.000 per a l’ade-
quació de l’aparcament públic de Sant Sebastià dels Gorgs, 
projectes que s’espera iniciar l’any vinent. També en aquest 

termini s’executaran les reformes interiors a l’Ajuntament, a 
les quals es destinaran 60.000 euros. El consistori preveu di-
vidir la casa de la vila en tres seccions: la política, la tècnica 
i l’administrativa, facilitant l’atenció ciutadana i donant un 
toc més modern a l’espai. Entre les modificacions previstes 
hi ha la sala de plens, que inclourà un espai destinat a retre 
homenatge a tots els alcaldes i regidors que han servit al Mu-
nicipi en període democràtic. 

A cavall entre 2017 i 2018 s’espera concretar les dues 
propostes restants. La primera, dotada amb una ajuda de 
209.750 euros, preveu la pavimentació dels carrers del mu-
nicipi. En concret, parlem de les següents vies: Sant Miquel, 
Horts, Soleia i Obaga de Les Gunyoles; el nucli de L’Arboçar 
de Baix; i el carrer Nou i de l’Església de Cantallops, a més de 
l’accés a la pista i Cap de Grill. D’aquesta manera, quedaria 
cobert un dels compromisos de l’equip de govern en el seu 
programa electoral. Per acabar, la Diputació s’ha compro-
mès a destinar 40.000 euros a l’adequació de la Plaça de la 
Creu d’Avinyó Nou. 

Un cop concretades les ajudes, l’Ajuntament espera inici-
ar la redacció de projectes en el darrer trimestre de 2016. En 
els primers mesos de 2017 es faran les primeres licitacions 
d’obres, que acabarien entre 2017-2018. D’aquesta manera, 
el 100% de les obres compromeses quedarien finalitzades 
abans del final de la legislatura. 

Nous horaris dels serveis de
cultura i turisme a Avinyó Nou

Des del passat mes de 
juliol de 2016 el nou hora-
ri d’atenció dels Serveis 
de joventut, cultura i tu-
risme ubicats a la planta 
baixa del Local social mu-
nicipal d’Avinyó Nou són:

Matins: de dilluns a di-
vendres de 10:00 a 13:30

Tardes: dimarts i di-
vendres de 16:30 a 19:30

Aprofitant també 
aquests horaris s’ha am-
pliat l’horari d’obertura i 
consulta a la sala d’estudi 
/ telecentre d’Avinyó Nou 
també als matins en el 
mateix horari esmentat.

Pintades al
Colomar medieval de 
L’Arboçar

El passat 2 de setembre es van descobrir pin-
tades fetes amb esprai al Colomar medieval de 
L’Arboçar. Immediatament l’Ajuntament es va 
posar en contacte amb el Servei de Patrimoni Ar-
quitectònic Local de la Diputació de Barcelona, 
i responsables de la seva restauració el 2012, per 
demanar indicacions de les accions a dur a terme 
per retornar al monument el seu aspecte habitual 
sense malmetre’l.

En qualsevol cas, des d’aquestes línies dema-
nem civisme i respecte pel patrimoni del municipi 
ja que entre tots hem de cuidar aquestes joies que 
han arribat fins els nostres dies.
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Petició econòmica per a la millora
de camins al municipi

L’equip de Govern municipal ha sol-
licitat a la Diputació de Barcelona la mà-
xima quantitat subvencionable dins una 
nova línia d’ajudes destinada a l’arran-
jament de camins municipals. Aquesta 
quantia es destinarà, en cas d’aprovació, 
a l’asfaltament del camí entre les masies 
de Llinda i Mas Bertran a Sant Sebastià 
dels Gorgs, per tal de facilitar la sortida 
del nucli. Així mateix, s’aplicaria un ma-
terial no agressiu per al medi ambient a 
la forta pujada que hi ha a l’equador del 
camí que comunica L’Arboçar amb Les 
Gunyoles. Aquesta reparació potencia-
ria la comunicació directa entre ambdòs 
pobles i amb Avinyó Nou. 

Manca d’habitatge
de lloguer i venta
al municipi
L’estancament del mercat de vi-
vendes de propietat o lloguer a 
Avinyonet del Penedès continua 
essent un problema cabdal al mu-
nicipi. L’alarmant desproporció 
d’habitatges buits contrasta amb 
la pràctica inexistència d’oferta 
de places per acollir noves famí-
lies amb interès de residir a qual-
sevol dels nostres pobles. Des de 
l’Ajuntament, convidem a tots els 
habitants amb vivendes buides 
o sense ús a visitar-nos per tal de 
contemplar totes les opcions a 
l’abast, o bé que en el seu lloc op-
tin per una gestora de finques pri-
vada. Cal no oblidar que el creixe-
ment d’Avinyonet amb habitants 
nouvinguts resultarà positiu per 
tots, i frenarà, si més no lleuge-
rament, la fugida de persones als 
nuclis de la nostra rodalia, que a 
diferència del nostre, sí mantenen 
un superior creixement. A més, 
resultaria imprescindible per ga-
rantir el futur a la llar d’infants i 
l’escola del municipi.

Reclamades
subvencions al servei de 
transport
a Avinyonet
L’Ajuntament s’ha adreçat per 
carta a la Subdirecció General de 
Transport Públic i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya per tal 
de sol·licitar l’establiment de no-
ves parades en diferents nuclis del 
municipi. En concret, s’ha recla-
mat que quedi reflectida la parada 
a Can Mitjans de la línia d’autobús 
entre Vilafranca i Olesa de Bones-
valls. A més, s’ha demanat l’estudi 
de la inclusió d’una parada a L’Ar-
boçar en la ruta que passa per la 
carretera BV-2415, ja que aquest 
poble no disposa de transport 
públic. Per últim, el consistori ha 
transmès la seva opinió al voltant 
de la possibilitat d’allargar fins a 
Vilafranca el servei de la línia que 
va d’Avinyó Nou a Subirats per la 
N-340, que actualment circula ma-
joritàriament buida. 

ADF Avinyonet tanca la campanya
d’estiu amb sis intervencions i
molta feina de prevenció

Intensa campanya d’estiu per a 
l’ADF Avinyonet, que ha hagut de par-
ticipar en l’extinció de sis incendis, dos 
dels quals amb afectació al nostre ter-
me municipal, i han dut a terme molta 
feina de prevenció. Aquesta darrera 
tasca s’ha intensificat en tots els caps 
de setmana de l’estiu, a més de partici-
par activament en tasques de vigilància 
a tots els actes de les festes majors del 
municipi amb presència de pirotècnia. 

Pel que fa a les actuacions amb foc, 
la campanya va començar amb un petit 
incendi a Les Gunyoles la nit de la re-
vetlla de Sant Joan, seguit d’un de més 
important el dia 25 de juny a Olesa de 
Bonesvalls. En el mes de juliol, l’ADF 
Avinyonet va prendre part activa a les 
tasques d’extinció a Olivella –del 22 al 
26 de juliol, en un foc generat com a 

conseqüència d’un llamp–, i a l’agost 
van donar suport als bombers de la 
generalitat al voral de la N-340 a prop 
de l’entrada a Avinyó Nou. Finalment, 
els vo- luntaris del municipi van fer tas-
ques de suport a la federació als incen-
dis de La Pobla de Montornès, el dia 5 
d’agost, i a Mas Mel, a Calafell, el dia 22 
del mateix mes. 

Malgrat que la campanya estiuenca 
ha tocat ja a la seva fi, l’ADF Avinyonet 
alerta que cal no baixar la guàrdia, ja 
que les elevades temperatures d’aquest 
inici de tardor, sumades a la manca de 
pluges, mantenen elevat el risc d’in-
cendi forestal. Es demana, doncs, als 
pagesos que extremin les precaucions 
a l’hora de fer cremes de les restes de 
poda durant l’hivern, especialment en 
episodis de vent. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diadadecatalunya
Acte de commemoració de l’Onze de setembre, 
Diada Nacional de Catalunya

El passat 9 de setembre es van celebrar els actes de com-
memoració de l’Onze de setembre, Diada Nacional de Cata-
lunya, al municipi amb la participació de més d’un centenar 
de persones. L’acte va iniciar a les 19:45 amb unes paraules 
de benvinguda de l’alcalde, Oriol de la Cruz Marcè, acom-
panyat dels regidors de l’equip de govern i de Jordi Filella, 
del grup de CiU, al mirador “el Circell” al Puig de la Mireta. 
Tot seguit, els assistents van poder gaudir de la ja tradici-
onal cantada del Cant de la senyera i Els segadors, Himne 
Nacional de Catalunya, a càrrec dels grups de Cantaires del 
municipi, que enguany van comptar amb la col·laboració del 
grup Picarda Quartet. 

Tot seguit es va fer la baixada festiva fins a la plaça de la 
vila d’Avinyó Nou, organitzada per l’Assemblea territorial de 
l’ANC Avinyonet per la independència. 

En arribar davant l’ajuntament, l’Alcalde va dirigir unes 
paraules a tots els assistents i, tot seguit, la regidora de 

cultura, Marta Ruiz Ysalgué, va llegir el manifest de l’11 de 
setembre de l’Associació Catalana de Municipis. A continu-
ació, els representants de l’Assemblea territorial de l’ANC 
Avinyonet per la independència van llegir el seu manifest i 
tot seguit també van donar indicacions als participants dels 
diferents actes del cap de setmana com van ser la Marxa de 
torxes de Vilafranca del Penedès el dissabte 10 i la mobilit-
zació de la diada organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural 
el dia 11. 

Tot seguit, els grups de cantaires del municipi varen in-
terpretar el Cant dels Segadors per donar pas a l’actuació 
del grup Picarda Quartet que ens van delectar amb un fan-
tàstic repertori de cançons. A la mitja part de l’actuació es va 
servir un petit aperitiu per a tots els assistents. 

En finalitzar l’actuació, els grups de cantaires i tots els 
assistents van tancar l’acte tornant a entonar l’Himne Naci-
onal de Catalunya. 

L’Alcalde, a l’acte oficial de la 
Diada de Catalunya, al Born 

L’alcalde d’Avinyonet del Penedès va representar el mu-
nicipi, convidat per la Generalitat de Catalunya, a l’acte ofi-
cial de la Diada, que va tenir lloc el vespre del 10 de setem-
bre a l’esplanada del Born Centre de Cultura i Memòria de 
Barcelona. L’esdeveniment va arrencar amb la hissada de la 
senyera per part dels Mossos d’Esquadra. L’eix central eren 
les migracions i Catalunya com a terra d’acollida, fet que va 
quedar representat amb actuacions musicals de totes les èt-
nies amb cantants provinents de tots els punts de Catalunya. 

Sant Sebastià també
commemora l’11 de Setembre

La nit del 9 de setembre, la Societat Cultural i Recreativa Els 
Gorgs va commemorar la Diada Nacional de Catalunya penjant 
la seva tradicional senyera en el campanar del monestir.

Aquest esdeveniment, celebrat pels vols de la matinada, va 
venir acompanyat de pirotècnica i va tancar les celebracions 
de l’11 de setembre a Avinyonet del Penedès. 



Creix l’ús del servei de recollida d’oli de cuina usat
Un any després de la creació del 

servei de recollida d’oli de cuina usat, 
l’empresa encarregada de la recollida 
ha fet arribar el certificat de gestió de 
residus. En l’anualitat setembre 2015– 
setembre 2016 s’han recollit a Avinyo-
net del Penedès 1800 kg d’oli usat als 
diferents contenidors instal·lats als sis 
nuclis del municipi. Això significa que 
s’ha multiplicat per tres la quantitat 
d’oli recollit al conjunt del municipi 
en comparació als primers cinc me-
sos d’ús del servei (maig-setembre de 
2015) en què es va recollir una mitjana 
de 60 kg al mes –que han passat a ser 
150 kg/mes de mitjana. 

Des d’aquestes línies animem a 
tota la població a seguir reciclant l’oli 
de cuina, ja que el seu vessament a 
l’aigua comporta greus problemes per 
la capa que forma a la seva superfície, 
que n’impedeix la correcta oxigenació. 
Si es separa l’oli a casa, s’aconsegueix 
contribuir a la conservació del medi 
ambient sense vessaments de cap ti-
pus a la natura i també un estalvi en el 
tractament de les aigües residuals a les 
depuradores i en el manteniment de 
les canonades i la xarxa de clavegue-

ram. A més, el 0’7% dels beneficis que 
n’extreu l’empresa que fa la recollida 

de l’oli al nostre municipi es destinen a 
l’Ajuda Social a Avinyonet del Penedès. 

VAL PER 1 EMBUT PER RECOLLIDA D’OLIS
NOM:

ADREÇA:

CORREU ELECTRÒNIC:

Per fomentar la recollida d’olis entre els veïns del municipi, presentant aquest val a les oficines de l’ajunta-
ment us faran entrega d’un embut. Establiments col·laboradors: Pollastres a l’ast Avinyonet (Avinyó Nou), 
El rebost de la Maite (Les Gunyoles), La Massa Gran (Cantallops), Local Social la Penys (L’Arboçar).
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ACTUALITAT MUNICIPAL

recollidadebrosses
Siguem nets: cada brossa, al seu lloc

Imatges com les que acompanyen 
aquestes línies són, malauradament, 
cada cop més habituals a les zones de 
contenidors dels diferents pobles del 
Municipi. Per tot plegat, convidem a 
tots els habitants a fer servir adequa-
dament els contenidors i recordar la 
informació i els horaris recomanats per 
la deixalleria i la recollida de mobles 
vells o restes de poda, que exposarem 
a continuació:

Deixalleria: la trobareu al Polígon 
Sant Pere Molanta, rere el Carrefour 
(al carrer Canigó amb el carrer Mare de 
Déu de Montserrat, 48). El seu horari de 
funcionament és de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores. Per la tarda, només 
opera el divendres de 16 a 19h

Mobles vells: es poden abocar el 
darrer divendres de cada més, però 

atenció perquè abans cal trucar l’Ajun-
tament el dimarts anterior per advertir  
del lloc, la quantitat i el tipus de deixa-
lla.

Restes de poda: es passen a recollir 
el darrer dijous de cada mes i, tal com 

exposàvem amb els mobles, abans cal 
advertir l’ajuntament per via telefònica 
el dimarts anterior. Us recordem que 
cal tenir els feixos ja preparats.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

obresalmunicipi
Arranjament de camins forestals al municipi

L’empresa Excavacions Ché, S.L. ha arranjat durant el 
mes de juliol les plataformes de les pistes forestals de Les 
Gunyoles fins a l’Arboçar, Serra de la Llampa fins a Mas Su-
nyer i el darrer tram de la Serra de Les Gunyoles (1 km) fins 
a l’Arboçar, a més de desbrossar els laterals en aquest dar-
rer cas. Aquestes actuacions s’enmarquen dins del conveni 
de cooperació i col·laboració per a la gestió i l’execució dels 
plans del Programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals, que la Diputació de Barcelo-
na aporta a les ADF’s. La Diputació ha subvencionat 7.681,70 
€ (95%) i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha aportat 
els 404,30 € (5%) restants.

El nou local d’assaig per a 
grups de música, a punt

Darrers preparatius per a la posada en servei del nou 
local d’assaig destinat a grups musicals del municipi, que 
es troba a l’edifici situat sota la pista de la plaça de la Vila 
d’Avinyó Nou. Les obres d’acondicionament, que ha dut a 
terme la brigada amb l’ajut dels operaris contractats aquest 
estiu de la mà del pla d’ocupació, inclou un espai principal i 
dos magatzems per guardar material musical. Tots els grups 
interessats a fer-lo servir ja es poden adreçar al servei de 
cultura de l’Ajuntament, situat al carrer del Carme d’Avinyó 
Nou. El seu ús serà gratuït, a canvi d’oferir actuacions per a 
les societats o l’Ajuntament en determinats esdeveniments 
del municipi durant l’any, fet que, de pas, els servirà per do-
nar a conèixer la seva música. 

La depuradora de Cantallops, més a prop
Els tràmits per iniciar les obres de construcció de la nova 

depuradora de Cantallops progressen a bon ritme. El depar-
tament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha 
redactat un informe favorable, rubricat per la comissió de 
Medi Ambient el passat 20 de setembre. L’Ajuntament va 
aprovar per junta de govern 48 hores després el punt que 
depèn de l’administració municipal, i la la darrera setmana 

L’ajuntament adquireix tres 
marquesines per a
Can Mitjans, Les Gunyoles i 
Sant Sebastià

L’Ajuntament ha adquirit tres marquesines per regular 
l’espai de zona d’espera dels autobusos en servei al Munici-
pi. Després d’instal·lar-ne una a Les Gunyoles, es treballa per 
acondicionar els espais on aniran ubicades les altres dues. 
A Sant Sebastià dels Gorgs s’estudia si emplaçar-la a l’apar-
cament de l’entrada al poble, i la de Can Mitjans, prevista a 
l’accés, depèn del permís de l’ajuntament d’Olesa de Bones-
valls, titular d’aquesta via. Totes elles entraran en funciona-
ment aquest mateix curs.

del mes es va rebre el vist-i-plau de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. Superats aquests tràmits, en el 
següent ple hàbil s’aprovarà el plec de condicions per lici-
tar l’obra abans de finalitzar 2016 i, en conseqüència, poder 
iniciar les obres de construcció. Aquesta seria la culminació 
d’un llarg procés administratiu que, un cop desencallat, per-
metria executar els 500.000 euros d’inversió previstos. 
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Valoració del Casal 
d’Estiu d’Avinyonet

Durant els mesos de juny, juliol i agost va tenir lloc el 
Casal d’Estiu d’Avinyonet del Penedès amb l’animació i els 
dibuixos animats com a nucli temàtic central. Per segon any 
consecutiu el casal va tenir set setmanes de durada i va re-
gistrar la participació d’un total de 65 infants i joves. 

Les activitats van començar el dilluns, 27 de juny, i es van 
estendre fins el divendres, 12 d’agost. Amb la inscripció per 
setmanes, les famílies podien registrar els infants en aquells 
períodes preferencials, de manera que van poder combinar 
millor les vacances dels infants amb les dels pares. Les acti-
vitats pròpies del casal es van realitzar de 9 a 13:30 hores i 
seguidament es va oferir servei de menjador fins a les 15:30. 
Un altre servei complementari que s’ha tornat a oferir és el 
d’acollida, de les 7:45 a les 9 del matí. Cal afegir, a més, que 
un any més es van realitzar colònies i sortides de tot un dia 
que fan del casal d’estiu un projecte molt dinàmic i actiu.

Una innovació d’aquest any ha estat demanar la valo-
ració del casal d’estiu a través d’un formulari que es podia 
respondre en línia. La valoració global del casal d’estiu 2016 
que ens han fet arribar les famílies ha estat molt positiva, fet 
que ens anima a continuar treballant i apostant pel projec-
te, amb l’objectiu de continuar oferint un espai educatiu i de 
lleure de qualitat durant les vacances escolars. Des de l’Ajun-
tament volem agrair a totes les famílies la seva confiança i 
col·laboració.

Guia d’activitats
 i cursos 2016-2017

El passat mes d’agost es va re-
partir la guia d’Activitats per a to-
tes les edats amb tot un seguit de 
propostes repartides en cinc grups; 
artístiques, educatives, esportives, 
gastronòmiques i musicals. Per a 
més informació sobre els cursos 
que organitza l’Ajuntament, no-
més cal que truqueu a i demaneu 
per la Laura o ens feu un correu a 

DINAMITZACIÓ CULTURAL

activitats

molinarihl@diba.cat .
Podeu consultar i descarregar la guia d’activitats des de la 

secció sociocultural del web municipal: www.avinyonet.org.
Activitats Artístiques: 
Restauració de mobles: tenim dos grups de restauració 

de mobles al nostre municipi i tots dos tenen les places co-
bertes. Els dilluns el curs de restauració es realitza a la So-
cietat la Penya de L’Arboçar, i els dimarts al Centre Cultural 
i Recreatiu de Cantallops, en horari de 17:30 a les 20. El pro-
fessor/restaurador professional és en Jordi Gual.  

Activitats Educatives: 
Cursos de francès: enguany es proposen dos cursos de 

francès, el de continuació amb un grup de persones que va-
ren començar amb l’aprenentatge de Francès el curs passat 
i també un nou curs d’iniciació. Ambdós es fan en horari de 
19:30 a 21:00, i encara hi ha places disponibles al tancament 
d’aquestes línies.

Cursos d’anglès: al Local Social municipal de Cantallops 
es duen a terme tres cursos d’anglès. Dos d’ells es realitzen 
els dilluns de 20 a 21:30 i un altre els dimecres de 19:30 a 
21:30. Els tres grups estan força complerts, però si hi esteu 
interessats podeu trucar l’ajuntament i demanar per les ac-
tivitats socioculturals per saber si encara hi ha disponible 
alguna plaça.

Activitats esportives:
Ja des de la segona quinzena de setembre es duen a ter-

me les següents activitats esportives: 
Pilates: es realitza els dilluns i dijous al gimnàs de l’esco-

la pública d’Avinyonet del Penedès. Hi hauria la possibilitat 
d’obrir una jornada més, els dimecres, però està pendent de 
confirmar un mínim de cinc participants.

Aerobic: té lloc els dimarts i dijous a la sala d’actes del 
local Social d’Avinyó Nou.

Tonificació: per tal de poder iniciar-la els dimarts de 
19:30 a 20:30 al gimnàs de l’escola, estem pendents de cobrir 
dues places vacants. 

Ioga: previst tots els dilluns de 19:45 a 20:45 a la planta 
superior del Local Social d’Avinyó Nou. Va començar també 
el passat 12 de setembre i te les places cobertes. El dimecres 
dia 5 d’octubre, per tal de cobrir la demanda d’aquesta acti-
vitat, s’ha obert mantenint la ubicació i l’horari, una segona 
hora de ioga que es realitza tots els dimecres. 
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Activitats amb la gent gran
Amb l’arribada la tardor tornen les activitats per a la gent 

gran al municipi i també el nou tríptic, que ja s’ha fet arribar 
a les llars. Si teniu seixanta anys o més i no heu rebut aques-
ta informació, podeu passar per la planta baixa del local So-
cial qualsevol matí de dilluns a divendres i us la facilitarem. 
Totes les activitats que es realitzen als diferents espais de 
trobada i al Casal de la Gent Gran són obertes a tothom a 
partir dels seixanta anys. També s’organitzen quatre sortides 
culturals a l’any i la Festa de la Gent Gran del Municipi, a més 
de diverses xerrades i activitats puntuals. Les properes sor-
tides a realitzar són la sortida al monestir de Sta. Maria de 
Gualter i la cargolada a Anglesola el dissabte dia 8 d’octubre. 

Al casal de la gent gran d’Avinyó Nou s’hi realitzen setma-
nalment i d’octubre a juny les següents activitats: gimnàs-
tica, ioga, ioga amb cadira, el taller d’estimulació cognitiva 
i memòria; o taller de mitja, entre d’altres. Us recomanem 
especialment la gimnàstica de la gent gran dels dilluns i di-
jous al matí de 9:30 a 10:30 hores del matí. Es tracta d’una 
gimnàstica de manteniment adaptada específicament a la 
gent gran. 

A Cal Candi, a Les Gunyoles, els divendres de 17 a 18 de la 

tarda es realitzen els exercicis d’estimulació cognitiva i me-
mòria i també jocs de taula. Des d’aquí animem a tota la gent 
gran de Les Gunyoles que no hi hagi anat mai, a treure el cap 
i participar-hi; hi ha molt bon ambient.

Un altre espai de trobada per a la gent gran és el de Sant 
Sebastià dels Gorgs que te lloc al Centre Cívic Els Gorgs, on 
un grup de gent gran s’hi troba cada tarda de dilluns a diven-
dres i també cada any hi fan tallers de manualitats.

Les tardes dels dimecres al Local social de Cantallops, 
son també ben concorregudes i s’hi realitzen una gran diver-
sitat d’activitats de tècniques artístiques i manualitats de la 
mà de la Maite Serrat.

Pel que fa a les activitats organitzades per la junta de l’As-
sociació de Gent Gran d’Avinyonet del Penedès, el curs pas-
sat es va formar un grup de teatre de gent gran que enguany 
continua. Si algú vol afegir-s’hi només cal que passi pel casal 
els dimecres o divendres a la tarda i ho pregunti.  Finalment 
s’està treballant per dur a terme diferents actes solidaris per 
la Marató de TV3 dels que ben aviat en farem difusió a través 
de la  Cartellera del Casal de la Gent Gran d’Avinyó Nou i de la 
resta d’espais municipals i cartelleres del municipi.  

Activitats gastronòmiques: 
Una de les novetats de la guia d’activitats 2016/2017 són 

els tallers d’alimentació natural i saludable. Les durà a ter-
me la professional Astrid Barqué al nou espai gastronòmic 
del Local Social d’Avinyó Nou. Cadascun d’ells té una durada 
d’1,5 hores més 30 minuts per a la degustació i per aclarir 
dubtes, i tindran lloc de 10 a 12h del matí. Hi ha places dis-
ponibles als tres tallers: 

Taller de salses saludables: 29 d’octubre 

Taller per cuinar cereals: 19 de novembre 
Taller de patés vegetals: 17 de desembre

Activitats musicals: 
Finalment és realitza el curs d’iniciació a la gralla, els di-

mecres al Local Social d’Avinyó Nou de 21 a 21:45 a càrrec de 
l’Escola de música de Alt Penedès. Al curs de gralla hi ha una 
plaça vacant.
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Presentada la ruta Miravinya
d’Enoturisme Penedès

Amb el lema ‘explora el paisatge del 
vi’ es presenta la ruta del Miravinya, 
un recorregut pels principals miradors 
de l’Alt Penedès. Aquesta iniciativa va 
ser presentada al Balcó del Penedès, a 
Font-rubí, amb la presència de l’alcal-
de d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, i del 
regidor de turisme, Lluís Carsí, que van 
acompanyar els màxims representants 
dels municipis de Font-rubí, Subirats i 
Torrelavit, a més del president del Con-
sorci de promoció turística del Pene-
dès, Sergi Vallès, i el diputat adjunt de 
turisme de la Diputació de Barcelona, 
Pere Regull. 

La ruta del Miravinya ofereix deu 
punts amb vistes privilegiades de la 
comarca i un seguit d’activitats a realit-
zar en el seu entorn. Un dels punts fo-
namentals es troba al puig de la Mireta 
de Les Gunyoles, i permet gaudir d’una 
vista 360º de tota la plana penedesen-

ca. Com a complement a aquesta acti-
vitat es suggereix als turistes una ruta 
guiada pel Monestir de Sant Sebastià 
dels Gorgs.

Podeu conèixer el projecte a fons a 
la web d’Enoturisme Penedès o bé al 
site específic del Miravinya: www.mira-
vinya.cat.

Èxit del cap
de setmana Ibèric

Destacat succès del 16è cap 
de setmana ibèric a Avinyonet 
del Penedès.

Aquesta proposta turística, 
que organitza el Museu d’arque-
ologia de Catalunya mitjançant 
la Ruta dels Íbers, va atraure un 
nombre de visitants récord du-
rant tota la jornada a la Font de 
la Canya.

El grup d’arqueòlegs encarre-
gats de l’explotació del jaciment 
van oferir visites guiades gratuï-
tes en horari matinal i de tarda, 
a més de projectar, al migdia, el 
vídeo del centre d’interpretació 
DO Vinífera. 
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Èxit de les
Jornades
Europees de 
Patrimoni

Els dies 17 i 18 de setembre es van 
Els dies 17 i 18 de setembre es van 
commemorar les Jornades Europees 
de Patrimoni, que també van arribar a 
Avinyonet del Penedès.

El municipi va participar de la pro-
posta de la Unió Europea, vehiculada a 
Catalunya mit- jançant el departament 
de Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, oferint visites guiades 
gratuïtes al Mo- nestir de Sant Sebastià 
dels Gorgs en els horaris habituals, les 
11 o les 12h. L’èxit de la proposta va ser 
molt bo, i ja que es van registrar un cen-
tenar d’assistents. 

Concerts a la Font
de la Canya 2016

Enguany, com ja va sent tradició, 
s’han tornat a organitzar els concerts al 
Jaciment Ibèric de la Font de la Canya 
de la mà del Centre d’estudis cossetans 
amb el tàndem format pel director de 
les excavacions, Dani López, i la di-
namitzadora cultural, Rosa Vendrell. 
Aquests concerts tenen com a objectiu 
principal apropar el gran públic al jaci-
ment, origen de la vinya a Catalunya.

Els concerts han comptat amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 
el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Cooperativa 
d’iniciativa social Actua, l’Institut d’Es-
tudis Penedesencs, l’IPEC (Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya),  així 
com les empreses del municipi Finca La 
Gramanosa, Artcava, Mas Comtal, Alsi-
na i Sardà, Can Ràfols dels Caus, Vins i 

caves Cuscó Berga, Mas Candí, Vins de 
Foresta, Boteria Torner i Caves Avinyó.

Les propostes que s’hi ha dut a ter-
me han estat:

• El dissabte 16 de juliol concert 
amb la Tarragonako Txalaparta Eskola.

• El dissabte 20 d’agost amb el 
duet d’arpes d’Esther Pinyol i Caterina 
del Cerro.

• Dissabte 17 de setembre amb 
el Recital: El vi encenia la vida amb Sil-
via Amigó (veu) i Anna Peret (acordió) i 
el Documental: Vi o Diversitat. Biodiver-
sitat i vinyes al Penedès.

Totes les activitats van comptar 
amb molt bona afluència de públic que 
va poder gaudir de cadascuna de les 
vetllades.

A més, enguany també s’estrena-
va l’interior de l’església de Sant Pere 
d’Avinyó com a espai recuperat.

Nova senyalització turística al municipi
Durant aquest 2016, i abans de l’es-

tiu, es va acabar la instal·lació de la 
nova senyalització  direccional turística 
al municipi amb l’objectiu de fer més 
visibles les empreses turístiques d’Avi-
nyonet del Penedès.

En total s’han instal·lat 106 senyals 
noves repartides per una trentena de 
punts de tot el municipi. Totes les no-

ves senyals porten incorporada la nova 
iconografia dels diferents sectors amb 
la que es representen les empreses 
dins de la marca Avinyonet, l’origen de 
la vinya.

Amb aquesta instal·lació s’ha mirat 
de simplificar la senyalització al muni-
cipi per facilitar l’arribada a destí dels 
visitants i turistes.
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Arriba el Viure el Parc 2016

Entre els darrers mesos dede 2016 i 
febrer de 2017 està planificat l’execució 
de les dues fases restants del Centre 
d’interpretació del jaciment de la Font 
de la Canya, amb l’objectiu de tenir-lo 
acabat i obert al públic durant la pro-
pera primavera. 

En aquestes dues fases s’invertiran 
un total de 40.672,99 € més iva que for-
men part dels pressupostos municipals 
(20.336,50 € més iva al pressupost 2016 
per la segona fase i 20.336,50 € més iva 
al pressupost 2017 per la tercera), unes 
inversions que han de permetre que 
l’espai sigui un reclam més al municipi 
i per tal de posar a l’abast de tothom 
les troballes més importants durant 
aquests 16 anys d’excavacions. 

L’acció, impulsada per l’ajuntament 
amb el suport i col·laboració de l’equip 
de la Font de la Canya, compta amb la 
col·laboració del Departament de Cul-
tura de la Generalitat, que ha atorgat 
una subvenció de 10.439,77 € destinats 
a finançar la segona fase del centre, 
ajuda forma part de la línia destinada a 
la conservació del patrimoni arqueolò-
gic i paleontològic. 

Execució de la segona i tercera 
fase del Centre d’interpretació 
de la Font de la Canya

Aquest mes de setembre s’ha editat, amb la participació 
d’Avinyonet del Penedès, el programa de la 23a edició del 
programa Viu el Parc amb tot un seguit d’activitats que s’or-
ganitzen als municipis que formen part d’algun dels parcs 
naturals del Garraf, d’Olèrdola i del Foix. En el programa hi 
podreu trobar activitats per a realitzar aquesta tardor i gaudir 
dels parcs naturals que ens envolten.

Podeu consultar tot els programa i activitats a www.diba.
cat/viuelparc 

Xarxes Socials
Concurs: Samarreta viatgera 
del MicroVi 2016

Les xarxes socials de Turisme Avinyonet han iniciat aquest 
estiu un nou concurs a les seves diferents plataformes lligat 
amb el MicroVi 2016. Per tal de seguir projectant la positiva 
imatge de l’esdeveniment a molts territoris. Es convidava 
als participants a compartir una imatge de vacances amb la 
samarreta de l’esdeveniment, que es va lliurar a voluntaris o 
a tots els participants de la caminada de cloenda de l’edició 
2016. Es van rebre imatges des d’Osca, Galícia, Santander, 
Polònia o, fins i tot França. Les imatges guanyadores van re-
bre com a regal un lot de vins de productors d’Avinyonet del 
Penedès.

Recorda que pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Insta-
gram i Youtube cercant “Turisme Avinyonet”.

Mas Candí
commemora el seu 
desè aniversari

El celler de Les Gunyoles, Mas Can-
dí, va celebrar una gran festa el passat 
mes de juliol per commemorar els seus 
deu anys d’existència. En l’esdeveni-
ment, al qual hi van assistir prop de dos 
centenars de persones, entre ells molts 
professionals del sector procedents de 
tot el terrirori, es van poder degustar 
un bon catàleg de vins naturals, tant 
d’existents com algunes novetats prò-
pies d’aquesta important empresa al 
municipi.

Per acompanyar-los es va oferir un 
extraordinari sopar a peu dret que va 
permetre gaudir d’una extraordinària 
posta de sol en un dels punts més ex-
traordinaris de tot el Penedès. En re-
presentació de l’ajuntament d’Avinyo-
net hi van ser presents l’alcalde, Oriol 
de la Cruz, i el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Lluís Carsí.
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L’Alcalde i el regidor d’esports visiten Josep Salom,
Diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la 
Cruz, i el regidor d’Esports, Josep Maria 
Tejada, van visitar recentment el Dipu-
tat d’esports de la Diputació, Josep Sa-
lom, en el marc d’una cita per abordar la 
situació del camp de futbol de La Grava. 
Aquesta trobada, que va ser concertada 
fa dos mesos i que evidencia la prioritat 
de l’equip de govern de continuar la fei-
na de despatx amb fets sobre la taula 
per sobre de les declaracions d’intenci-
ons poc realistes. 

Any rere any, el govern municipal va 
incorporant millores a la citada instal-
lació esportiva, una proposta iniciada 
amb els vestidors, les banquetes i el reg. 
Aquest 2016 la prioritat serà iniciar la se-
gona fase del reg, que comprèn la finalit-
zació de l’anellat del circuit i la instal·la-
ció de sis aspersors fixes en substitució 
de l’actual carro. A més, es completarà 
el tancament del camp, que té una de 

ESPORTS

almunicipi

les seves parts en no gaire bones condi-
cions. Es confia que l’ajuda econòmica 
necessària per dur a terme aquests tre-
balls es concreti en els propers mesos. 

D’altra banda, s’ha aprofitat la visi-
ta al Diputat per posar-lo al corrent de 
la problemàtica del camp de futbol de 
la UE Avinyonet, que, a diferència de la 
majoria de municipis de la nostra co-
marca, no gaudeix de gespa artificial. 

La UE Avinyonet inicia la temporada 2016-2017
La Unió Esportiva Avinyonet arren-

ca la temporada 2016-2017 amb il·lusi-
ons renovades i un nou projecte espor-
tiu encapçalat per una nova directiva, 
que ara presideix Carlos Fernández. 
L’equip es va presentar coincidint amb 
la festa major d’Avinyó Nou al camp de 
La Grava amb un partit amistòs, al qual 
van assistir en exclusiva com a repre-
sentació municipal l’alcalde i el regidor 
d’esports, Josep Maria Tejada. 

La U.E. Avinyonet militarà una tem-
porada més en el grup 10 de la quarta 
divisió catalana, competició que va ini-
ciar el passat 20 de setembre amb un 
empat a dos gols a domicili davant l’AD 
Monjos. La primera volta s’estendrà 
fins el proper 17 de gener, i la lliga fina-
litzarà el 15 de maig.

Us convidem a recolzar el nostre 
equip fent-vos socis. Podeu demanar 
tota la informació necessària en els 
dies de partit. 

S’ha demanat a la Diputació de Bar-
celona un informe tècnic basat en les 
possibilitats de reconversió del camp 
de sauló en un de gespa, i una valoració 
del cost de la inversió, que no implicaria 
modificacions en les instal·lacions ja en 
servei (vestidors, reg, etc.). Aquest pas, 
però, aniria condicionat a la subsistèn-
cia de la U.E. Avinyonet i a la creació de 
nous equips de futbol base. 

Plantilla 2016-2017
Julio Miguel Ágreda Neira
SAkhr Amri
Sergio Atienza García
Bilal Attou
Alessandro Cacia
Marc Campesino Fuster
Pedro Manuel Casas Charles
Cristian El-Ech Sánchez
Faisal El Fathi
Oriol Gil Montava
Jordi Gris Fontanals
Patxi Igual Jounou
Cristian López Cozar Escobar
Rubén Mateo Pradas
Juan Antonio Mena Manzano
Raúl Mesa Charles
Boujema Mhaf Bourhim
Edison Paul Posligua Mero

Ignasi Ràfols Alba
Rubén Redero Sánchez
Pierd Jefferson Villalobos Sánchez

Equip tècnic
Juan de Dios Sánchez Mesa (entrenador)
Joan Rovira Solé (segon entrenador)
Jordi Esteve Sardà (delegat)

Junta Directiva
Carlos Fernández Creixell (president)
Marc Simón Farrarons (Vicepresident)
Marta Sáez Ros (Secretària)
Marc Fernández Marine (Tresorer)
Raúl Mesa Charles (Vocal)
Juan de Dios Sánchez Mesa (Vocal)
Jordi Esteve Sardà (Vocal)
Pedro Manuel Casas Charles (Vocal)
Alberto Gris Cañete (Vocal)
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Noves porteries de futbol 7 per la UE Avinyonet 
L’ajuntament ha adquirit dues por-

teries de futbol 7, que ja estan instal·la-
des al Camp de La Grava. Aquests nous 
elements serviran per optimitzar els en-
trenaments de la UE Avinyonet, a més de 
per potenciar el futbol entre els joves del 
municipi, que ja van provar la seva pro-
gressió al campionat comarcal el passat 
mes de juliol. 

10ª volta al Penedès en BTT
Per quart any consecutiu al nostre 

municipi, el passat dissabte 1 d’octubre 
es va realitzar la Volta al Penedès en BTT 
amb inici i fi enguany a Avinyó Nou, al 
Barri de la Grava just davant dels vesti-
dors del Camp d’esports, i que compta 
amb el suport de l’ajuntament d’Avinyo-
net.

La prova, organitzada per el club de 
BTT Metal Bikers,  va aplegar un cente-
nar de participants que podien fer dos 
recorreguts: la ruta més llarga tenia una 
llargada de 103 km i un desnivell positiu 
acumulat de 1.889 m. La segona, tenia 
52 km i un desnivell positiu acumulat 
de 1790 m. Totes dues transcorren per 
camins, senders i corriols de dificultat 
mitjana-alta. Els corredors havien de 
portar el seu GPS (el track del recorregut 
se’l podien descarregar a la web de Metal 
Bikers 2 dies abans de la prova).

El guanyador de la prova llarga va 

ser Llibert Mill, del club Cicles Catalunya, 
que va invertir 4 hores i 59 minuts. En 
categoria femenina, la única participant, 
Mercè Seguí, del Vbsports, va signar un 
excel·lent registre de 6h45, fent entrada 
en 38è lloc de la general.

Pel que fa a la prova curta, domini del 
Pere Joan Roig amb una marca de 2h34. 

X Cursa solidària País del Cava
El proper diumenge 30 d’octubre es 

celebrarà la X Cursa solidària País del 
cava que com cada any organitzen la 
Confraria del Cava de Sant Sadurní i Oc-
tagon Esedos S.L.

La sortida de la cursa és a la Rambla 
Nostra Senyora de Vilafranca a les 10:00 
i l’arribada al Pla d’en Mestres de Sant 
Sadurní d’Anoia. També com és habitual 
hi col·labora l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès amb el premi “Avinyonet, 
l’origen de la vinya” que consta d’un lot 
de productes del municipi per al primer 

de cada categoria (8 lots en total) i dues 
entrades al monestir romànic de Sant 
Sebastià dels Gorgs per als 100 primers 
a arribar a la meta. La cursa té una dis-
tància de 13,4 km que transcorren per 
les carreteres C-15 i C-243 i s’hi pot parti-
cipar caminant o corrent. 

Les inscripcions es tancaran el 26 
d’octubre de 2016 o quan s’arribi als 
2.000 participants. El preu de la inscrip-
ció és de 10€, íntegrament destinats a La 
Marató de TV3.

En categoria femenina, les dues úniques 
participants en categoria femenina es 
van disputar el triomf en un sprint final. 
Al final, el premi va ser per a l’Anna Luja 
amb un crono de 4h44, ciclista que es va 
imposar per un segon a la Marta Criado, 
del Cicles Catalunya.

Més informació a: www.metalbikers. 
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LES ENTITATS

delmunicipi

L’Associació d’Agermanament va 
organitzar, per vuitè any consecutiu, el 
sorteig d’un cap de setmana per a dues 
persones dels packs “Smart Box”. 

El dimecres, dia set de setembre, es 
va fer l’entrega del premi a l guanyado-
ra del sorteig d’enguany, la Lola Piñol. 
Un any més agraïm a les Cases Rurals 
del nostre municipi i a la Farmàcia Font 
que van col·laborar en la impressió de 
les butlletes del sorteig i també a les 
moltíssimes persones que van partici-
par al sorteig tot comprant-nos alguna 
butlleta. 

Un esperit burleta: teatre a La Parra d’Avinyó Nou
el proper 30 d’octubre

El centre cultural i recreatiu la Parra 
proposa una tarda de teatre pel proper 
diumenge, 30 d’octubre, a les 18:00h. 
El grup Attrezzo portarà a Avinyó Nou 
la interpretació l’obra Un esperit bur-
leta, una destacada comèdia fantàstica 
escrita pel britànic Noel Coward en els 
anys quaranta  i que ha gaudit de nom-
broses versions tant sobre l’escenari 
com en cinema, una de les quals, titu-
lada Blithe Spirit, va ser mereixedora 
d’un Òscar el 1945 als millors efectes 
especials. 

L’obra relata les vivències d’un es-
criptor, Charles Condomine, que, men-
tre prepara l’escriptura d’una novel·la 
de temàtica esotèrica, convida a una 

Centre Cultural i Recreatiu La Parra

mèdium a sopar. Escèptic inicialment 
d’aquestes sessions d’espiritisme, el 
protagonista descobrirà aviat una vet-

Sorteig d’un cap de setmana per a dues persones           

Associació d’Agermanament

Per a tots aquells que vulgueu par-
ticipar-hi només cal que us poseu en 
contacte amb algun membre de l’as-
sociació d’Agermanament o envieu 

La Trobada amb els nostres veïns de Béruges tindrà lloc del 
29 d’octubre al 1 de novembre     

un mail al correu: avinyonetberuges@
gmail.com El dimecres, dia 19 d’octu-
bre, farem la reunió informativa al lo-
cal Social d’Avinyó Nou a les 20:30h del 

vespre. S’explicarà el programa de la 
trobada d’aquest any amb els nostres 
amics de Béruges i la relació de famílies 
que ens visiten.

llafa farcida de sorpreses i aparicions 
fantasmagòriques.
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Associació de Veïns de Can Mitjans

Halloween arriba a Can Mitjans
Superada la seva primera edició de Festa Major, l’Associ-

ació de Veïns de Can Mitjans ja treballa en l’organització del 
seu segon gran esdeveniment annual: Halloween. Aquesta 
festivitat d’origen americà, cada cop més arrelada al nostre 
territori, es commemorarà per segon any consecutiu al Mu-
nicipi, i ho farà amb una proposta al vespre i nit farcida d’ac-
tivitats per a tota la família.

La cita queda fixada pel proper 31 d’octubre i arrenca-
rà amb una rua pels carrers de Can Mitjans, amb arribada al 
local social. Un cop allà, els assistents més atrevits podran 
gaudir –o patir– un exclusiu passatge del terror. L’organitza-
ció ha previst un concurs de disfresses per als més atrevits i 
un ball de nit per a tots els assistents.

L’Associació informarà de tots els detalls de la festa mit-
jançant les seves xarxes socials de Facebook i Twitter. També 
us podreu informar si seguiu els perfils de Turisme Avinyo-
net.

75 participants a la caminada popular a Can Ràfols dels Caus

Exitosa convocatòria de la caminada popular a Can Rà-
fols dels Caus, organitzada per l’Associació de Veïns de Can 
Mitjans el passat diumenge, 9 d’octubre, i que va aplegar un 
total de 75 de participants, 55 adults i 20 nens. 

Abans de la sortida, prevista a les 10:00h al local social, 
es va dur a terme una petita sessió d’estiraments amb músi-
ca. Tot seguit va iniciar un agradable camí en direcció a un 
dels cellers de referència al municipi. Un cop allà, els assis-

tents van poder visitar-lo i participar en un tast, acompanyat 
d’un petit pica-pica. Abans d’iniciar la tornada, els organit-
zadors els tenien, també, una sorpresa preparada en forma 
de sorteig de regals.

Des de l’Associació es valora aquesta iniciativa com un 
èxit total, i es treballa per repetir iniciatives similars en el fu-
tur. Aprofitem aquestes línies per agraïr la participació a tots 
els assistents. 
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VEUS D’AVINYONET: Josep Raventós, pastor

entrevista

“Seria capaç de reconéixer les meves ovelles mirant-les
a la cara d’entre 10.000 d’iguals”

avi, al qual no vaig arribar a conèixer 
perquè va morir en una epidèmia de 
grip fa prop de 100 anys. Resulta que 
anava a tocar pels pobles en allò que 
avui en diríem una orquestra . I era 
molt alegre... I una mica mentider. I 
llavors a l’època de les mentides en de-
ien gar- rofes, i d’aquí va agafar el nom. 
Anys després, ja en la meva època de 
pastor, quan voltava amb el ramat i em 
preguntaven d’on era, jo responia que 
de L’Arboçar, de Cal Jaume. I llavors 
molts em parlaven del meu avi i de 
com els havia fet ballar temps enrera, 
així que sempre em relacionaven amb 
el ‘Garrofa’. 

Així que del Josep de Cal Jaume va 
passar a ser a com se’l reconeix avui, 
el Josep de Cal Garrofa.
Ja no me’n vaig poder deslligar, tot i 
que ara per ara costa molt de conservar 
els noms. Hi ha moltes cases que l’han 
canviat amb el pas dels temps i l’arri-

Nascut el 1934 i resident de tota una vida a L’Arboçar, us presentem el testimoni, 
amb 57 anys d’experiència, del darrer pastor de L’Arboçar.

“Vaig començar 
als 11 anys. De fet, 
vaig complir els 12 
en el meu primer 
viatge de camí al 
Pirineu amb
el ramat”

Segur que aquells que coneixeu bé 
L’Arboçar us estimareu, sens dubte, el 
Josep Raventós i la Rosita Meya. Dub-
tem que hagueu tingut un sentiment 
contrari cap a aquesta parella. Units 
per la transhumància, avui us presen-
tem una història que barreja estima pel 
territori, els animals i una professió ara 
en declivi. 

bada de noves famílies. Seria molt bo 
que es recuperessin les denominacions 
antigues en un llibre o document, per-
què són part de la història dels pobles, i 
arraconar-los a l’oblit és com renunciar 
a reconéixer el seu arbre genealògic. 

A l’obra de teatre Els Peixos de Co-
lors, que representa enguany el grup 
de teatre amateur de Les Gunyoles, 
el protagonista, que interpreta ma-
gistralment el Jordi Solé, afirma dins 
el seu paper: “Sempre podria ser pit-
jor. Jo tenia un oncle pastor”. Si tan 
poc de prestigi tenia ser-ho, per què 
va encaminar la seva vida a aquesta 
feina? 
De prestigi no en tenia gens. Abans els 
pastors les passaven ‘putes’. Imagi-
na anar d’aquí al Pirineu a peu, en un 
camí que et tenia de 12 a 13 dies fora, 
i 23 en la pitjor de les ocasions. El per-
què, però, és fàcil de respondre. A mi 
m’agradava molt. 

Josep de Cal Jaume o de Cal Garrofa?
De Cal Garrofa. I tot per culpa del meu 
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“Seria capaç de reconéixer les meves ovelles mirant-les
a la cara d’entre 10.000 d’iguals”

Com va començar?
Jo ja somiava de fer de pastor, i a casa 
teníem 8 o 10 cabres, fet que era habi-
tual a tota llar de pagès de l’època. A 
totes elles hi vivíem tres generacions: 
l’avi, els fills i els néts, i la tradicio acos-
tumava a mantenir les feines de gene-
ració en generació. Però jo no volia fer 
de pagès. I mira que ho tenia bé per 
no ser-ho, perquè el meu padrí tenia 
un bar al carrer Pujós de Barcelona (el 
Josep cita Barcelona, tot i que en reali-
tat es situa a L’Hospitalet de Llobregat, 
prop del límit territorial amb Barcelo-
na, N. del R). I fins i tot em va regalar 
tota la vestimenta per fer de cambrer, 
sabates de xarol i americana inclosos! 
Vaig anar dos anys a l’escola a Barcelo-
na, al barri de Sants, i de vegades em 
feien servir al bar. Jo no em sentia còm-
de fent aquesta feina, i és que got que 

“Estar sense
treballar és el 
càrrec més dur que 
existeix, perquè 
sense res a fer el 
‘barret’ volta
massa”
agafava, got que trencava. Quan tenia 
festa, els dissabtes o diumenges, pu-
java a peu a l’hípica de Pedralbes, que 
llavors era tot un descampat, a veure 
les curses de llebrers. 

I com va fugir de la ciutat?
Hi havia un home al qual deien Pere 
Pastor, que tancava el bestiar a L’Ar-
boçar. Com que m’agradaven tant els 
animals, m’havia promès que em rega-
laria dos corders. La promesa es va fer 
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VEUS D’AVINYONET: Josep Raventós, pastor

entrevista
realitat un dia qualsevol que ens vam 
creuar al tomb d’en Garrofa mentre 
viatjava amb ma mare cap a l’estació 
de Vilafranca a agafar el tren. Aquell 
home, que venia a guardar el bestiar 
a Cal Carsí, em va dir: ‘Josep, ja pots 
passar a buscar els dos corders quan 
vulguis’. I ja no vaig tornar a Barcelona 
més. Amb aquells dos anyells –de fet 
dues– va començar tot. 

I d’aquí, a la muntanya…
Vaig iniciar l’ofici amb onze anys. De 
fet, vaig fer els 12 de camí al Pirineu per 
primera vegada. Aquells primers trajec-
tes els vaig fer amb el Ramon, que em 
va acompanyar fins que en vaig fer 18. 
Ell em va descobrir bona part dels se-
crets de la professió. 

llesa, la que té aquest pigat de color 
negre, totes elles tenen alguna cosa 
de diferent. I les pots reconéixer amb 
només de veure-les caminar de cul. És 
més, quan arribaves al corral potser 
te’n trobaves que havien nascut set o 
vuit de cop, o fins a 10 en un dia. I les 
miraves a la cara, les agafaves i ja sabi-
es quina era la seva mare. Jo no fallava 
mai en això. 

Els hi posava noms?
A algunes sí. El Ramon, que en va arribar 
a tenir més de 300, les tenia a totes ano-
menades: Bonica, Estripacalces, Balles-
tera... De vegades, es guardava dins les 
butxaques petits trossets de pa, i crida-
va les ovelles pel seu nom. I, una a una, 
venien a rossegar el seu crostonet.  

a ser jove, i jo sempre responc que no 
hauria escollit una altra professió. Per-
què m’agradava. 

Es podia viure en exclusiva de l’ofici 
de pastor?
En els inicis ho havia de simultanejar 
els estius amb la feina a una fàbrica de 
viruta. Feia dues coses alhora, a la nit a 
la fàbrica i de dia amb el ramat. Apro-
fitant que feia calor, mentre el ramat 
dormia, aprofitava per descansar, unes 
3 o 4 hores. 

Imagino que dormir tan poc havia de 
ser dur...
Bé, hi havia una cosa pitjor: fitxar. El fet 
d’anar sempre amb el rellotge m’em-
prenyava, i de fet jo mai n’he portat, i 
n’he tingut de molts tipus. Ara bé, us 
asseguro que mai no m’ha fet falta, per-
què només mirant el sol ja podia endi-
vinar l’hora, i rarament m’equivocava 
de cinc minuts. 

Eliminem, doncs, el rellotge de 
l’equipament bàsic del pastor ‘tipus’ 
de mitjans del segle XX. Què més ne-
cessitava? 
L’element més important era el bas-
tó, per defensar-te. Després tenies el 
sarró, que generalment ja es feia amb 
llana d’ovella, el paraigües de pastor 
–imprescindible al Pirineu, on plovia 
molt– i una manta i un sac, per si criava 
alguna ovella... o diverses. I és clar, un 

“De Sant Pere de Ribes a Begues ja 
no en queden ni pastors ni ramats. Fa 
molts anys que ho dic, que capellans i 
pastors s’acabaran. I ja hi som…”
Com es planificaven els viatges? 
Anava en funció del dia i del ramat. De 
vegades en feies 10 km diaris, d’altres 
20, i sempre seguint el camí ramader, 
que moltes ovelles ja resseguien per 
inèrcia, sense que el gos o el teu bas-
tó els hi assenyalés el senderi correcte. 
Cada ocasió era diferent, però la sensa-
ció d’arribar a la destinació era sempre 
especial. I arribaves a establir una con-
nexió molt especial amb el bestiar. De 
fet, seria capaç de reconéixer les meves 
ovelles només mirant-les a la cara d’en-
tre 10.000 d’iguals. 

I com s’ho feia? 
Totes semblen iguals, oi? Però les ove-
lles veritables del Pirineu, de raça ripo-

Les esquilava també?
Aquesta era una feina bruta, i molt dura 
per l’esquena. Jo no en feia gaires, unes 
110-120 com a màxim. Vaig començar a 
fer-ho amb unes estisores, tot i que en 
acabat em vaig comprar una màquina 
elèctrica. De cada ovella en tréiem uns 
dos kilos de llana, però les que pastura-
ven per aquí en feien alguns de menys, 
que es quedaven a les vergues dels 
ceps. I això ho aprofitaven els ocells per 
fer els seus nius. 

Què es necessita per ser un bon pastor?
Tenir molta afició i capacitat de sacri-
fici. A mi m’agrada molt la natura i de 
petit havia caminat molt. Moltes vega-
des m’han preguntat què faria si tornés 

El Josep va rebre durant la nostra entrevista la visita del seu veí, el Joaquín, amb el qual van recordar 
experiències professionals passades. 
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bon gos. Molts d’ells, els que eren molt 
bons, et vigilaven el ramat i tu podies 
anar a dormir molt tranquil, perquè ells 
sempre estaven alerta. 

Com se l’ensinistra?
Si és fill d’una mare de ‘l’ofici’ té molt 
de guanyat. Són com persones, i la 
mare l’ensenyava la feina. Ara bé, de 
gossos n’he tingut de tots tipus, alguns 
de molt bons, dignes d’anar al concurs 
de gossos d’atura de Castellar de n’Hug 
o Ribes de Fresser. 

Va participar-hi? 
Mai, i mira que hi he anat de vegades. 
No m’agrada. I això que a la meva èpo-
ca el premi era sucós: un viatge a Sant 
Sebastià en taxi amb totes les despeses 
pagades. 

Encara els segueix? 
No gaire, i més des que s’ha perdut 
el gos d’atura català. Els actuals no 
m’agraden, els trobo elèctrics. 

Vostè deu ser el millor guia del Pi-
rineu que hi pugui existir…
De l’actual potser ja no, perquè del Pi-
rineu de la meva època ja no en queda 
res. Em vaig emprenyar jo sol a prop de 
La Molina i la Masella, on guardàvem 
un ramat. Un dia que hi va passar un 
‘ministre’ de Barcelona va demanar 
que retiressin el ramat perquè feia mal 
efecte. Però, clar, què hi ha d’haver al 
Pirineu? Doncs això és el que passa ara 
per ara, que ja no hi veus ni ovelles, ni 
vaques ni res de res. I, en part, per culpa 
d’això s’estan perden molts camins que 

abans mantenia en exclusiva el trànsit 
del bestiar. A mi el Pirineu m’encanta-
va, i hi havia caminat molt. Podies es-
tar tranquil. Quan tenia canalla petita, 
deixava el ramat a la serra del Cadí, 
plegava al vespre, agafava la moto i ve-
nia cap a L’Arboçar per tornar l’endemà 
ben d’hora. I les ovelles seguien allà 
pasturant. 

Com va ser la darrera vegada? 
Vaig fer la transhumància per darrera 
vegada farà uns 20 anys. Vaig retirar-me 
als 67, i em va saber molt greu, però és 
llei de vida. És cert que no ho vaig tro-
bar gaire a faltar perquè li vaig vendre 
les ovelles a un xicot de Vilanova i tenia 
el corral arrendat, de manera que podia 
retrobar-me amb el bestiar cada dia. 
Ara bé, estar sense treballar és el càrrec 
més dur que existeix, perquè sense res 
a fer el ‘barret’ volta massa. Vaig estar 
un temps amb una petita depressió, 
que de fet crec que encara dura, i em 
vaig acostar a la doctora del consulto-
ri d’Avinyonet per buscar consell. Com 
que li tinc confiança, li vaig explicar el 
que sentia. Ella em va preguntar: ‘Què 
et falta a tu? Doncs en això, no hi pen-
sis’. Però, esclar, on venen aquest me-
dicament ‘no hi pensis’? Al final no et 
queda més remei que comprendre-ho i 
acceptar-ho. 

Amb la perspectiva de 56 anys fent 
de pastor, què és el millor de ser-ho? 
Gaudir d’allò que fas i poder tenir el teu 
ramat, fet que no és gens senzill. Gene-
ra una gran satisfacció tenir les teves 
300 o 400 ovelles, però suposa un gran 
sacrifici. Al meu temps n’érem uns 20 o 
25 a la zona; ara mateix, de Sant Pere 
de Ribes a Begues, ja no en queda cap, 
ni tan sols un ramat. Fa molts anys que 
ho dic, que capellans i pastors s’acaba-
ran. I ja hi som... 

Per què creu que ha succeït? 
És una feina que no ha rebut prou recol-
zament, i la gent ha buscat oficis més 
còmodes. Ser pastor és molt esclau, si-
milar al pagès de fa anys, de quan no hi 
havia màquines. 

Com veu els temps actuals de la seva 
professió?
Els veig força complicats. En primer 
lloc, perquè abans hi havien pastors a 
tot arreu, i ara mateix, tot i l’atur, hem 
d’anar a buscar-los a l’estranger. Hi ha 
gent d’aquí que ho podria fer, aque-
lles persones de 50 anys o similars que 
ja saben el que és un ramat. Ens hem 
aburgesat massa, i ho estem pagant i 
ho pagarem. 
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