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Pressupostos 2017
· Més de 600.000€ d’inversions reals
· Taxes i impostos congelats

> PESSEBRE
VIVENT PARLAT
DE LES GUNYOLES 2.400 persones

gaudeixen del
#pessebre40
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CONSULTA TOTES LES DATES 
DEL MICROVI 2017
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MANNEQUIN CHALLENGE AMB 
ELS ALUMNES I MESTRES DE 
L’ESCOLA D’AVINYONET
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NOU TALLER DE CINEMA 
OBERT A JOVES I GRANS 
DEL MUNICIPI
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PERE MARCÈ ENS RELATA
HISTÒRIES DEL CENTENARI
DEL CCR DE CANTALLOPS

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. Tel. 610 887 191 (Fina)
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.
Deixalleria d’Olèrdola-Polígon Sant Pere Molanta
(Pol. Ind. Sant Pere Molanta. Avda. Montserrat, 58. Tel. 635.430.376):
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 13h
Es poden portar els següents residus: voluminosos, piles, fluorescents, 
pneumàtics, frigorífics, ampolles de vidre, paper, cartró, ferralla, bateries, 
productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. 
Restes de poda: truca l’ajuntament (93 897 00 00) el darrer dimarts de 
cada mes per sol·licitar el servei. Deixa els feixos davant del teu domicili. 
Recollida el darrer dijous de cada mes.

PÀG. 16

RECULL D’IMATGES
DE LA FESTA MAJOR
DE CANTALLOPS

PÀG. 12

INVERSIONS EN
INFRASTRUCTURES
PEATONALS A L’ARBOÇAR



EDITORIAL

En marxa
el nou
pressupost 
2017

En aquesta edició us presentem, 
entre moltes notícies, l’aprovació per 
part de l’equip de govern del pressu-
post per aquest 2017, l’eina principal 
de gestió i que meticulosament treba-
llem per enfortir el dia a dia municipal. 
Cal destacar la tasca d’obtenció de sub-
vencions en el darrer 2016, que ens ha 
servit per poder afegir més de 600.000€ 
en inversions. Aquest any apostem per 
la reforma del cementiri de Les Gunyo-
les, l’aparcament de Sant Sebastià, el 
camí de Mas Bertran a Llinda o bé la 
connexió peatonal de les Roques a L’Ar-
boçar i L’Arboçar de Baix, entre d’altres 
que expliquem a l’interior de la revista.

També seguim amb l’aposta pel 
turisme com a eix principal del muni-
cipi, amb la tercera i darrera fase del 
Centre d’interpretació i la consolida-
ció de la Font de la Canya, dos espais 
de referència que marcaran un abans 
i un després per entendre i conèixer el 
jaciment. I acabant amb una aposta pi-
onera a la comarca, amb la col·locació 
de dues pantalles de promoció cultural 
i turística en un encreuament clau (car-
retera d’Olesa amb N-340), on més del 
80% dels veïns del municipi hi passen 
cada dia i on informarem tant a ciuta-
dans com als visitants de les activitats 
que realitzem.

Tot això conforma un pressupost 
adaptat a l’economia actual i amb am-
bició per fer d’Avinyonet un municipi 
punter a la comarca.

Com podreu observar, la Diputació 

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

de Barcelona continua al costat del 
nostre municipi, amb un gran nombre 
de subvencions que anem desgranant 
en aquesta revista. Una tasca de des-
patx, que es va cuinant mica en mica 
en les visites que l’equip de govern rea-
litza amb els diferents diputats de cada 
departament. Volem fer palesa la seva 
gran implicació en els municipis petits 
com el nostre, amb una aposta clau en 
la distribució dels seus recursos.

Aviat farà dos anys de les eleccions 
municipals del 2015. En la darrera re-
vista d’un grup municipal hi ha hagut 
una manca de respecte per als treba-
lladors i la resta de regidors d’aquest 
ajuntament, fent palès la manca de 
rigor en els seus escrits. Per moltes re-
vistes que es facin, aquest equip de go-
vern seguirà el seu camí marcat per uns 
valors de treball constant i compliment 
d’un programa electoral ambiciós i real 
per un Avinyonet millor. Esperem que 
el demà sigui sempre tan rigorós com 
l’avui, que se’ns planteja dia rere dia in-
tentant solucionar els problemes reals 
dels nostres veïns. 

En nom meu i en el de tot l’equip de 
govern encoratjar-vos a seguir divul-
gant la cultura de Cantallops, tot esti-
mant el poble des de les seves arrels.

S’acosta el MicroVi 2017, amb la 
mostra i tot d’activitats paral·les als 
diferents pobles, estigueu atents a les 
xarxes socials per agendar i participar 
de tots els actes!
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TEMA DEL MES

Pressupost2017

L’Ajuntament presenta uns
comptes per un total de 2,3 milions 
d’euros que mantenen les taxes i
impostos i incrementen les inversions
directes amb recursos propis del
consistori. Es consolida l’aposta per la 
Font de la Canya i també per a noves 
infraestructures.

Pressupostos municipals 2017

Els pressupostos de 2017 repre-
senten un significatiu canvi de terç en 
relació als exercicis anteriors. Els nous 
compres fixen un volum de despesa 
total de més de 2,3 milions d’euros, 
que inclouen un important percen-
tatge d’inversió directa repartida pel 
municipi. Com és habitual, la filosofia 
a l’hora de plantejar-los és sempre re-
alista, sense desviacions ni necessitat 
de plantejar modificacions de crèdit de 
forma constant. 

espera recaptar 817.000€ via impostos 
directes i 30.000€ en indirectes, a més 
de 304.800€ en taxes.

Pel que fa al capítol de despesa, es 
destinaran 634.438€ a inversions reals. 
La partida més gran (136.000€) es des-
tinarà a la reforma del cementiri de Les 
Gunyoles, una obra cabdal i que sufra-
garà parcialment la Diputació de Barce-
lona, com ja hem informat en anteriors 
butlletins municipals. La intenció, pre-
vi acord amb la parròquia, propietària 
d’una part de la necròpolis, és millorar 
l’accessibilitat per a persones amb mo-
bilitat reduïda, canviar la totalitat del 
paviment, l’arbrat i estudiar una zona 
per ubicar més nínxols. També es re-
serven (110.000€) per al passeig arbrat 
L’Arboçar-Les Roques, un nou projecte 
del qual oferim més detalls en unes 
pàgines. El capítol d’inversió inclou els 
60.000€ d’adequació de l’aparcament 
de Sant Sebastià dels Gorgs, i 40.000€ 
per reemplaçar la il·luminació de la 
Nacional 340 al seu pas per tot el mu-
nicipi. L’ajuntament vol substituïr els 
llums de sodi per uns de tipus LED, més 
econòmics en consum i manteniment, 
i amb una superior capacitat lumíni-
ca, fet que incrementarà la seguretat. 
Aquest projecte s’espera que tingui 
continuïtat en breu amb la substitució 
de l’enllumenat clàssic per un amb dio-
des LED a la totalitat dels pobles d’Avi-
nyonet, començant per Sant Sebastià 
dels Gorgs. Finalment, cal esmentar els 
10.000€ que s’adreçaran a l’estudi de 
la futura estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) de L’Arboçar, amb la 

qual es consolidaria l’aposta de l’equip 
de govern d’instal·lar EDARs a tots els 
pobles del municipi.

L’ajuntament no 
apujarà l’IBI i
l’impost de
vehicles, i tampoc 
es modificarà
el tribut de
construccions

Es destinaran 
78.000€ a la Font 
de la Canya, una 
aposta estratègica 
cabdal per al
turisme al municipi

D’altres capítols inclouen 40.000€ 
destinats a la reforma de l’ajuntament, 
en aquest cas per a ajustar-lo a les ins-
tal·lacions amb la normativa actual, els 
67.000€ per a l’adequació de camins, 
els 5.000€ dels nous dispositius cardi-
oprotectors de Cantallops i L’Arboçar 
i els 2.500€ d’instal·lació de dues cà-
meres per a l’ADF, destinades a fer més 
senzilla la tasca de vigilància forestal. 
Finalment, cal fer constar els 15.000€ 
que donaran el tret de sortida al nou 
projecte d’horts urbans, previstos a la 
nova zona d’equipaments públics a La 
Grava i que s’estan començant a traçar 
des dels serveis de joventut i cultura. 

Aposta per la Font de la Canya
A nivell turístic, dos són els projec-

tes cabdals en els comptes de 2017. El 
primer és la consolidació del Jaciment 
de la Font de la Canya, un front essen-
cial per al turisme a Avinyonet i que es 
reforça pressupostàriament. Es desti-
naran 55.000€ per a la consolidació del 

A nivell d’ingressos municipals, es 
mantenen les taxes de 2016. No s’apu-
jarà ni l’IBI ni l’impost de vehicles, 
i tampoc es modificarà el tribut de 
construccions. En total, l’Ajuntament 
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ANUNCI OFICIAL

Havent-se de renovar el càrrec de Jutge de Pau titular d’aquest municipi, s’obre convocatòria pú-
blica perquè tothom que estigui interessat i que reuneixi els requisits establerts a l’article 102 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, pugui presentar la seva candidatura. Aquests 
requisits són, bàsicament, ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no trobar-se incurs/a 
en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat per ostentar un càrrec públic.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies, a comptar des de l’endemà de la darrera 
publicació del present anunci al BOP de Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació. Les sol·li-
cituds s’hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament en horari d’oficina.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 5.1 del Reglament núm. 3/1995, 
de 7 de juny, dels jutges de pau.

Avinyonet del Penedès, 2 de gener de 2017.

L’ALCALDE,
Oriol de la Cruz Marcè

Jaciment i 23.000 més al centre d’inter-
pretació D.O. Vinífera, que s’espera in-
augurar al final d’aquest trimestre. 

D’altra banda, Avinyó Nou gaudi-
rà d’una proposta pionera a l’encre-
uament entre la N-340 i la carretera 
d’Olesa, que té una partida de 30.000€ 
al pressupost 2017. Allà s’hi instal·laran 
dues pantalles: una de tàctil a peu de 
vorera amb tota la informació turís-
tica per als nostres visitants, i una de 
vertical, visible les 24 hores al dia amb 
informació turística i informativa clau, 
i també oberta a la col·laboració d’em-
preses del municipi per via publicitària. 

Aquests pressupostos han estat 
proposats amb l’aposta per la conten-
ció econòmica, però alhora començant 
a apostar pel creixement pel que fa a 
inversions, dos conceptes que han de 
permetre mantenir els comptes sem-
pre sanejats però reforçar propostes en 
benefici de tots els habitants.

S’instal·laran
dues pantalles
turístiques
informatives
al pas de la N-340
per Avinyó Nou

     Pressupostos 2017 Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

INGRESSOS  Capítols     Quantitat
Operacions corrents Impostos directes     817.000,00€
   Impostos indirectes       30.000,00€
   Taxes i altres ingressos     304.800,00€
   Transferències corrents     550.500,00€
   Ingressos patrimonials       30.700,00€
Operacions de capital Alienació d’inversions reals    100.414,00€
   Transferència de capital     355.124,00€
   Passius financers                       175.000,00€
   TOTAL                  2.363.538,00€

DESPESES  Capítols     Quantitat
Operacions corrents Despeses de personal     682.042,00€
   Desp. en béns corrents i serveis    844.700,00€
   Despeses financeres          2.200,00€
   Transferències corrents       76.750,00€
   Fons de contingènc. i altres imprevistos   40.000,00€
Operacions de capital Inversions reals      634.438,00€
   Transferència de capital       20.000,00€
   Passius financers        63.408,00€
   TOTAL                    2.363.538,00€
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DESTAQUEM

40èPessebreViventdeLesGunyoles

El #pessebre40 sedueix a 2.400 visitants
Exitòs 40è aniversari del Pessebre 
de Les Gunyoles, que ha gaudit en 
aquesta edició d’un major
recolzament de l’Ajuntament i la 
visita destacada del Sr Lluís Puig, 
Director General de Cultura
Popular de la Generalitat
de Catalunya.

Aprofitant el 40è aniversari del Pessebre, l’ajuntament 
va convidar les màximes representacions de la Generali-
tat de Catalunya, a més dels alcaldes dels 27 municipis 
de l’Alt Penedès. El president, Carles Puigdemont, va res-
pondre a la invitació excusant la seva presència per mo-
tius d’agenda, però remetent les entrades a la direcció de 
cultura popular, associacionisme i acció cultural. Aquest 
ens va ser-hi present el 8 de gener per via del seu màxim 
representant, el Sr Lluís Puig, Director General. 

Puig va ser rebut per l’alcalde i els regidors de l’equip 
de govern al local de la Societat La torre. Acompanyats 
per membres de la Comissió del Pessebre, se li va a mos-
trar el procès natural del Pessebre, des de la taquilla a la 
zona de control, passant per l’espai on es crea el pessebre 
i visitant i gaudint de la representació. En acabar va signar 
el llibre d’honor, i l’ajuntament li va fer un obsequi en for-
ma de productes Cuscó Berga. La seva visita va finalitzar 
amb un brindis entre representants municipals i encorat-
jant a què el pessebre segueixi tant viu durant molts anys.

Visita especial en nom del president de la Generalitat

En acabar l’excepcional celebra-
ció del pessebre d’estiu, la comissió 
del Pessebre va reprendre la feina per 
preparar la representació en les dates 
nadalenques habituals. La proposta de 
2016-2017 arribava de la mà de nous 
tríptics i material turístic associat, dis-
senyat i produït per l’ajuntament d’Avi-
nyonet, que l’incorporava dins la mar-
ca Avinyonet, origen de la Vinya. 

L’edició 2016-2017 va arrencar amb 
la representació d’alguns quadres al 
centre de Vilafranca, el passat 17 de 
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DESTAQUEM

40èPessebreViventdeLesGunyoles

El Pessebre Vivent Parlat tam-
bé ha tingut vida a les xarxes, es-
pecialment a la d’Instagram, on 
tots els assistents quedaven con-
vidats a compartir la seva millor 
instantània sota l’etiqueta oficial: 
#pessebre40. En els sis dies de 
representació se n’han recollit un 
total de 116 instantànies, la millor 
de les quals optarà a un lot d’ex-
periències turístiques d’Avinyo-
net del Penedès. El guanyador o 
guanyadora es donarà a conèixer 
mitjançant les xarxes socials de 
Turisme del municipi en uns dies. 

Concurs
d’Instagram

El #pessebre40 sedueix a 2.400 visitants

desembre gràcies a la invitació de l’As-
sociació de Comerciants de Centre Vila. 
Aquella jornada va ser també especial 
per a la Comissió, donat que el progra-
ma Via Lliure de RAC1, va dedicar una 
entrevista amb alguns dels seus prota-
gonistes. 

El primer passi de debò va tenir lloc 
l’endemà, de 18 a 19:30h, amb repetici-
ons els dies 25 i 26 de desembre, i 1, 8 
i 1 de gener. Un any més, s’ha registrat 
la implicació de sempre de tot el poble 
de Les Gunyoles, sigui actuant, arran-
jant les escenes o ajudant l’organitza-
ció. En aquesta ocasió, cal remarcar 
la potenciació de la venda anticipada 
d’entrades per via online, mitjançant la 
plataforma d’Enoturisme Penedès, tal 
com va passar l’any passat, i també a la 
web i aplicació dels pessebres vivents 
de Catalunya.

El resultat final ha estat un gran 
èxit, amb 2.400 visitants registrats en 
aquesta proposta emblemàtica de la 
cultura al municipi.
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SALA DE PLENS

sessionsextraordinàries
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2016
Depuradora de Cantallops
Aprovat per vuit vots a favor (5 PM-CP i 3 CiU) i una abstenció 
(ERC-AM) el procediment per iniciar la contractació dels tre-
balls de la depuradora de Cantallops. LLigada a aquesta deci-
sió, es van aprovar les expropiacions d’una finca a Cantallops 
per ubicar la depuradora, situada al paratge Cap de Grill de 
Cantallops, i les finques sobre les que s’ha d’imposar servitud 
de pas. La propietat va acceptar els acords d’acord amb l’Ajun-
tament. Aquest punt va tirar endavant amb el vot favorable 
del PM-CP i ERC-AM, i l’abstenció dels tres regidors de CiU.

Ordenances fiscals
S’aprova, un any més, la congelació general de tots els tributs 
amb excepció de l’eliminació de la quota per magatzems en la 
Taxa de recollida de residus i l’actualització dels preus públics 
de les activitats de dinamització sòcio-cultural que es duen a 
terme a l’ajuntament. La votació es va resoldre amb vot favo-
rable de l’equip de govern (PM-CP) i sufragi contrari de tota 
l’oposició (3 CiU + 1 ERC-AM).

Expedient de modificació de crèdits
Aprovat per unanimitat dels regidors l’expedient per un total 
de 84.643 euros.

Moció d’ERC-AM sobre creació de reglament de Benestar Social
Aprovada per unanimitat aquesta moció que proposa la cre-
ació del reglament municipal de Benestar Social, que hi re-
guli quines persones i quines condicions han de complir les 
persones empadronades per tal de rebre ajuts econòmics, la 
impossibilitat de rebre ajuts a persones que portin menys de 
24 mesos empadronades a Avinyonet i que com a requisit per 
accedir a ajuts, s’avaluï el rol de la persona dins la societat per 
determinar que segueix una bona conducta social.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2016
Adjudicació de contractació, subministrament i serveis del 
projecte del Centre d’Interpretació de la Font de la Canya 
(fases 2 i 3
Valorades les ofertes presentades davant la Mesa de contrac-
tació per dues empreses, Arqueo Vitis, SCCL i Atics SL., aquesta 
ha proposat l’adjudicació a favor d’Arqueo Vitis, SCCL, donat 
que és l’oferta econòmica més avantatjosa per als interessos 
municipals (import de 40.280,54 €, IVA apart). La proposta va 
ser aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL 22 DE DESEMBRE DE 2016
Aprovació inicial de la modificació del pla especial Almàs-
sera (molí d’oli)
Aprovada amb vots favorables dels grups PM-CP i ERC-AM i 
l’abstenció de CiU les modificacions necessàries dins el pla del 
Molí d’oli propietat de l’empresa Finca La Gramanosa abans 

de la construcció d’un nou celler en els mateixos terrenys. 
Urbanisme reclama que es tracti tota l’activitat de la finca de 
forma conjunta.

Aprovació de l’adhesió al contracte de l’Acord Marc de sub-
ministrament d’energia elèctrica a Endesa Energía SAU
Aprovat per unanimitat de tots els regidors d’aquest acord, 
que s’imputarà dins el pressupost municipal de 2017.

Aprovació de tarifes d’aigua per a l’exercici 2017
Aprovat per unanimitat el llistat de tarifes per a l’any 2017 del 
servei de subministrament d’aigua, que ofereix l’empresa con-
cessionària CASSA Aigües i Depuració SL. Els preus són els ma-
teixos que els de l’any 2016, actualitzant-se només la taxa de 
clavegueram (0,1784 €/m3), donat que es prestarà un major 
servei, i que es compensarà pel fet que es deixarà de pagar el 
recàrrec de la portada d’aigua des d’Abrera.  

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
clavegueram
Com ja s’apuntava en el punt anterior, es va aprovar la tarifa 
de 0,1784 € per cada m3 consumit a cada finca com a taxa per 
servei de clavegueram i depuració. Aquest punt es va aprovar 
de nou per unanimitat.

Aprovació de distribució d’ajudes a projectes del tercer món
Es decideix atorgar la quantitat de 600 € a cadascuna de les 
següents entitats Associacions entre Pobles (amb projectes de 
sostenibilitat econòmica i comercial a l’Equador i al Marroc) i 
Equalmon (xarxa d’escoles sense violència al Marroc). El com-
promís és augmentar aquesta partida dels 1.200 euros actuals 
als 1.800 en el proper exercici. La votació es va resoldre per 
unanimitat.

Aprovació de les xifres del padró municipal a 1 de gener de 2016
Aprovada per unanimitat l’aprovació de les xifres del padró 
municipal a data 1 de gener de 2016, establert en 1.665 habi-
tants, i el trasllat a la Unitat de Padró de la Diputació de Barce-
lona i a la Delegació Provincial de l’INE.

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 4/16
Aprovades amb 6 vots favorables (5 del grup PC-PM i 1 d’ERC-
AM) i dues abstencions de CiU l’expedient de modificació de 
crèdits per tal de suplementar els crèdits actuals en 23.770 
euros, i en 46.820 els crèdits extraordinaris, que corresponen 
a necessitats urgents i inajornables. Es finançaran amb baixes 
de partides i romament de tresoreria.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Nou projecte d’habitatge social

L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha iniciat un nou 
projecte d’habitatge social destinat a cobrir les necessitats 
per a persones sense recursos que es troben fora de l’abast 
dels mercats de propietat o lloguer. Aquesta proposta, que 
gestiona el regidor de serveis a la persona, Josep Maria Te-
jada, i es coordina de la mà dels Serveis Socials, ja gaudeix 
d’una satisfactòria experiència pilot a Avinyó Nou. 

La recerca d’una llar digna per a persones amb proble-
mes d’habitatge esdevé un dels grans problemes de la soci-
etat actual. Conscient de la problemàtica, l’Ajuntament ha 

iniciat un projecte que pot permetre trobar una vivenda dig-
na per a aquestes persones, que sortiria del nombrós parc 
d’habitatges buits que tenim al municipi. Un cop detectat la 
persona beneficiària mitjançant Serveis Socials, el consisto-
ri signaria un conveni amb la propietat del pis per uns anys 
vista, pel qual reformaria la llar buida per deixar-la en con-
dicions necessàries d’habitabilitat, unes obres que duria a 
terme la brigada municipal. 

L’equip de govern vol apostar per aquesta via, i espera 
reformar-ne d’altres a mesura que sorgeixin més demandes.  

Solventat el conflicte  
de Cal Jaques

Resolta la problemàtica de Cal Jaques, terreny deshabi-
tat situat a l’entrada d’Avinyó Nou i que tenia alguns magat-
zems en seriós perill d’enfonsament. La mort del propietari i 
la manca d’hereus ha obligat l’ajuntament a entrar amb fer-
mesa però sotmès al ritme de l’administració.

El procès va començar amb la detecció de les persones 
empadronades en aquest indret del municipi i el posterior 
desempadronament, ja que no es complien les condicions 
de salubritat per residir-hi. A continuació, es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província un anunci per descobrir pos-
sibles propietaris o hereus de la finca. Davant la manca de 
resposta, l’equip de govern va anunciar al BOP la data d’en-
derrocament de la zona i va contractar l’empresa especialit-
zada per poder tirar endavant la feina. 

Després de més d’un any de feina, durant el qual s’han 
rebut i vessat moltes crítiques de persones desconeixedores 
del ritme administratiu i el procediment legal, l’equip de go-
vern tanca satisfactòriament aquesta situació. 

La depuradora
de Cantallops,
més a prop 

Tal i com esmentàvem a la secció “Sala de Plens”, el pro-
cediment administratiu previ a l’inici de les obres de la de-
puradora de Cantallops és més a prop del seu final. En les 
intervencions al ple, l’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, 
va matisar que aquesta obra, ja finançada al 100%, hauria 
d’inaugurar-se aquest estiu. El seu funcionament és 100% 
ecològic i està inspirat en la proposta ja en funcionament a 
Alió, que es pot veure a la imatge adjunta.  

Connectada amb aquesta nova depuradora d’aigües al 
municipi, es treballa per acabar de tancar el cercle i iniciar 
els tràmits per construïr-ne una de nova a L’Arboçar.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Instal·lats els dispositius cardioprotectors a Avinyó 
Nou i Sant Sebastià dels Gorgs

Avinyonet del Penedès fa el seu pri-
mer pas per convertir-se en un municipi 
cardioprotegit amb la instal·lació dels 
primers dos desfibril·ladors a Avinyó 
Nou i Sant Sebastià dels Gorgs. Aques-
ta era una de les apostes de l’equip de 
govern, reflectida en el seu programa 
electoral, i que s’espera continuar en 
2017 i 2018 fins a gaudir de la totalitat 
de pobles amb aquest servei.

L’elecció de Sant Sebastià dels 
Gorgs es deu a la seva situació com a 
punt de pas de carretera i pel creixent 
nombre de visitants al Monestir romà-
nic, un dels principals pols turístics 

d’Avinyonet. 
Avinyó Nou 
resulta també 
prioritari per 
ser el nucli 
de població 
més gran del 
municipi i do-
nada la seva 
p r o x i m i t a t 
als nuclis de 
Les Gunyoles, 

Avinyonet, amb
la mobilitat sostenible

El municipi d’Avi-
nyonet ja disposa de 
les seves primeres 
bicicletes elèctri-
ques, cedides per la 
Diputació de Barce-
lona en un acte mul-
titudinari amb molts 
ajuntaments. Un 
d’aquests nous vehi-

cat, tots protegits amb càmara.
NeoSalus, empresa subministra-

dora i que també se n’ocupa del seu 
manteniment, va oferir dues xerrades 
a Avinyó Nou i Sant Sebastià on es va 
detallar el funcionament dels aparells. 
També va repetir l’experiència amb els 
treballadors de l’ajuntament i els regi-
dors electes, que van dedicar tres hores 
de forma voluntària. 

La instal·lació dels desfibril·ladors 
representa una aposta ferma de l’equip 
de govern, i s’espera ampliar la cober-
tura a Avinyonet amb dos pobles més 
aquest 2017 i dos més el proper 2018.

Nou Pla director del Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs
En marxa el procès d’elaboració del Pla direc-

tor del Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, una 
proposta destinada a definir el correcte protocol 
de visites en aquest entorn d’alt valor turístic, 
així com el procediment a seguir amb la plaça, 
el cementiri i la resta d’equipaments adjacents. 
L’elaboració del pla director es va començar a 
concretar a partir d’una reunió de l’alcalde amb 
el director del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya, Joan Closa, on es va concretar el 
compromís de Diputació de Barcelona d’abonar 

cles es destinaran a la brigada per realitzar petits desplaça-
ments entre el Municipi. El segon s’emplaçarà al Local Social 
per tal que els tècnics de Turisme i Dinamització Cultural en 
puguin fer ús compartit.

Per acabar, la tercera es situarà a l’ajuntament, destina-
da a l’Escola Esportiva Municipal i la resta de personal.

Cantallops i Can Mitjans.
A ambdues localitats s’han ubicat 

els dispositius més moderns del mer-

Tots amb l’Octavi
El passat 30 de desembre, Avinyonet del Penedès es va 

reunir per col·laborar amb l’Octavi, un jove d’Avinyó Nou 
de només 9 anys i que va néixer amb una aplàstia de tíbia. 
La seva família, que no ha gaudit de l’ajuda de la Seguretat 
Social, s’ha mobilitzat per fer públic el cas, i organitzen dife-
rents activitats de sensibilització, entre elles la més conegu-
da l’edició del conte El pirata Octavi, que podeu adquirir a 
l’Ajuntament. 

El cas de l’Octavi ha servit per unir les propostes d’equip 
de govern i oposició, que varen organitzar una sessió de cine-
ma benèfica el passat 30 de desembre al Local Social. Tots 
els assistents van poder gaudir de la pel·lícula Zootrópolis, 
una divertida comèdia animada d’aventures. Unes setma-
nes més tard, La Parra va proposar una sessió de teatre de la 
qual trobareu més detalls a les pàgines d’Entitats d’aquesta 
revista. Si voleu més informació, no dubteu a visitar el web 
www.elpirataoctavi.com i, per descomptat, no deixeu de se-
guir-lo a les xarxes socials! 

els costos de redacció. Superat aquest punt, es 
va convocar a una reunió oberta amb la supervi-
sora del projecte, l’arquitecta Rosa Escala, amb 
la totalitat de grups municipals, el bisbat, la par-
ròquia, el mossèn de Sant Sebastià, el president 
de la Societat Els Gorgs, els tècnics de cultura i 
turisme de l’ajuntament d’Avinyonet i els seus 
homòlegs de la Diputació. En aquesta trobada 
es va posar la primera pedra del pla, que resul-
tarà cabdal a l’hora de sol·licitar subvencions o 
quan calgui realitzar obres. 
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L’alcalde d’Avinyonet va mantenir una reunió de treball 
amb el Diputat  delegat d’Urbanisme i Habitatge de la Dipu-
tació de Barcelona, Josep Ramon Mut, durant la qual es va 
tractar l’execució de la segona fase de la Font de la Canya, 
destinada a consolidar el jaciment. Mut sempre ha mostrat 
molta sensibilitat amb aquest projecte, com prova la seva 
assistència a la inauguració de la primera fase. Durant la tro-
bada, es va concretar la col·laboració de la Diputació, apor-
tant un 80% dels diners necessaris (el 20% restant es cobrirà 
amb fons propis de l’ajuntament). 

Amb notícies com aquesta es prova que el consistori creu 
fermament en el jaciment, i ho demostra anant més enllà 
de la paraula, cercant col·laboracions i recursos per tirar-lo 
endavant, a més de fer feina de difusió. Aquest 2017 gaudi-
rem d’un jaciment consolidat i un centre d’interpretació en 
funcionament.

Reunió amb el Diputat
delegat d’Urbanisme i
Habitatge de la Diputació, 
Josep Ramon Mut

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, i el regidor de Tu-
risme, Lluís Carsí, van assistir a la inauguració del nou celler 
de Can Ràfols dels Caus convidats pel seu propietari, el Car-
los Esteve. Aquest multitudinari esdeveniment, al qual van 
participar més de 300 persones entre amics, restauradors, 
distribuïdors i gent lligada al món del vi, va començar amb la 
visita a la zona de criança de barriques, excavada a la pedra i 
on es podia gaudir d’una exposició d’imatges. A continuació, 
es va procedir a la projecció d’un vídeo-resum que recollia 
els 15 anys d’obres que van permetre de veure la dimensió 
de la nova instal·lació, que esdevé una cita obligada per a 
qualsevol amant del vi. 

Des de l’ajuntament, estem al costat seu, com de totes 
les empreses del municipi, i encoratgem al Carlos Esteve i el 
seu equip a seguir lluitant pels seus objectius.

L’Alcalde i el regidor de 
turisme, a la inauguració 
del nou celler de
Can Ràfols dels Caus

Primeres passes per al nou Pla Local de Joventut 
El Josep Maria Tejada, regidor d’Educació, i la tècnica 

municipal, Laura Molinari, encapçalen els passos previs a 
la redacció del nou Pla Local de Joventut (PLJ), una vegada 
que el darrer ja ha caducat. Aquesta proposta, es va presen-
tar davant la totalitat de regidors a la sala de plens. La nova 
proposta tindrà una vigència de quatre anys i ha de servir 
per traçar un horitzó de futur per als nostres Joves, a més de 
servir per reforçar les peticions de subvencions necessàries 
en aquest àmbit. De fet, l’existència del document ha incre-
mentat un 200% la concessió d’ajudes de l’administració per 
a activitats específiques per al jovent.  El PLJ d’Avinyonet es 
troba actualment en la seva primera fase, la de diagnosi, que 
s’està realitzant amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

tiva (anàlisi sociodemogràfica), qualitativa i la identificació 
i visualització dels recursos i serveis existents al municipi. 
Des de l’àrea de joventut es parteix amb  la premissa que els 
joves són subjectes actius i, per tant, és bàsic comptar amb 
la seva participació per definir la diagnosi del PLJ. En aquest 
sentit, el divendres  27 de gener (amb els joves des de primer 
d’ESO i fins a 17 anys) i el divendres 3 de febrer (amb majors 
de 18 anys) s’organitzaren unes sessions de treball de camp  
al Local Social amb joves del municipi. Seguint en aquest 
procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ i després de la 
identificació dels recursos existents al municipi destinats als 
i les joves, hi haurà també un procés de reflexió col·lectiva 
on intervenen els diferents agents implicats: representants 
polítics, tècnics, agents socials i joves.

Aquesta té com a objectiu l’aproximació al coneixement de 
la realitat juvenil del municipi des d’una vessant quantita-
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Infraestructuresiobres
Importants projectes de connexió peatonal
a L’Arboçar 

La vila de L’Arboçar es prepara per a un 2017 intens en 
termes de projectes vials de connexió entre els seus tres nu-
clis de població. D’una banda, l’Ajuntament ja s’ha assegurat 
partida pressupostària per tal de tirar endavant la connexió 
entre L’Arboçar de Dalt i L’Arboçar de Baix, a més de la pavi-
mentació i la substitució de l’enllumenat d’aquest darrer nu-
cli. I també amb presència als pressupostos la peatonalitza-
ció del pas entre L’Arboçar de Dalt i L’Arboçar de Les Roques 
seguint el carrer Font del Cuscó.

Aprofitant les nombroses trobades amb el diputat de xar-
xa viària de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, i també 
l’experiència pionera del vial de connexió entre Les Gunyo-
les i Avinyó Nou mitjançant la carretera BV-2412, l’equip de 
govern ha trobat una via de solució per connectar els nuclis 
de L’Arboçar de Dalt i L’Arboçar de Baix. Després d’un any de 
feina en aquest sentit, la Diputació ja ha encarregat el pro-
jecte executiu preliminar a les obres del vial, previst en un 

dels vorals de la carretera BV-2416. Aquesta via peatonal tin-
drà 1,5 metres d’amplada i quedarà a la dreta de la carretera 
en sentit L’Arboçar de Dalt, assegurant la connexió segura a 
peu entre els dos nuclis. La previsió és tancar en tres mesos 
el projecte i executar-lo de seguida que la Diputació asseguri 
el finançament, que s’espera que arribi durant aquest 2017. 

Assegurat l’enllaç entre aquests dos nuclis, resta pendent 
el vial per unir L’Arboçar de Dalt i L’Arboçar de les Roques pel 
carrer Font del Cuscó. Aquesta via, que estava ja projectada 
i compromesa amb la Generalitat de Catalunya, es va aturar 
en l’inici de la crisi en espera de nou finançament. Mentre es 
treballa en recuperar la sintonia amb aquest ens, l’equip de 
govern ha decidit no esperar més temps i ubicar-la al pressu-
post de l’any 2017, com ja ha estat detallat en aquesta revis-
ta. Així, doncs, en cas que la Generalitat diferís la transferèn-
cia de fons a un altre exercici, l’ajuntament tiraria endavant 
els treballs amb recursos propis. 

Connexió L’Arboçar Dalt-Baix Connexió L’Arboçar-Les Roques

Detall del projecte tècnic de la connexió peatonal entre L’Arboçar de Dalt i L’Arboçar de Baix.
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Inaugurada la nova pista esportiva de Can Mitjans

El passat dissabte, 12 de novembre, va tenir lloc la inau-
guració de la nova pista esportiva de Can Mitjans, un divertit 
esdeveniment al qual van assistir l’alcalde i els regidors de 
l’equip de govern, dos regidors de CiU, Jordi Filella i Jordi 
Mata, i nombrosos membres de l’Associació de Veïns de Can 
Mitjans, encapçalats per la seva presidenta, la Carol Ortega. 
L’esdeveniment va aplegar a molts veïns i curiosos de la zona 
que, mentre gaudien d’una botifarrada, van poder descobrir 
els racons d’aquest nou espai per al poble. 

En els parlaments es va subratllar la importància que tin-
drà la pista com a vertebrador social, a més de concretar que 
s’assegura que tots els pobles d’Avinyonet ja disposen de les 
mateixes facilitats: un equipament, una zona poliesportiva i 
un emplaçament de jocs per a nens. 

Tot seguit es van celebrar els encontres amistosos entre 
l’Escola Esportiva d’Avinyonet i una selecció de joves de Can 
Mitjans i assistents, i el partit que va tancar la jornada entre 
veïns del poble. 

Neteja de parcel·les
a Can Mitjans

Finalitzats els treballs de neteja i tractament de parcel-
les no edificades municipals situades a Can Mitjans, gràci-
es a l’ajut econòmic que s’ha concedit per la Diputació de 
Barcelona. Els treballs es van executar durant els dies del 22 
al 29 de desembreseguint els mètodes i tractaments que es 
redacten en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Ur-
banitzacions.  

Màxima subvenció de
camins per a Avinyonet

El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Dipu-
tació de Barcelona, Jordi Fàbrega, va concedir a Avinyonet  
del Penedès la màxima subvenció econòmica disponible per 
a camins durant aquesta legislatura, prevista en 50.000€. 
L’ajuntament va sol·licitar fa tres mesos l’asfaltament del 
camí de Mas Bertran a Llinda, que millorarà la sortida de les 
masies cap a Sant Sebastià dels Gorgs i La Carrerada, i ar-
ranjar la baixada del camí entre Les Gunyoles i L’Arboçar. En 
aquest darrer cas, s’estudien dues alternatives: o bé la instal-
lació d’un paviment o la recuperació de l’antic traçat, però 
sempre amb la intenció que els veïns dels dos pobles puguin 
aprofitar aquesta via com una veritable artèria de comuni-
cació més.

Aquesta notícia evidencia el bon treball de l’equip de go-
vern, que treballa amb la voluntat que tots els habitatges del 
municipi puguin sortir digmanent cap a les comunicacions 
més pròximes. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Infraestructuresiobres
Portes obertes al nou
Local d’Assaig municipal

El passat 24 de novembre va tenir lloc la jornada de por-
tes obertes al nou Local d’Assaig musical d’Avinyó Nou, a la 
qual van assistir els cinc regidors de l’equip de govern, el re-
presentant del grup ERC-AM, Pere Ermengol, i el grup mu-
sical amb el qual s’ha signat el primer conveni via Serveis 
Culturals. 

Aquest nou espai, que sintonitza amb l’aposta de l’ajun-
tament per la música, encetada amb l’arribada de l’Escola de 
Música de l’Alt Penedès el curs passat, pretèn ajudar a molts 
grups i intèrprets del municipi a progressar en les seves res-
pectives carreres. L’única condició que exigeix el consistori a 
canvi del dret a assajar és l’actuació gratuïta en determinats 
esdeveniments municipals o actes de les societats culturals. 
Des d’aquestes línies convidem els grups interessats a con-
tactar amb el Servei Cultural de l’Ajuntament, situat al nou 
Local Social d’Avinyó Nou.

Encarregats els projectes 
de pavimentació

Seguint aposta de l’equip de govern de tenir tots els car-
rers del municipi pavimentats en aquesta legislatura, s’han 
encarregat als tècnics corresponents els projectes de pavi-
mentació dels següents carrers:

L’Arboçar de Baix: estudi Hèlix de Vilafranca.
Carrer Horts, Basses, St Miquel i Soleia de Les Gunyoles: 

Pere Pons Arquitecte  de Vilafranca. 
Carrer Nou i el carrer de la Pista de Cantallops: Josep Car-

tró Arquitecte de Vilafranca.
En aquests dies es treballa en els primers topogràfics. 

L’ajuntament contactarà amb els afectats per les obres pro-
perament amb la finalitat de presentar la proposta definitiva 
i l’adopció de la solució definitiva.

Un cop tancats els projectes, es licitaran les obres el pro-
per 2018. 

Nou mur de pedra
al carrer Basses
de Les Gunyoles

Per acabar de lligar l’enjardinament de la zona, s’ha 
construït un muret de 45 cm al carrer Basses de Les Gunyo-
les destinat a, d’una banda, contenir les terres del jardí, i de 
l’altra, que es pugui fer servir com a banc.

Aquesta petita obra serveix per engalanar adequada-
ment el poble i millorar la imatge de cara als nostres visi-
tants.

Construcció d’una tanca al Local d’Esquerres
En acabar les obres del 

Local d’Esquerres es va 
optar per emplaçar un pa-
viment de sauló que, des 
de llavors, en stuacions de 
pluja, acabava embrutant 
de terra el carrer Sindicat. 
Per evitar en el futur aques-
ta incidència, s’ha constru-
ït un mur amb blocs de for-
migó per encintar el carrer, 
una obra realitzada per la 
brigada municipal i dirigi-
da pel regidor de Manteni-
ment, Frederic Manzana-
res. En el futur es situaran, 
a més, tres nous punts de 
llum en aquesta zona.
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L’Escola d’Avinyonet,
protagonista de la felicitació 
de Nadal de Turisme amb un 
Mannequin Challenge

L’Ajuntament ha apostat per felicitar 
el Nadal als seus seguidors en línia amb 
la col·laboració de tota l’escola d’Avinyo-
net. Mestres i alumnes van ser protago-
nistes d’un Mannequin Challenge, una 
proposta de moda a l’actualitat i que 
mantè a tots els protagonistes quiets 
davant les càmeres. Gravat el 21 de de-

Fina Martínez,
Xavi Castilla i Goretti 
Batet seran els representants 
dels pares del consell escolar, des-
prés de les eleccions celebrades 
recentment. 

20è aniversari de Caramelles
El grup de Caramelles d’Avinyó Nou 

va commemorar el seu 20è aniversari 
amb un concert a la sala polivalent del 
centre de dinamització turística d’Avi-
nyó Nou. 

La trobada va tenir lloc el passat 

diumenge, 18 de desembre, i va omplir 
tot l’aforament disponible, amb una 
excepcional assistència de 114 perso-
nes. Entre totes elles hi havia present 
la regidora de Cultura d’Avinyonet del 
Penedès, Marta Ruiz. 

EDUCACIÓ / CULTURA

informaciómunicipal

sembre, petits i grans van prendre part 
en aquesta distesa iniciativa, que podeu 
recuperar a l’apartat de vídeos del Face-
book de Turisme Avinyonet o bé al nos-
tre canal de YouTube. 

La realització del petit clip va anar a 
càrrec de la productora de Sant Andreu, 
a Barcelona, Suport Films.

La llar d’infants
El Cargol ha estrenat un aire 
condicionat amb bomba de calor 
en els quatre espais interiors, les 
dues aules, menjador i dormitori.
Aquest nou equip s’activarà en cas 
de problemes de la caldera o quan 
aquesta estigui en procès de man-
teniment. També serà de gran aju-
da amb l’arribada de l’estiu, donat 
que el centre roman obert tot el 
mes de juliol.
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VA DE FESTES

reculld’imatges
Recull d’imatges de la Festa Major de Cantallops

La darrera de les Festes Majors d’Avinyonet del Penedès 
va tenir lloc entre els passats 16 i 18 d’octubre a Cantallops. 
Organitzades pel Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops, 
que aquest 2017 commemora el seu centenari (podeu des-
cobrir més detalls a la secció Veus d’Avinyonet), les festivi-
tats van començar el divendres amb el sorteig de llotges i el 
pregó, a càrrec de Simfonia de Colors. Tot seguit, la Sala del 
centre va acollir també una festa remember dels anys 70 i 80 
i disco mòbil fins les 3 de la matinada. 

El dissabte va arrencar amb l’esmorzar per als socis i una 
matinal d’activitats per als petits de casa, amb parc infantil 
i encontre de futbol sala. A la tarda, una xocolatada popular 
va fer boca abans de l’entrada en escena del correfoc, prota-
gonitzat pels diables i la Segunola de Les Gunyoles. A la nit, 
el grup Chicago i La Cosa Nostra van posar música i ball a la 
sala.

El comiat de la Festa Major 2016 va iniciar amb la missa 
solemne i la cercavila. També es va exhibir una mostra de 
manualitats obra de les dones del poble. Un espectacle de 
màgia familiar amb el Mag Albert va posar-hi la cloenda. 

Que gaudiu d’algunes de les millors imatges! 
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Recull d’imatges de la Festa Major de Cantallops
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VA DE FESTES

reculld’imatges

Festa del Most de Les Gunyoles
Les Gunyoles va celebrar la seva 

Festa del Most entre els dies 21 i 23 
d’octubre de 2016, tres jornades farci-
des d’activitats i que van arrencar amb 
un aniversari, el 20è del Grup de teatre 
La Torre, que va presentar l’obra inèdita 
Ja portem 20 anys aixecant el teló. Dis-
sabte, va tenir lloc el  sopar-maridatge 
a càrrec del xef Miquel Sòria i amb vins 
seleccionats pel celler Mas Candí, se-
guit de l’11è TastaCavaVi amenitzat pel 
grup Aina & Joan. Diumenge, el celler 
Cuscó Berga va presentar dues ampo-
lles amb placa especial coincidint amb 
el mercat d’intercanvi de plaques de 
cava. La missa solemne i el dinar po-
pular van precedir al concert de gospel, 
amb el grup Essència de Gospel, van 
servir per cloure les festivitats.
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Festa del Most de L’Arboçar

Edició 2016 amb nombrosos canvis pel que fa a la Festa 
del Most de L’Arboçar, que va coincidir en dates amb la de 
Les Gunyoles. La proposta d’enguany va començar amb el 
taller La cuina del most, obra del professor de cuina i veí del 
poble, Antoni Ribas. Dissabte, la pluja va estar a prop d’ai-
gualir la festa, però finalment es van poder dur a terme la 
sardinada i la gimcana de tractors, que va acabar amb tri-
omf de Lluís Carsí Farigola. A la tarda, la tradicional gimcana 
popular va cedir el seu espai a una proposta d’animació in-
fantil, maquillatge, màgia i bombolles molt apreciada per la 
canalla, seguida de la tradicional xocolatada popular. 

Diumenge, la caminada a la Font del Conill va donar pas 
a la Trepitjada de raïms i el popular concurs de Tastavins, 
que va omplir l’aforament i va acabar amb triomf de Mireia 
Carsí. La paella social entre veïns i amics de L’Arboçar va po-
sar la cloenda a la Festa del Most.
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TURISME

patrimoni
Tot a punt per al MicroVi 2017

Des del passat mes de novembre 
s’està treballant en la organització de 
la tercera edició de MicroVi, que tindrà 
lloc entre els dies 20 i 30 d’abril i repar-
tirà els seus actes entre tots els pobles 
d’Avinyonet. 

Com en les anteriors ocasions, l’or-
ganització està participada per l’Ajun-
tament d’Avinyonet, els representants 
del sector turístic del municipi, les so-
cietats de cada nucli i els cellers d’Avi-
nyonet del Penedès. A continuació us 
fem un petit recull de les dates i esde-
veniments que s’hi duran a terme per-
què pugueu anar reservant la data a les 
vostres agendes:

• 20 d’abril: Tast de vins natu-
rals a Les Gunyoles.
• 21 d’abril: Tast de vins del 
Massís del Garraf a Can Ràfols 
dels Caus.
• 22 d’abril: Mostra de petits 
cellers a L’Arboçar.
• 23 d’abril: WineFest a Avinyó 
Nou.
• 28 d’abril: Tast de sumolls al 
Monestir romànic de Sant Se-
bastià dels Gorgs.
• 29 d’abril: Maridatge de vins i 
caves del municipi amb produc-
tes autòctons a La Parra d’Avi-
nyó Nou.
• 30 d’abril: Passejada i tast en-
tre vinyes a Can Mitjans.
• 30 d’abril: Visexual al Cen-
tre cultural i recreatiu de Can-
tallops.

En aquestes dates, l’organitza-
ció treballa per acabar de concretar 
els cellers participants a la Mostra de 
L’Arboçar i tots els detalls per poder 
començar a fer-ne la màxima difusió. 
També existeix la possibilitat d’afegir 
algun altre esdeveniment, que es con-
cretarà més endavant en el programa 
que es farà arribar a totes les llars del 
municipi.

També podeu veure’n i seguir les 
novetats a les xarxes socials de Turisme 
Avinyonet amb l’etiqueta #MicroVi2017.
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Execució de la 2a i 3a fase del
Centre d’interpretació de la Font de la Canya

Entre finals de 2016 i les primeres setmanes del 2017 
s’està duent a terme l’execució de la segona i tercera fase de 
construcció del Centre d’interpretació de la Font de la Canya, 
ja iniciat el 2016 amb la primera fase dins el projecte Viure al 
poble. Així doncs, la Cooperativa Arqueovitis, adjudicatària 
del projecte, ha estat restaurant les peces a exposar, treba-
llant els textos, material a vinilar i vitrines que conformaran 
D.O. Vinífera, que serà una realitat durant els dos primers tri-
mestres de 2017 i que obrirà al públic ben aviat.

El nou centre d’interpretació conformarà un nou punt 
d’atracció turística al municipi que permetrà, difondre, com-
plementar i explicar la gran importància del jaciment de què 
disposem. Un cop enllestit haurà significat una inversió total 
del 112.214,42€ per part de l’Ajuntament, que ha comptat 
amb el suport de fons europeus i del departament de Gover-
nació de la Generalitat de Catalunya en la seva primera fase 
i del departament de Cultura en la segona fase d’execució.

FASE 1
FASE 2
FASE 3

TOTAL

Import total (IVA inclòs)

62.999,99€
24.607,21€
24.607,21€

112.214,42€

Ajuntament

28.034,99€
14.167,44€
24.607,21€

Fons europeus

31.499,99€

Generalitat de Catalunya

3.149,99€
10.439,77€
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TURISME

patrimoni

#compraAvinyonet i Avinyonet Street Market
Nadal molt actiu per als nostres comerços

El passats mesos de novembre i 
desembre de 2016 els comerços d’Avi-
nyonet del Penedès han repetit amb 
la organització d’accions dirigides a la 
campanya de nadal per a diversificar 
i millorar les vendes que han comptat 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Com ja va succeir el passat 2016, 
diversos establiments s’han afegit en-
guany a guarnir l’exterior de la seva 
empresa amb un arbre de nadal amb 
les etiquetes de les empreses col·labo-
radores del municipi. D’aquesta ma-
nera ja comença a ser tradició que els 
arbres de nadal ens acompanyin pel 
municipi durant aquestes dates.

També com l’any anterior, es va or-

ganitzar entre e 25 de novembre i el 8 de 
gener la campanya #CompraAvinyonet 
a través de la qual es podia aconseguir 
un regal exclusiu. Enguany s’han fet va-
riacions a la campanya per fer-la més 
assequible i millorar la participació. 
Així, comprant a 10 establiments dels 
que participaven a la campanya amb 
una despesa de mínima de 15€ t’em-
portaves una ampolla de vi o cava de 
cellers col·laboradors del municipi. Per 
participar s’havia de segellar la butlleta 
de participació a cada establiment. 

Avinyonet Street Market
Va complementar aquesta acció la 

celebració, l’11 de desembre, a Avinyó 

Nou de l’Avinyonet Street Market, mer-
cat de comerç al carrer. Durant tot el 
matí a la part nord del voral de la car-
retera N-340 fins a 12 parades de bo-
tigues i cellers del municipi van oferir 
els seus productes als visitants que s’hi 
acostaven: embotits, queviures, vins, 
caves, gastronomia,... A més, enguany, 
i com a novetat, es van realitzar diver-
sos sorteigs amb productes cedits per 
empreses del municipi entre les perso-
nes que havien comprat a alguna de les 
parades.

Avinyonet, protagonista a RAC1
El passats novembre i desembre els comerços d’Avinyo-

net han organitzat accions dirigides a la campanya de nadal 
per a diversificar i millorar les vendes amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Com ja va succeir el 2015, diversos establi-
ments s’han afegit enguany a guarnir l’exterior de la seva 

empresa amb un arbre de nadal amb les etiquetes de les em-
preses col·laboradores del municipi, fet que comença a ésser 
tradició. També com l’any anterior, es va organitzar entre el 
25 de novembre i el 8 de gener la campanya #CompraAvinyo-
net a través de la qual es podia aconseguir un regal exclu-
siu. Enguany s’han fet variacions per fer-la més assequible 
i millorar la participació. Així, comprant a 10 establiments 
participants amb una despesa de mínima de 15€ t’emporta-
ves una ampolla de vi o cava de cellers del municipi. Per par-
ticipar s’havia de segellar la butlleta de participació a cada 
establiment.
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Taller de cuina saludable
amb Astrid Barqué de Vitampleni

Després de l’èxit dels dos tallers 
de cuina saludable del passat més de 
novembre amb “com cuinar cereals” i 
aquest mes de gener de “salses salu-
dables”, aquest proper dissabte 11 de 
febrer de 10:00 a 12:00 a l’Espai gas-
tronòmic del Local social d’Avinyó Nou 
es durà a terme un nou taller de cuina 
saludable dedicat als patès vegetals. 
L’encarregada d’impartir-los serà l’As-
trid Barqué, experta en cuina i alimen-
tació natural i membre de Vitampleni. 

La inscrició té un preu per persona 
de 15€ i es pot formalitzar trucant al 
938.970.000 o bé per correu electrònic 
a: info@turismeavinyonet.cat 

L’alcalde, amb
la presidenta de la
Diputació a la 12a
edició del Subirats 
Tasta’l

L’Alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, va acompanyar la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, a la 
inauguració de la 12 edició del Subirats Tasta’l al costat de 
l’Alcalde de Subirats per enfortir sinergies entre municipis 
punters en l’aposta enoturística comarcal.

Presentada la Guia
d’Enoturisme Penedès 

Presentada la Guia d’Enoturisme Penedès a la seu km0 
d’Enoturisme Penedès. Aquesta obra imprescindible pels 
amants del vi és obra del sociòleg i divulgador Lluís Tolosa. 
Recull més de 210 llocs per fer enoturisme i més de 500 vins 
i caves recomanats. A més, a la introducció pren protagonis-
me el Jaciment ibèric de la Font de la Canya, origen de la 
vinya.
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La Gent Gran d’Avinyonet,
solidària amb La Marató de TV3 

L’Associació 
de la Gent Gran 
d’Avinyonet del 
Penedès, amb 
la   col·laboració 
de l’Ajuntament, 
van organitzar un 
seguit d’activi-
tats destinades a 

GENT GRAN / DINAMITZACIÓ CULTURAL

activitats

Sortida de Nadal
Com cada any abans de les festes de Nadal va tenir lloc 

la sortida amb la Gent Gran del municipi, enguany amb des-
tinació al Montseny. L’excursió, que va tenir lloc el passat 10 
de desembre, va aplegar a un nodrit grup, que encapçalava el 
regidor de Gent Gran, Frederic Manzanares. 

La ruta va arrencar amb una interessant visita guiada al 
Museu del Càntir d’Argentona. Tot seguit, el grup va degustar 
un tradicional dinar de Nadal al restaurant Mas Ferrer de Sant 
Feliu de Buixalleu. A la tarda, el grup va gaudir de la visita al 
Museu Etnològic del Montseny a La Gabella, que recull les dife-
rents formes de vida de la gent de la zona.  

Els Reis, al Casal
Els mags d’orient no han deixat de visitar aquest 2017 el 

Casal de la Gent Gran d’Avinyó Nou. De fet, els nostres avis van 
tenir el privilegi de gaudir dels regals de ses magestats molt 
abans que la resta d’habitants d’Avinyonet, el dimecres, 4 de 
gener. Amb presència del regidor de Gent Gran, Frederic Man-
zanares, els assistents van fruïr amb els detalls dels Reis, tot 
un seguit de jocs per tal de mantenir la bona dinàmica de les 
tardes del Casal.  

recaptar fons per a La Marató de TV3, que enguany es va de-
dicar a l’ictus i les malalties cerebrals. En total es van acon-
seguir 863,67 €, afegits de bon principi al popular marcador 
de l’espai televisiu, que va tancar amb un total de 8.490.607€ 
recaptats.

La particular “marató solidària” de la gent gran va arren-
car en el 19 d’octubre amb una xerrada gratuïta sobre l’ictus 
i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques al casal de la 
Gent Gran d’Avinyó Nou. El diumenge, 6 de novembre, es va 
procedir al primer gran esdeveniment amb una actuació de 
teatre del grup Teatre Gran de Vilafranca, que va representar 
l’obra El circ de les estrelles al Centre Cultural i Recreatiu La 
Parra, d’Avinyó Nou. La música va ser la següent protago-
nista per la via del concert solidari amb la Coral El Raïm i la 
coral de joves Sense Veu de Sant Cugat Sesgarrigues, cele-
brat el 27 de novembre al Local Social. Va posar la cirereta 
la proposta més lúdica, un bingo solidari al Casal de la Gent 
Gran. Tots aquests esdeveniments van gaudir del suport i la 
presència de la regidora de Cultura, Marta Ruiz. Des d’aques-
tes línies agraïm a tothom la seva assistència i col·laboració!

Activitats i cursos per a tothom
En la revista del passat mes d’octubre es va fer un repàs 

dels cursos preparats per al curs 2016-2017 de la guia d’activi-
tats. Ara en fem un petit resum per tal de fer difusió d’aquelles 
activitats de la guia en les que encara hi ha places disponibles. 
També podeu consultar i descarregar la guia d’activitats des de 
la secció sociocultural del web municipal.

Actualment en les activitats d’ensenyament d’idiomes, te-
nim places disponibles a tots els grups, tant a francès com a 
anglès. S’ hi esteu interessats només cal que truqueu i us expli-
carem els diferents cursos que s’estan realitzant, així com els 
nivells, dies, horaris i llocs. Podreu provar una sessió del curs 
de francès o angles que trieu per tal de veure si el curs s’adapta 
o no a les vostres necessitats.

Pel que fa a les activitats esportives, es duen a terme els 
pilates els dilluns i dijous al gimnàs de l’escola pública d’Avi-
nyonet del Penedès, la tonificació, els dimarts també al gimnàs 
de l’escola, i finalment l’aeròbic, que es realitza els dimarts i 
dijous a la sala d’actes del local Social d’Avinyó Nou.

Esquiada Jove 2017

Nou taller de Cinema

El taller de cinema torna a Avinyonet amb una proposta 
oberta per a alumnes a partir de 1r curs d’ESO i també gent 
gran (mares, pares, àvies, avis…). Aquesta activitat la coordina 
el Jaume Fargas i té l’objectiu de preparar i rodar un curtme-
tratge de ficció, fet que dividirà a tots els participants  entre les 
moltes tasques que comprèn un projecte així. Cada participant 
s’endurà com a record un DVD amb el resultat final. Si voleu 
més informació us convoquem el proper dissabte, 4 de febrer, 
a les 17 hores a la planta baixa del Local Social d’Avinyó Nou.

L’Esquiada Jove per a municipis de l’Alt Penedès enguany 
tindrà lloc a l’estació de La Masella entre els dies 11 i 12 de fe-
brer. Si voleu més informació podeu adreçar-vos al Local So-
cial d’Avinyó Nou, trucant al 680.414.663 o escrivint un correu 
electrònic a: molinarihl@diba.cat.
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La U.E. Avinyonet tanca
la primera volta amb bones 
sensacions

La U.E. Avinyonet ha tancat la primera volta del gup 10 de 
quarta catalana en una bona línia. El conjunt que dirigeix Juan 
de Dios Sánchez és 8è amb 24 punts i un balanç al tancament 
d’aquestes línies (coincidint amb la jornada 16, la primera del 
segon gir del campionat) de 7 victòries, 3 empats i 5 derrotes. 
A la llista de golejadors, cal remarcar la tercera posició de Raúl 
Mesa, que ha anotat 15 dianes aquesta temporada, a un pro-
mig d’una per partit. 

ESPORTS

almunicipi

Abans de les vacances de Nadal es va celebrar una reunió 
entre la nova directiva de la U.E. Avinyonet, l’alcalde i el regidor 
d’Esports, Josep Maria Tejada. En aquesta trobada, el club va 
exposar el seu nou projecte esportiu, que passa per treballar 
colze amb colze amb l’ajuntament per tal de fomentar que més 
joves jugadors de futbol del municipi es quedin a jugar amb 
l’equip de La Grava. També es va exposar el projecte del primer 
equip, que mica en mica es va refermant i traduir en resultats 
esportius.

Durant la reunió, la U.E. Avinyonet va reclamar la viabilitat 
del nou camp de gespa. Des del consistori, es va insistir en què 
es treballa en aquest sentit, un procès que es decidirà un cop 
es recuperi la propietat pública dels terrenys on hi ha actual-
ment el camp –el termini administratiu és d’un any. Aquest pas 
endavant haurà d’anar de la mà d’un projecte esportiu sòlid, 
com remarcava l’alcalde: “Sereu vosaltres, els jugadors i direc-
tius de la U.E. Avinyonet, els que ens fareu fer el camp de ges-
pa. Si l’equip va bé i el futbol creix al municipi, i no ens veurem 
amb altra possibilitat que tirar-ho endavant.”. 

La directiva del club també va confirmar la seva intenció 
d’establir una escola de futbol base al municipi des d’aquest 
2017. Josep Maria Tejada, regidor d’esports, va valorar molt 
positivament aquesta proposta. 

X Cursa solidària País del Cava 2016

El passat 30 d’octubre es va celebrar 
la X Cursa Solidària País del Cava, orga-
nitzada per la Confraria del Cava de Sant 
Sadurní i Octagon Esedos, i que fa el re-
corregut de 13,4 quilometres de Vilafran-
ca del Penedès a Sant Sadurní d’Anoia 
passant pel nucli de la Garrofa. La prova, 
solidària amb la Marató de TV3, va reco-
llir 14.010€ d’entre els 1.355 corredors i 
caminants que van prendre-hi part. 

En aquesta edició, igual que en l’an-
terior, des de l’Ajuntament es va oferir el 

premi “Avinyonet, l’origen de la vinya” 
que constava de 8 lots de productes del 
municipi per als guanyadors de cada ca-
tegoria, i dues entrades gratuïtes al Mo-
nestir de Sant Sebastià dels Gorgs per als 
primers 100 classificats. Aquesta és una 
manera més de promocionar el nostre 
territori col·laborant en un esdeveni-
ment solidari. Per a fer el lliurament dels 
premis es va comptar amb la presència 
a l’acte del regidor d’esports de l’Ajunta-
ment Josep Maria Tejada.

Reunió de la nova Junta de 
l’Avinyonet amb l’equip de 
govern

Volta al Penedès
en BTT

Com ja va essent tradició el Club Me-
tal Bikers van organitzar una nova edició 
de la Volta al Penedès en BTT, enguany ja 
la desena, amb inici i fi al nostre munici-
pi. En aquesta ocasió el lloc de sortida va 
ser Avinyó Nou on l’organització dispo-
sava dels equipaments de la Unió Espor-
tiva Avinyonet i des d’on es controlava el 
bon funcionament de la prova. La cursa 
es va realitzar el dia 1 d’octubre amb dos 
recorreguts de 52 i 103 quilometres, res-
pectivament.

Podeu consultar les classificacions a: 
https://www.metalbikers.com/ 
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LES ENTITATS

delmunicipi

La 16a trobada de l’Agermanament 
entre Avinyonet del Penedès i Béruges 
va tenir lloc els dies 29 i 31 d’octubre. 
La Comissió d’Agermanament va orga-
nitzar un programa d’actes pensat per 
al coneixement i la descoberta d’una 
part del nostre patrimoni cultural.    

Van arribar el dissabte 29 a les 10 
del matí i els vàrem rebre a la sala po-
livalent del Local Social d’Avinyó Nou. 
En aquesta ocasió hem rebut un grup 
de cinquanta persones de Béruges, 37 
adults, 11 joves i dos infants. Aquest 
primer dia de la trobada és sempre i 
necessàriament “reposat”, el grup de 
Béruges ha viatjat tota la nit i necessita 
algunes hores per descansar. 

A les cinc de la tarda ens vam trobar 
tots per fer la primera visita: el mones-
tir de Sant Sebastià dels Gorgs, una joia 
del romànic penedesenc declarat Bé 
d’Interès Nacional per la Generalitat de 
Catalunya l’any 2000. En acabar vàrem 
fer el brindis de benvinguda amb cava 
i tot seguit marxàvem cap a Vilafranca, 
a la Plaça de la Vila, on es celebrava la 
diada del Roser.

El diumenge 30 vàrem trobar-nos a 
les deu del matí a la plaça de l’Era de 
la Roca de Les Gunyoles. Primer de tot 
ens arribarem al mirador “El circell” 
al Puig de la Mireta per gaudir de les 
seves  vistes panoràmiques i després  
vam tornar cap a la plaça per veure el 
recentment inaugurat Museu del Batre. 
Tot seguit vàrem continuar el passeig 
pel Cast Antic de les Gunyoles fins arri-
bar al Castell i la Torre Romana on ens 
esperava el Sr. Enric Humbert per tal 

Trobada a Avinyonet del Penedès       

Associació d’Agermanament
Béruges -  Avinyonet del Penedès

de fer-nos una completa visita guiada. 
Seguidament a la Societat la Torre es 
va preparar un dinar tipus pícnic. Des-
prés de dinar i tot acabant la visita a les 
Gunyoles, es va fer un petit recorregut 
a peu per la zona on és realitza el pes-
sebre vivent. 

El dilluns 31 al matí el grup de fran-
cesos va realitzar una visita guiada a 
Artcava Celler Can Batlle, seguida de 
l’activitat “Crea el teu Cava”. Aquesta va 
ser la sorpresa que s’havia preparat per 
als nostres agermanats, sorpresa que 
incloïa el regal de l’ampolla de cava 
personalitzada (amb el nom i cognom 
de cadascú, les dates de la trobada i el 
logotip de l’agermanament) que ells 
mateixos havien desgorjat i etiquetat.

El grup al complert tornàvem a re-
trobar-nos a les vuit del vespre a la 
planta baixa del Local Social d’Avinyó 
Nou, primer per ensenyar al grup de 
Béruges el “DO Vínifera” el Centre d’In-
terpretació de la Font de la Canya i fi-
nalment pel sopar de comiat, a càrrec 
de l’empresa local Moixa i darrer acte 
de la trobada 2016. 

Al sopar s’hi respirava un ambient 
festiu i de germanor on no hi van faltar 
els brindis, els regals i els parlaments. 
L’associació de Béruges va regalar-nos 
un quadre de de Béruges pintat a mà, 
expressament per la ocasió per un veí 
de Béruges i el nostre Ajuntament va re-

galar a l’associació i a l’Ajuntament de 
Béruges, un exemplar del llibre de les 
Gunyoles i un altre del llibre de la Font 
de la Canya, que concorden amb dues 
de les visites realitzades. 

Des de l’associació d’Agermana-
ment volem expressar el nostre agra-
ïment a totes les famílies acollidores 
per la seva implicació i col·laboració 
en el desenvolupament de la trobada, 
que és sempre un dels factors claus per 
l’èxit dels agermanaments culturals en-
tre municipis.

El proper divendres dia 10 de fe-
brer a les 19h farem una petita sortida 
i berenar a les instal·lacions de Covi-
des a Sant Sadurní. Començarem fent 
la visita al celler i seguidament farem 
el berenar anual amb les famílies que 
han anat participant en les trobades de 
l’agermanament entre Avinyonet del 
Penedès i Béruges. Aprofitarem també 
per passar les fotos de la última tro-
bada i entre tots en farem la valoració. 
Finalment parlarem també de les dates 
de la propera trobada de l’agermana-
ment, aquest any 2017 tindrà lloc a Bé-
ruges, França. 

Berenar anual
amb les famílies
del municipi
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Cursa ‘VoltaGorgs’ i actuació 
del quartet Picarda

El 6 de novembre va te-
nir lloc a Sant Sebastià dels 
Gorgs la primera edició de 
la cursa “VoltaGorgs”, prova 
d’orientació de 8 quilòmetres 
més gimcana pels voltants del 
poble per als més petits. Van 
participar-hi una quarantena 
de persones.

Teatre per recolzar l’Octavi

El passat diumenge, 15 de gener, el grup de teatre Piran-
dó d’Avinyó Nou, juntament amb alguns nens i nenes del 
municipi, van representar a La Parra l’obra de teatre Nadal 
en família. Una obra entretinguda i divertida escrita pel pro-

pi  grup de teatre destinada a recaptar fons pel nostre veí 
Octavi. Aquest fet va motivar molt a la gent a assistir a l’acte, 
i es varen poder recaptar 483 euros.  Donem les gràcies a tots 
els participants i assistents!

Centre Cultural i Recreatiu La Parra

Societat Els Gorgs

La màgia dels 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 en mà dels re-
gals per part de Sa Majes-
tats els Reis d’Orient a tots 
els nens i nenes i adults. 
L’acte es va celebrar a l’ex-

El mateix dia 6 per la tarda i a l’esglèsia es va gaudir l’ac-
tuació del quartet de veu coral PICARDA, acabant amb un 
ron cremat al claustre.

cel·lent entorn de l’esglèsia, i s’hi va fer l’habitual sorteig de 
la panera de productes.

Centre Cultural i 
Recreatiu de
Cantallops
Visita del patge reial i
Ses Majestats

Com cada desembre, el Patge Reial ha vingut a Can-
tallops i tots els nens i nenes del poble s´han reunit a la sala 
del centre per entregar-li les seves cartes plenes de desitjos. 
El patge ha atès totes les seves demandes i ha repartit cara-
mels a tothom.

I també com cada any, Ses Majestats els Reis Mags d’Ori-
ent han vingut a Cantallops. Tots els veïns del poble vam 
viure una nit màgica plena de regals i caramels on els més 
petits de cada casa van ser els protagonistes, i els Reis, tan 
amables com sempre, van deixar que tothom es pugés a la 
seva carrossa per fer-se fotos.
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delmunicipi

Hi ha moltes maneres d’expressar 
el valor real dels habitants d’un poble, 
i durant la vetllada nadalenca 2016 en 
vam viure la millor mostra. Per atzars 
de la xarxa elèctrica, tant d’actualitat 
recentment, una avaria va deixar sen-
se subministre la totalitat del poble de 
L’Arboçar a les 23:30h de la nit del 24 
de desembre, escassament a 30 minuts 
de l’inici de la 41a vetllada nadalenca. 
Amb veïns, familiars, actors i actrius, 
i públic assistent a les fosques i una 
mica inquiets a la sala de la Societat 
La Penya, un grup de veïns va posar 
tots els seus mitjans personals per tal 
de poder tornar l’electricitat a l’edifici. 
I així, amb l’ajuda de tres generadors, 
mentre tota la resta del veïnat era a les 
fosques, començava la representació. 

Unes festes de Nadal i Reis molt especials 

Societat La Penya de l’Arboçar

El rellotge marcava les 0:45h de la nit.
En aquesta ocasió, els assistents 

van poder gaudir de l’obra Stop al Ma-
trimoni, de Nicasi Camps, una comèdia 
acompanyada pels habituals sketchs 
dels joves del poble. El sorteig de la 
panera va posar el punt final a una nit 
molt especial i que va permetre con-
tinuar la saga històrica de la vetllada 
nadalenca. 

La màgia dels regals
L’endemà, el tió de la plaça va man-

tenir viva la flama de la innocència en-
tre els més petits, que van tornar a casa 
carregats de regals abans de gaudir del 
dinar de Nadal. 

La segona tanda de presents s’es-
perava el 5 de gener, amb la tradicional 

arribada dels Reis d’Orient. En aquesta 
ocasió, però, es tractava d’una edició 
molt especial per a tots. El Lluís Carsí, 
des de la carrossa dels Màgics, va adre-
çar unes paraules de record al Jaume 
Mitjans, el Jaume de Cal Torrents, que 
ens va deixar recentment. Ells dos va-
ren ser els impulsors, fa vora 40 anys, 
de la sonada iniciativa de convidar els 
tres Reis a L’Arboçar, tradició que s’ha 
mantingut ininterrompudament al po-
ble, i que permet a petits i grans rebre 
els regals a casa abans que ningú. I a 
més fer-ho de mans de ses Majestats!

Van cloure les festivitats la tradici-
onal vessant solidària de la Festa de 
Nadal i Reis, la campanya de l’ampolla, 
amb recollida el dissabte, 14 de gener, 
a les 11h. 
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33ena Festa Aniversari del Local

Societat La Torre de Les Gunyoles

Els propers dies 1 i 2 d’abril a Les Gunyoles estarem de 
festa.  Un any més, com cada primer cap de setmana del mes 
d’abril celebrarem la Festa de l’Aniversari del local de la Soci-
etat La Torre, que aquest any ja serà el 33è aniversari.

Igual que en anteriors edicions el dissabte a la tarda or-
ganitzem un Campionat de Truc. Paral·lelament, per als més 
petits hi haurà Festival Infantil.

A la nit arribarà el torn als joves, i farem la Nit Jove per-
què puguin ballar i passar-s’ho bé amb bona música.

Diumenge serà un no parar des de bon matí, amb la traca 
despertador seguida del típic esmorzar popular amb pa tor-
rat i arengades i coca i xocolata desfeta per als més dolços.

Amb el matí ja fet, celebrarem la tradicional Missa i sor-
tint hi haurà cercavila amb un nou grup de gitanes de la ca-
nalla de Les Gunyoles, que ja estan assajant amb moltes ga-
nes i il·lusió perquè arribi el dia de la seva presentació.

Un cop la cercavila arribi a la plaça de la Societat La Tor-
re, hi haurà Sardanes amb la Gran Orquestra Selvatana, on 
tothom que vulgui venir podrà passar una bona estona.

Amb tot això arribem a l’hora de dinar, i per 33è any or-
ganitzem el Dinar Popular, on ens reunim veïns, familiars i 
amics per passar una bona estona tot menjant una gran pa-
ella. El dinar sempre s’allarga i és moment d’anar-se a pre-
parar per l’hora tant esperada per la majoria de veïns i molta 
gent de la comarca que ve a gaudir del Gran Concert i Ball de 
l’Orquestra Selvatana.

Esperem gaudir d’un gran cap de setmana, ple d’activi-
tats per a tothom.

Desvelat el calendari de festes 2017

AAVV Can Mitjans

L’Associació de Veïns de Can Mitjans aha desvelat el ca-
lendari de festes per aquest 2017, una proposta a la qual en-
cara s’hi poden afegir algunes altres activitats pendent de 
tancament. No s’organitzaran esdeveniments ni romandrà 
obert el local de la societat a l’agost per vacances.

CALENDARI FESTIU 2017 A CAN MITJANS
25 de febrer: Festa de Carnaval
23 d’abril: Festa de Sant Jordi
30 d’abril: Caminada pel MicroVi 2017
17 de juny: Cinema a la Fresca
21-23 de juliol: Festa Major de Can Mitjans
8 d’octubre: II Caminada Popular de Can Mitjans
31 d’octubre: Festa de Halloween
17 de desembre: Festa de Nadal
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VEUS D’AVINYONET: Pere Marcè, músic. Ex-president del CCR de Cantallops

entrevista

“La gran llàstima de la Festa Major actual és que avui la gent 
ja no surt a ballar. La joventut no s’enganxa”

Ara en diem Centre Cultural i Recre-
atiu, però en els seus primers temps 
s’anomenava ‘Cámara Agrícola’, de-
nominació que va conservar fins els 
temps de la guerra civil. Quan va aca-
bar el conflicte, va adopar l’actual.

Van ser temps difícils per a tothom. 
Jo era molt petit –devia tenir 7 o 8 
anys–, i recordo que dins la sala del 
local encara s’amagaven caixes de mu-
nició remanents de la guerra. El cas és 
que, en aquells anys, alguns nois més 
grans havien passat setmanes entrete-
nint-se a fer un pou a la riera. Res, un 
entreteniment com qualsevol altre. I 
com acostuma a passar en aquestes 
edats, tot i que el forat va assolir una 
fondària notable, el dia en què es van 
cansar de treballar, o vagi vostè a saber 
per què, van abandonar la seva ‘mag-
na’ obra. I vet aquí que algú (o alguns) 
van col·locar dins aquell avenc artifi-
cial tota la munició i la van cobrir de 
vergues. Tot seguit van calar-hi foc… 
L’explosió encara la recordo. Va ser 
terrible. 

Tornant a les coses positives, anti-
gament s’organitzaven dues Festes 
Majors a Cantallops: la d’estiu, al juny, 
per Sant Pere, i la de Santa Teresa, el 15 
d’octubre. Aquesta darrera és la que ha 
perdurat.

La gent les gaudia molt, les celebrava 
més que ara. Per al poble era un gran 
esdeveniment, no com passa ara, que 
de grans gairebé no en quedem, i els 
petits només desitgen tenir cotxe per 
marxar fora. 

Antigament, el local tenia una sala 
de ball que no estava cimentada. Era 
de terra. Per resoldre aquest problema 
i poder ballar durant la Festa Major, es 
reclamaven els serveis d’una empresa 
de Molins de Rei que instal·lava una 
catifa de color vermell. A les vores de 

Us convidem a una vetllada inoblidable a 
l’ara centenari local de Cantallops. Obli-
deu els salts, la música accelerada i les 
begudes d’alta graduació. Oblideu tam-
bé el format d’entrevista convencional. 
Cedim la partitura al Pere i el seu teclat.

“La sala no estava 
cimentada, però 
es cobria amb una 
catifa vermella. A 
l’hora del ball, no 
s’hi cabia!”

Aquest 2017 celebrem els 100 anys 
del local del Centre Cultural i Recrea-
tiu de Cantallops… Però la història és 
una mica més llarga. Jo no ho recordo 
tot (vaig néixer el 1937, quan la cons-
trucció commemorava ja dues dèca-
des), però ho sé de bona font: m’ho va 
explicar el meu pare. 

la pista, un home, el Marimon, de Vi-
lafranca, s’ocupava dels ‘palcos’, com 
en deiem. El resultat estètic era molt 
maco. I a l’hora del ball, la gentada 
era terrible, no s’hi cabia! 

D’orquestres n’hi havia dues de fa-
moses: La Inspiración, de Sant Sa-
durní; i La Sensación, d’El Vendrell. 
Aquesta darrera duia un vocalista prou 
conegut en el món de la música, el Ra-
mon Calduch. Després dels balls de 
tarda, els músics anaven a sopar, però 
enlloc de reunir-se a tots en un restau-
rant, com es fa ara, ens repartíem l’or-
questra entre les cases particulars dels 
membres de la Societat. Esclar, hi havia 
baralles per tenir el vocalista a taula!

Els dilluns de Festa Major també es 
feia un ball de matí, que en deien 
el Ball de Vermut. Es tocaven quatre 
balls a la sala i, després, tots els assis-
tents es desplaçaven al cafè proper a 
fer el vermut. 

I aixo no hi ha gaire gent que ho sà-
piga, però a mi m’ha quedat marcat 
perquè ho he viscut. Després, a la tar-
da es tocaven 10 balls. A l’equador de 
la sessió es dedicava un per als casats, 
que en deien Vals de Casats, limitat als 

Remuntem-nos a l’any 1900. En 
aquell temps, a Cantallops hi havia dos 
partits, el d’esquerres i el de dretes. 
Tots dos tenien la seu al mateix carrer, 
i l’una davant de l’altra: Cal Forné i Cal 
Mascaró. La seva rivalitat era prou no-
table, especialment quan arribava la 
Festa Major i cadascun d’ells organitza-
ven les seves pròpies ‘tocades’, allò que 
avui en diríem un concert. Amb el pas 
del temps, Cal Forné va ser enderrocat 
per fer un bloc de pisos, mentre què Cal 
Mascaró encara existeix. Per sort, les 
circumstàncies històriques van recon-
ciliar els dos bàndols, que van decidir 
unificar esforços en un espai únic. 

I així va arribar l’actual local, que en 
realitat va ser un regal per al poble.
Literalment. Un gentil propietari, el de 
Can Ràfols dels Caus, va cedir els ter-
renys al poble sense demanar ni un ral.
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VEUS D’AVINYONET: Pere Marcè, músic. Ex-president del CCR de Cantallops

entrevista

“La gran llàstima de la Festa Major actual és que avui la gent 
ja no surt a ballar. La joventut no s’enganxa”

matrimonis. Dos o tres balls més tard 
es proposava el Ball de la Toia, que era 
un dels més especials. La Toia era un 
objecte, generalment decoratiu (un di-
buix, una figura, un peix de vidre etc.) 
que es subhastava a l’escenari: “Qui en 
dóna més? 25! 30 pessetes! 35!”. La li-
citació més alta no passava mai de les 
40 pessetes… El guanyador de la sub-
hasta, que normalment cedia el regal a 
la seva parella, tenia el privilegi de gau-
dir del ball amb ella per tota la pista. I 
tothom al seu voltant els mirava amb 
enveja.

Ja només en quedaven 8 balls. Entre 
ells hi havia el Ball de Rams, obert a 
tothom. Els homes compraven una flo-
reta i després li cedien a la dona amb 
la que volien ballar. Aquest, com tots, 
tenia dues parts: la primera peça era un 

“Després del ball 
de tarda, els mem-
bres de l’orquestra 
sopaven a casa dels 
socis. Hi havia ba-
ralles per acollir el 
vocalista!”

bolero, i després es tocava una rumba o 
una samba.  

A la nit es tornaven a fer 10 balls, i 
com a novetat es feia el Vals Socis sol-
ters, en el lloc del Vals de casats. Era un 
vals convencional, però incorporava 
una sèrie de moviments, un llenguat-
ge intern que tothom sabia desxifrar 
en cada canvi de música. Tot això s’ha 
perdut. Els vells que ho recorden ens 
han deixat quasi tots, i la gent ja no sap 
com ballar. 

A més dels balls, antigament a cada 
Festa Major s’organitzava un cinema. 
Es contractava a una persona de Vila-
franca, el Breda, que venia amb les pel-
lícules i feia la projecció. Però el local 
tenia un problema: acústicament no es 
prestava per fer cine, perquè ressonava 
molt. I mica en mica la gent es va anar 
avorrint i es va perdre. 

L’activitat al local avui dia és molt 
diversa: els dilluns de Pasqua fem una 
paella; per Tots Sants, celebrem la cas-
tanyada; el dia de la Mare, Carnaval… 
També es fa teatre, monòlegs, números 
de distracció, el tast d’olis del Microvi… 
Ah, i futbol! Cada setmana anem a veu-
re el Barça unes 30 persones, que està 
prou bé.

La gran llàstima que em queda de la 
Festa Major d’avui és que la gent ja 
no surt a ballar. Uns perquè són grans 
i d’altres perquè els pasdobles, tangos o 
boleros no els coneixen, o no els hi agra-
den. El ball ‘agarrao’ s’està perdent.

Què podem fer? Ho tenim malament, 
perquè la joventut s’ha decantat cap 
a una altre cantó. Serà molt compli-
cat recuperar els balls clàssics. Jo els 
he ballat tots, perquè amb 12 anys ja 
els havia après i sempre he estat molt 
ballador. La joventut d’avui no acaba 
d’enganxar-se, així que veig complicat 
recuperar aquelles arrels de la nostra 
Festa Major. 

I no és per manca de participació, 
perquè sempre que hi han activitats 
de festa Major la gent fa pinya. Però 
a l’hora de ballar… Fa anys participava 
tohtom. No s’hi cabia! Grans, joves… 
Però ara, estàs sempre molt ample. I 
si ballen 12 parelles, 10 seran de fora. 
Els joves només esperen que arribin les 
cançons de saltar i brincar; amb el got 
a la mà. Llavors sí que s’hi enganxen…

Cantallops és un poble petit, aquest 
és potser el seu gran defecte. La gent fa 
pinya, col·labora amb la societat, però 
ens falta una mica més de cor. Potser 
m’agradaria que la Festa Major fos més 
sonada… Ara bé, allò realment impor-
tant és que no es perdi mai. 

Ara fa temps que no toco, uns quatre 
o cinc anys. Perquè m’he fet gran. 
Però a casa tots hem sigut de la música. 
Els meus dos pares tocaven el piano, i 
encara els conservem. Jo toco el teclat, 
el meu fill Carlos toca en un conjunt. I el 
gran, en un altre. De música aquí a casa 
hi ha per donar i per vendre. Però no ho 
faig per negoci, sinó per passió. 

Aturem la gravadora, no sense ima-
ginar-nos aquella sala ara centenària 
plena de parelles ballant. Als seus ben 
portats 80 anys, el Pere desprèn dos 
adjectius que avui, sovint, van malau-
radament a la baixa: amor i passió. 
Feina ara de tots, després e llegir-lo, de 
contribuïr per tal que no deixi mai de 
sonar la música.  
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