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Gratuïta i oberta a tothom

És temps de Festa Major a Avinyonet: tots els programes

> TORNA AMB ÈXIT DE LA FESTA DEL BATRE A LES GUNYOLES
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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
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.
Horari d’estiu: els dijous 10, 17, 24 i 31 d’agost: tancat
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
Maria Victòria de Pascual i Pascual. Dijous a hores concertades.
Tel. 93 897 00 00 ext 111. Per Urgències trucar a: 687086270
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 (Local social municipal d’Avinyó Nou)
Dilluns a divendres de 10 a 13:30h
Dimarts i divendres de 16:30 a 19:30h
Horari d’estiu: Del 31 de juliol al 18 d’agost: només matins
                              Del 22 d’agost a l’1 de setembre: tancat
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
Consulta dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8,30 a 13 h. Per a qual-
sevol 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)
Hores concertades. Podologia Tel. 938923685 (Clínica Térmens)
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 dissabte de 9 a 13h; divendres de 9 a 13h i de 16 a 19h.
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. 13

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA DEPURADORA DE
CANTALLOPS, A LA RECTA FINAL

PÀG. 9

A LA VENDA DUES
PARCEL·LES MUNICIPALS A
L’ARBOÇAR DE LES ROQUES



EDITORIAL

És hora de Festes Majors

Ens trobem en els mesos festamajo-
rencs per excel·lència del nostre muni-
cipi, un clar exemple de les inquietuds 
culturals dels nostres pobles i el gran 
valor de formar part d’una xarxa d’en-
titats que ens preparen sis festivitatsa 
tots i cadascun dels pobles del nostre 
municipi. En nom propi, tant sols tras-
lladar una enorme felicitació a totes les 
persones que les fan possible i sobre-
tot animar a la gent a participar en el 
voluntariat com a forma d’integració i 
amistat dels nostres pobles.

Exemples d’això són les diferents 
activitats que mica en mica van naixent 
gràcies a l’esforç de diferents col·lec-
tius. Fa tot just tres setmanes recuperà-
vem la Festa del Batre de les Gunyoles 
amb un gran èxit de participació que 
ens anima a seguir treballant i pensar ja 
en l’any vinent. D’altra banda, una nova 
proposta fruit de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Can Mitjans i amb el suport de 
les Societats dels altres pobles i l’Ajun-
tament. Així és com funcionem millor: 
propostes conjuntes que tirarem en-
davant en forma de la nova Caminada 
l’Origen de la Vinya. Us animem a tots 
a participar-hi, gaudint del nostre mu-

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès

w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

3

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

ralitat esperem que a la tardor ja siguin 
una realitat. En fi, treballs a tots els po-
bles amb la voluntat clara d’acomplir 
un programa electoral ambiciós.

Per acabar, parlar de la problemà-
tica dels diferents encreuaments de la 
N-340 a Avinyonet i els seus municipis 
veïns. Com tots ben bé sabeu, des de fa 
més de 10 anys que el Ministerio ha pro-
gramat la construcció d’una rotonda a 
la zona de Can Merlines. A dia d’avui, 
i tal com vam explicar als veïns de la 
zona, aquest ajuntament segueix a l’es-
pera de disposar del projecte executiu 
i poder així valorar els diferents aspec-
tes dits pels veïns i els nostres tècnics, 
per poder esmenar-los o bé millorar-los 
segons es cregui oportú. Tal com vaig 
manifestar personalment a la reunió 
amb els veïns, espero veure quins són 
els passos del Ministerio i així informar 
i aclarir qualsevol dels dubtes generats 
als afectats.

El passat dilluns, dia 17 de juliol, es 
va produir un accident de trànsit mortal 
a l’Arboçar. En nom propi i en el de tot 
el Consistori expressar el suport a tota 
la familia i amics de l’Isaac per aquesta 
pèrdua en una edat tant jove. 

Que gaudiu molt de l’estiu, de les va-
cances a totes aquelles persones que en 
tinguin i sobretot de les festes majors, 
punt de trobada entre tots nosaltres.
Atentament,

nicipi, dels diferents pobles i les seves 
Societats compartint esport, natura i 
amistat.

Hem arribat al final de les obres del 
Centre d’Interpretació de la Font de la 
Canya, situat a la planta soterrani del 
local d’esquerres. Aquesta setmana 
l’empresa adjudicatària, Arqueovitis, ha 
acabat els treballs i ara ja pensem en la 
imminent inauguració i posada en fun-
cionament. Un dels primers pasos serà 
acostar aquesta joia a tots els veïns i 
veïnes del municipi, realitzant jornades 
de portes obertes per tal que tothom el 
conegui i ens ajudi a explicar-lo i fer que 
vinguin el màxim de visitants any rere 
any.

En aquesta revista, anunciem una 
bateria de feines que l’equip de govern 
ha treballat al llarg d’aquests tres me-
sos, destacant els vials de l’Arboçar de 
Baix a l’Arboçar i d’aquí fins a les Ro-
ques, projectes ja avançats i que espe-
rem siguin una realitat entre aquests 
2017 i l’any vinent. També el treball per 
aconseguir parades de bus amb major 
regularitat a Can Mitjans i, sobretot, una 
de nova a l’Arboçar que actualment són 
inexistents. Un cop parlat amb la Gene-
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TEMA DEL MES

caminadadel’OrigendelaVinya

Sorgida de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Can Mitjans i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i
la resta de Societats del municipi, 
aquesta activitat pretèn fomentar la 
germanor entre els pobles mentre es 
gaudeix d’una activitat tranquil·la i no 
competitiva. Es celebrarà el
dissabte, 7 d’octubre.

Arriba la caminada de l’Origen de la Vinya

Avinyonet és conegut arreu com a 
origen de la vinya de Catalunya. Aques-
ta distinció històrico-cultural abraça la 
denominació d’una innovadora cami-
nada que tindrà lloc el proper 7 d’oc-
tubre, sorgida arran d’una proposta 
de l’Associació de Veïns i Veïnes de Can 
Mitjans, i a la qual s’ha sumat l’Ajunta-
ment i les restants Societats del muni-
cipi. L’objectiu d’aquesta proposta és 
promocionar la vida activa i saludable, 
alhora que dinamitzar tots els nuclis 
d’Avinyonet de Penedès. 

L’activitat passarà pels sis grans 

nuclis del municipi. El seu inici es si-
tuarà  a Sant Sebastià dels Gorgs i 
acabarà a Can Mitjans, tot passant per 
Cantallops, Avinyó Nou, Les Gunyoles 
i l’Arboçar. El recorregut total és d’uns 
19 quilòmetres, i es pot fer sencer o bé 
parcialment. L’organització definirà un 
horari de pas predefinit per cadascun 
dels pobles de manera que tothom 
tindrà opció de fer el tram que desitgi. 
Un servei d’autocar traslladarà gratuï-
tament els caminants que ho desitgin 
al seu poble d’origen o bé a l’arriba-
da. L’activitat serà tranquil·la i gaudirà 
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TEMA DEL MES

caminadadel’OrigendelaVinya

Arriba la caminada de l’Origen de la Vinya

d’avituallaments a cadascun dels po-
bles. En finalitzar la caminada hi hau-
rà la possibilitat –prèvia inscripció– de 
participar en un dinar.

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la 
Cruz, en detallava els objectius: “La 
primera fita i més important és unir 
sinèrgies entre els pobles. L’Associació 
de Veïns i Veïnes de Can Mitjans posava 
també l’accent en fomentar una vida 
saludable, i aquesta idea sintonitza 
amb la visió de l’Equip de Govern. Con-
videm a tothom a participar-hi en el 
tram que desitgi per gaudir d’una ma-
tinal tot fent esport, salut i municipi”.

El cost de la caminada serà gratuït 
per a tots els participants, amb excep-
ció del dinar opcional, per al qual cal-
drà reservar ticket amb antel·lació. Du-
rant el proper mes de setembre es farà 
difusió d’aquesta activitat.

Gratuïta i amb un recorregut
obert de 19 km
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TEMA DEL MES

FestadelBatre2017

La màquina de
batre de Les
Gunyoles,
estrenada el 1932, 
ha abandonat el 
seu museu per
esdevenir
el centre
neuràlgic d’una 
celebració
recuperada amb 
gran succès el
primer cap de
setmana de juliol. 

Patrimoni històric, en moviment
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Patrimoni històric, en moviment
Grans i petits van poder gaudir els 

dies 1 i 2 de juliol d’un retorn al passat. 
Acompanyats i guiats pels veterans de 
Les Gunyoles i altres veïns van poder 
descobrir de primera mà tot el procès 
de tractament dels cereals que es duia 
a terme fins a mitjans del segle passat. 
La recuperació de la Festa del Batre, 
iniciativa sorgida un any després de la 
inauguració del Museu del Batre de la 
mà d’un grup de voluntaris, la Socie-
tat La Torre i l’Ajuntament , ha suposat 
un gran èxit per al municipi, atraient a 
prop de 300 visitants. 

El dissabte a les 17.00h es va donar 
per iniciada la Festa amb l’exposició de 
maquinària antiga a la plaça de l’Era 
de la Roca, que es mantindria també 
durant tot el diumenge al matí. A con-
tinuació un nodrit grup de persones es 
va desplaçar fins a un camp proper a 
la Masia de Cal Vendrell per segar a la 

manera tradicional: a mà amb ‘volant’ 
i dalla, i també amb una màquina ce-
dida per un veí de Cantallops estirada 
per un matxo. Una vegada acabada la 
sega es va realitzar un berenar popu-
lar al mateix camp abans d’enfilar el 
camí de retorn a Les Gunyoles acom-
panyats de les garbes carregades en 
un carro estirat per cavalls. En arribar 
es va descarregar la sega al Museu del 
Batre a l’espera de l’endemà. Al vespre, 
el sopar a peu dret i un concert del grup 
Vinguenvà va donar per acabada la pri-
mera jornada.

L’endemà, de bon matí, una qua-
rantena de motos clàssiques de l’Asso-
ciació d’Amics de les Motos i Vehicles 
Clàssics del Penedès van fer sonar els 
seus motors pel poble i van romandre 
exposades a la mateixa plaça junta-
ment amb l’exposició de maquinària 
antiga. A partir de  les 11 del matí, la 
màquina de batre de 1932 i protagonis-
ta de la Festa es va posar en marxa per 
batre la sega del dia anterior amb l’aju-
da d’un tractor vingut directament de 
l’Arboçar. Mitjançant la batuda, doncs, 

es va separar el gra de la palla. També 
es va poder veure com funcionaven les 
màquines d’empacar la palla per fer 
bales, una ventadora per acabar de 
netejar el gra i també un molí manual 
amb el que antigament es transforma-
va el gra en farina.

En acabar la festa, l’alcalde d’Avi-
nyonet, Oriol de la Cruz, en feia la se-
güent valoració: “Aquesta celebració 
ha servit per a què la gent gran recor-
di aquells temps i el jovent vegi com 
de feixugues eren les feines fa algunes 
dècades. Ha estat un cap de setmana 
espectacular, que ens esperona a con-
tinuar sumant actes al municipi que 
ajudin a dinamitzar el turisme i poten-
ciar els lligams entre els diferents po-
bles d’Avinyonet. Volem agraïr també la 
feina dels voluntaris, sense la qual no 
seria possible tirar endavant qualsevol 
esdeveniment d’aquesta envergadura”. 

Amb la recuperació d’aquesta festa 
es dóna un impuls al Museu del Batre 
que, junt al nou tríptic informatiu es 
converteix en un pol d’atracció turístic, 
cultural i històric a Avinyonet.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Sala de Plens

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del 4 de 
juliol de 2017:

-Aprovació de la certificació d’obra número 2 del pro-
jecte de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Can-
tallops i obres complementàries: presentada per l’empresa 
adjudicatària, Pesa Medioambiente S.A.U. la certificació 
d’obra número 2 per un import total de 39.706,23€, i que 
correspon a l’obra executada durant el passat maig. Aquesta 
despesa va a càrrec de la partida 160/609.00 del pressupost 
vigent, i es tramet a la Diputació per tal de percebre els ajuts 
previstos dins el Pla Xarxa de Governs Locals de 2015, així com 
a l’Ajuntament de Subirats per tal de percebre la part propor-
cional. La votació va tirar endavant per unanimitat dels regi-
dors assistents.

-Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Subirats 
per a la gestió econòmica i contractual de les obres rela-
tives a la Depuradora de Cantallops: donat l’error de la Di-

Agenda de l’alcalde
11 de juliol: al visita al diputat delegat d’infraestruc-

tures
El regidor Lluís Carsí i l’Alcalde van visitar el Diputat De-

legat d’Infrastructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona, Jordi Fàbrega, per abordar dos temes que afec-
ten el municipi. En primer lloc, agraïen la concessió de les 
feines per acondicionar el voral de la carretera BV-2412 entre 
Avinyó Nou i Les Gunyoles. Durant les obres, que executa-
rà la Diputació en properes setmanes, s’afegirà una capa de 
formigó en el voral d’aquest tram de manera que se n’incre-
menti la seguretat. 

La trobada també ha servit per abordar la connexió pe-
atonal entre l’Arboçar de Baix i l’Arboçar, un cop finalitzat 
el primer estudi i completada la primera estimació de cost. 
Amb aquesta documentació, l’Ajuntament seguirà treballant 
per tal de presentar algunes modificacions que permetin 
abaratir el pressupost i fer possible que aquest 2017 es pugui 
tancar el projecte i es dugui a terme la licitació d’obres, que 

putació de Barcelona a l’hora d’atribuïr la distribució de la 
subvenció entre els dos ajuntaments implicats, s’ha acordat 
redactar un nou conveni que estableixi i reguli el repartiment 
de les despeses durant l’execució de les obres. A pregunta 
del regidor de CiU, Jordi Filella, sobre el procediment en cas 
d’avaria, l’Alcalde va respondre que, un cop finalitzats els tre-
balls, caldrà redactar un nou acord per al manteniment de la 
depuradora en funció dels percentatges reals de participació. 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada amb 8 vots a 
favor (5 PM-CP + 3 CiU) i 1 abstenció (ERC-AM). 

-Sol·licitud de subvenció de camins a la Generalitat per 
al període 2018-2020: aprovada per unanimitat la sol·licitud 
de 50.000€ (IVA inclòs) per a les properes tres anualitats que es 
destinarien a l’actuació en un tram del camí de Sant Sebastià 
dels Gorgs a Coll-blanch (fins a Avinyó). Els treballs van arribar 
a estar adjudicats l’any 2010, però l’inici de les retallades i la 
crisi econòmica van deixar-los aturats.

sufragarà la Diputació de Barcelona amb el suport de l’Ajun-
tament d’Avinyonet.

Aquesta actuació, sumada a la que executarà la Generali-
tat mitjançant l’Incasòl per connectar l’Arboçar i Les Roques 
servirà per unir en connexions a peu entre els tres nuclis.
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27 de juny: trobada amb el sotsdirector de transports 
i Mobilitat de la Generalitat

Acompanyat del regidor Lluís Carsí, l’Alcalde va visitar el 
senyor Benjamín Cubillo per abordar la situació del trans-
port public a Avinyonet del Penedès. Durant la reunió es van 
llistar les línies que travessen el municipi i es va informar el 
Sotsdirector de la col·locació de les marquesines a Sant Se-
bastià dels Gorgs i Can Mitjans. Es va començar a estudiar 
la possibilitat que el servei entre Vilafranca i Olesa de Bo-
nesvalls tingui una aturada regular a Can Mitjans en els dos 
sentits. També es va tractar la situació de la línia entre Vila-
franca i Sitges, que serveix l’empresa Plana, per tal que visiti 
l’Arboçar com a parada regular. D’aquesta manera s’afavori-
ria el transport públic en aquest poble, que actualment no 
disposa d’aquest servei, i la seva connexió amb Vilafranca. 
Per últim es va tractar la millora dels horaris de la línia entre 
Barcelona i Avinyó Nou, de manera que sigui realment apro-
fitable per als veïns del municipi, en particular els estudiants 
que viatgen a diari a Barcelona.

Fruit de la reunió, el dijous, 4 de juliol, el responsable 
d’aquestes línies de la Generalitat va trobar-se a l’ajunta-
ment amb el Regidor i l’Alcalde, visitant els diferents punts 
del municipi per descobrir de primera mà la problemàtica.

6 de juny: visita del director territorial d’agricultura
El senyor Josep Pena, acompanyat de la cap d’obres i 

regadius, Eugènia Arenas, i la cap de coordinació, Marta Es-
parza, van visitar Avinyonet per trobar una solució a la pa-
vimentació del camí que uneix Cantallops i Sant Sebastià 
dels Gorgs pel cementiri d’Avinyó, al barri de Cal Padrona. 
Aquesta ruta tenia les obres adjudicades per la Generalitat 
de Catalunya el 2010, i des de llavors es troben sense exe-
cució. L’equip de govern va trobar en aquesta trobada una 
solució a la problemàtica. Aquesta arribaria via sol·licitud de 
subvenció de camins a la Generalitat, i que va ser aprovada 
en el ple del 4 de juliol (veure: Sala de Plens). En cas de ser 
aconseguida es pavimentaria el camí que va del nucli urbà 
de Sant Sebastià fins a l’església de Sant Pere d’Avinyó.

Presentació del Pla  
Territorial del Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va organitzar, el pas-
sat 5 de juny, la presentació de la proposta preliminar del Pla 
Territorial Parcial del Penedès, un document que expressa 
les necessitats fonamentals de futur en els eixos de comuni-
cació viaris. Aquesta primera trobada va servir per exposar 
tota la feina duta a terme per la comissió de treball, i també 
es van registrar aportacions dels ajuntaments presents.

Oriol de la Cruz, alcalde d’Avinyonet, va manifestar la 
problemàtica derivada de l’estat de les obres de la variant de 
Vallirana per als veïns d’Avinyonet, que encara no tenen una 
alternativa ràpida lliure de peatge per comunicar-se amb 
Barcelona. En conseqüència, reclamava la necessitat d’ac-
celerar les obres. D’altra banda, va reclamar la millora a la 
carretera BV-2411 entre Avinyó Nou-Olesa de Bonesvalls-Ga-
và com a via àgil d’accès a l’aeroport del Prat i a la costa del 
Baix Llobregat. 

Un cop aprovat l’esborrany, s’obrirà el termini de presen-
tació d’esmenes per part de tots els municipis de la comarca.

Obertes a concurs dues
parcel·les a l’Arboçar

En les properes setmanes s’obrirà a concurs la venda de 
dues parcel·les de propietat municipal situades a l’Arboçar 
de les Roques. Les persones interessades poden adreçar-se 
a l’Ajuntament per demanar més informació o bé trucar al 
departament de Serveis Tècnics al telèfon 93 897 00 00. Les 
dades de totes dues són les següents:
Parcel·la A: 
Situació: Carrer de les Roques, número 20
Superfície: 1.196,16 m2
Sostre màxim edificable: 299,54 m2
Edificabilitat: 0,25
Valor: 59.908 €
Parcel·la B:
Situació: Carrer de les Roques, número 21
Superfície: 1.205,36 m2
Sostre màxim edificable: 301,34 m2
Edificabilitat: 0,25
Valor: 60.268 €
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Estat del servei d’aigua

Els regidors Frederic Manzanares i Lluís Carsí, i l’alcalde, 
Oriol de la Cruz, van visitar el passat 6 de juny les oficines cen-
trals que la companyia CASSA, adjudicatària del servei d’aigua 
corrent a Avinyonet, té a Sabadell. La trobada va servir per 
valorar la situació actual de la gestió i conèixer els mecanis-
mes de control de la xarxa. També es va presentar el pla de 
sanejament, que l’empresa executa per encàrrec del consis-
tori per primera vegada, i que servirà per tenir sota control i 
ben neta la xarxa d’aigües residuals anualment i detectar en 
conseqüència qualsevol problema existent. 

Durant la reunió es va parlar de l’estat dels consums al mu-
nicipi en el tancament de 2016. En total, Avinyonet registra un 
total de 817 clients, 24 més que el 2015, que valoren el servei 
amb un índex de satisfacció del 98 sobre 100. Pel que fa a la 
xarxa, es mantenen hàbils un total de 48,2 km de canonades 
amb un rendiment del 69,2%. 

Pla d’ocupació: contractats nous operaris de suport
a la brigada

La Brigada Municipal gaudirà aquest estiu del suport de 
dos nous operaris, incorporats el passat mes de juliol. A la 
tardor se’n sumaran dues noves persones més. Totes quatre 
persones van presentar la seva candidatura al pla d’ocupa-
ció convocat per l’ajuntament d’Avinyonet el passat mes de 
maig, i que gaudeix del suport econòmic de la Diputació de 
Barcelona.

Tal com es va publicar en el passat número de l’Avinyo-
net Avui, el consistori va posar en marxa una oferta laboral 
per reforçar la brigada en els mesos d’estiu. Un total de sis 
persones varen presentar la seva candidatura inicial, dues 
de les quals van descartar continuar en el procès abans de 

les entrevistes finals. Després de la valoració realitzada per 
l’equip tècnic encarregat de la selecció, es va procedir a la 
contractació de Lucas Nogales Ruedas i Juan Fernando Rico, 
que s’han incorporat en aquest mes de juliol. Donat el bon 
resultat de la proposta, el l’Ajuntament ha decidit contractar 
als altres dos candidats en els mesos de tardor, de manera 
que els quatre candidats presentats podran satisfer l’objec-
tiu de treballar a la brigada municipal.

Les tasques a realitzar estaran destinades a la col·labora-
ció logística i material amb els pobles i les seves respectives 
Societats durant l’estiu, amb motiu de les festes majors, i les 
posteriors festes del most a la tardor.

Abocament il·legal als contenidors

El dipòsit de runa a un contenidor del municipi ha mal-
mès aquest element, obligant a la seva reposició, que tin-
drà un cost de 400€ que abonarem entre tota la ciutada-
nia. També hem detectat l’abocament d’uns pneumàtics 
d’automòbil. Es recorda que aquestes restes han de tras-

lladar-se, obligatòriament a la deixalleria, un servei que és 
gratuït. Podeu adreçar-vos al Polígon Sant Pere Molanta 
(Av Montserrat, 58. Tel 635.430.376) de dilluns i dissabte de 
9 a 13h i divendres de 9 a 13h i de 16 a 19h.

Civisme, si us plau! 
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Aprovada una nova llicència de taxi
El Ple de l’Ajuntament va aprovar la concessió de la llicèn-
cia de taxi a Autocars Vendrell, empresa guanyadora de la 
plica. D’aquesta manera es recupera la prestació d’aquest 
servei al municipi, que havia quedat vacant davant la re-
núncia de l’antic concessionari. 

La fibra òptica arriba al Local Social i 
l’Ajuntament
L’empresa Fibra Penedès XTA.cat ja presta servei d’in-
ternet per fibra òptica en aquestes dependències muni-
cipals, a les quals se sumarà en breu la Llar d’Infants, el 

ACTUALITAT MUNICIPAL

Infraestructuresiobres
Trobada dels alcaldes de Subirats, Sant Cugat i Avinyonet 
amb la Ministra per abordar els accidents a la N-340

L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la Cruz, conjuntament amb 
l’alcaldessa de Sant Cugat Sesgarrigues, Montserrat Albet, i el 
batlle de Subirats, Pere Pons, es van reunir el passat 26 de juny 
a la subdelegació del Govern a Barcelona amb la Ministra de 
Salut i veïna de Sant Sadurní, Dolors Montserrat, per abordar 
l’estat de la construcció de les noves rotondes a la carretera 
N-340, una de les quals afecta Avinyonet del Penedès. 

La  trobada va ser convocada arran el nou accident mor-
tal a la via, en concret al seu encreuament amb la carretera 
de Sant Pau d’Ordal. Degut al lògic interès de l’alcalde de 
Subirats per esborrar aquest punt negre, s’han accelerat els 
tràmits per executar finalment la rotonda al pas pel seu mu-
nicipi per tal de poder neutralitzar aquests incidents i regu-
lar el futur trànsit quan s’obrin els túnels de Vallirana. De la 
seva banda, l’alcaldessa de Sant Cugat Sesgarrigues, Mont-
serrat Albet, manifestava la seva problemàtica en haver de 

pagar el 100% del cost de la rotonda d’accés al polígon de 
La Masia, que té obligació d’executar per complementar el 
desenvolupament del sector.

Per part d’Avinyonet, l’alcalde assistia per rebre informa-
ció de l’estat del projecte de la rotonda d’accés als polígons 
de Can Merlines i La Carrerada, coneixent per informacions 
prèvies que es troba en redacció i en espera de la seva veri-
ficació i posterior exhibició pública amb objecte de fer les 
esmenes que el consistori cregui convenients. A fi de tras-
lladar aquesta informació als veïns afectats, l’Alcalde es va 
reunir amb ells el passat dijous, 29 de juny, per informar de 
la reunió amb la Ministra. L’Equip de Govern estudiarà tant 
la situació actual com les problemàtiques que van sorgir a la 
trobada veïnal i es prendrà la decisió que es cregui més adi-
ent per donar sortida a un accès al polígon, que actualment 
presenta moltes deficiències. 

consultori mèdic, el jutjat de Pau i el servei de Correus. 
Tots els operaris gaudeixen d’una connexió professional 
amb 1 Gb de velocitat de baixada i 200 Mb de pujada i te-
lefonia IP. A nivell particular ja hi ha més de 60 habitatges 
a Avinyonet que gaudeixen del servei.

Descompte a la piscina de Sant Cugat
L’Ajuntament subvencionarà l’abonament als habitants 
empadronats a Avinyonet. El preu d’accés per tota la tem-
porada serà de 60€ (enlloc de 79€) per als adults i 30 € per 
als nens de 4 a 14 anys (pels 53,3€ que abonen els no em-
padronats).
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Infraestructuresiobres

Amb objectiu de donar compliment al seu programa 
electoral, l’Equip de Govern està ultimant els projectes pen-
dents destinats a urbanitzar els darrers carrers que encara 
no ho estan al municipi. 

Al poble de Cantallops es va presentar als veïns el pro-
jecte de pavimentació del carrer Nou, obra de l’arquitec-
te Josep Cartró Boada. El vist-i-plau serà rubricat en ple a 
l’Ajuntament el 20 de juliol, coincidint amb el tancament 
d’aquestes línies. Properament s’organitzarà una nova tro-
bada amb els veïns afectats prèvia a la licitació de les obres 
i el seu inici, previst durant els propers mesos. També s’ha 
realitzat la presentació de la proposta de pavimentació dels 
carrers Cap de Grill i Romaní, redactada pel mateix arquitec-
te. En aquest cas, els diferents veïns van mostrar les sugge-

Projecte d’urbanització de carrers al municipi
rències respecte a la voluntat o no de la seva pavimentació 
i properament el consistori proposarà una nova data de re-
unió per estudiar els comentaris rebuts i decidir si tirar o no 
endavant l’obra. 

Per últim, el 18 juliol es va convocar una reunió a Les Gu-
nyoles amb objecte d’abordar la situació dels carrers Obaga 
i Soleia, projecte que redactarà l’arquitecte Pere Pons. La 
voluntat és que abans d’acabar l’any estigui finalitzat i exe-
cutar les obres a principi de 2018. Restarà pendent la convo-
catòria de trobada amb els veïns del carrer dels Horts i Sant 
Miquel del mateix poble. 

L’objectiu de totes aquestes feines és arribar al final 
d’aquesta legislatura amb la totalitat dels carrers en trama 
urbana totalment pavimentats.

L’Alcalde i la Regidora de Cultura van convocar, el passat 
22 de juny, al president de la Societat La Torre i a represen-
tants de la Comissió del Pessebre de Les Gunyoles per fer en-
trega del projecte de la nova instal·lació elèctrica, l’estudi de 
la qual ha estat encarregat a un enginyer especialista amb 
un cost de 1.000 euros a càrrec de l’Ajuntament. D’aquesta 

Presentat a la Comissió del Pessebre i la Societat La Torre
el projecte de la nova instal·lació elèctrica del Pessebre

manera, el Pessebre Vivent Parlat ja disposa del detall de 
com estructurar adequadament els quadres, cablejats i ar-
quetes i executar les obres, amb les quals també hi ha inten-
ció de col·laborar econòmicament per tal que es tirin enda-
vant. Des del consistori s’esperen notícies de la Comissió i la 
Societat per tal de seguir els passos que es reclamin.
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Recta final per a la depuradora de Cantallops

Els regidors de l’equip de govern, Josep Maria Tejada i 
Lluís Carsí, juntament amb l’alcalde d’Avinyonet, Oriol de 
la Cruz, i el de Subirats, Pere Pons, i els tècnics municipals, 
Manel Comas i Manel Gòmez, van fer una visita d’obres a la 
nova estació depuradora de Cantallops per tal d’estudiar-ne 
el progrès. Durant la sortida es va constatar el bon ritme dels 
treballs, a més de repassar el vas de la depuradora, la làmina 
impermeable i el sistema de tubs. 

Pel que fa a la connexió entre la depuradora i el poble, 

aquestes obres es troben en el seu tram final, així com la 
xarxa de sanejament de la trama urbana, que està a més del 
70% de la seva execució. 

Amb molta probabilitat, l’obra es podrà acabar entre els 
mesos d’agost i setembre. Tot seguit, l’empresa executora de 
les obres disposa d’un any de proves per tal d’assegurar el 
correcte funcionament de la instal·lació abans de procedir a 
l’entrega definitiva als ajuntaments implicats, Avinyonet del 
Penedès i Subirats.

Nova franja de protecció a l’Arboçar de les Roques  
i manteniment de la de Can Mitjans 

Durant els mesos de primavera s’ha obert la franja peri-
metral de protecció forestal al nucli de Les Roques, amb els 
objectius de prevenció d’incendis forestals i sobretot la se-
guretat dels veïns. Aquests treballs, obligatoris en zones ur-
banes envoltades de bosc, consisteixen en deixar lliures de 
vegetació, podar els arbres i aclarir un perímetre amb una 
amplada de 25 metres. Aquesta mesura ha d’anar acompa-
nyada del manteniment i neteja dels vials d’accés, zones 
verdes i de parcel·les interiors, per evitar que els incendis 
es puguin propagar saltant de jardí en jardí. Els treballs 
han estat adjudicats a l’empresa Treballs Forestals Esteve, i 
han tingut un cost de 7.623,72€, sufragats parcialment amb 
una subvenció de la Diputació de Barcelona per un valor de 
6.262,82€.

En el mateix període de temps s’han fet les tasques de 
manteniment de la franja de protecció de Can Mitjans, que 
es va obrir l’any 2014 i que cada 2 o 3 anys requereix un man-
teniment de neteja del sotabosc, així com la retirada de ve-
getació seca. Aquesta acció està totalment subvencionada 

per la Generalitat de Catalunya per l’import de 3.171 € i ha 
estat adjudicada a l’empresa Margalló & Forestals d’Olivella.
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa Major de Can Mitjans (21-23 de juliol)
#FMCanMitjans

Can Mitjans inaugurarà els caps de setmana de Festa Ma-
jor a Avinyonet amb una proposta farcida de diversió i acti-
vitat física per a petits i grans. Enguany servirà per a la gran 
estrena de la pista poliesportiva.

L’edició 2017 de Festa Major de Can Mitjans proposa un 
cap de setmana entre el 21 i el 23 de juliol amb la nova pista 
poliesportiva i el local social de l’Associació com a centres 
neuràlgics de la festa. 

La Mitjaneta, nova mascota de Can Mitjans, serà l’encar-
regada d’obrir la festa major el divendres. Convidem a venir 
a aquest pregó amb roba còmoda i preparats i preparades 
per a la caminada nocturna que inicia tot seguit, una de les 

novetats de l’edició d’enguany i que situen a aquest poble 
d’Avinyonet com el referent en aquesta classe de propostes. 

La pista poliesportiva, inaugurada la passada tardor, 
s’erigirà en el centre d’activitats de dissabte. La canalla po-
drà gaudir de valent dels inflables, la festa de l’escuma i el 
ball de tarda amb la Mitjaneta, mentre els grans tornaran a 
activar-se físicament de la mà del Guille Aranda amb la seva 
classe de Dance i Body Balance. El ball de nit i disco mòbil 
posarà la cirereta a la jornada més llarga. 

Diumenge tindrà lloc una paella popular, obra de Gota de 
Gust, i que acabarà amb un sorteig per a tots els assistents. 
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PROGRAMA D’ACTES

Divendres, 21 de juliol
20:30 Pregó de Festa Major amb la Mitjaneta, mascota de 
Can Mitjans.
21:00-0.00 Caminada Nocturna (5 km amb avituallament 
enmig de la vinya). Cal portar sopar, roba còmoda i frontal. 
Preu: 2€/persona.

Dissabte, 22 de juliol
11:00 Inflables d’aigua i jocs tradicionals a la pista.
12:00-13:00 Dance i Body Balance (classe impartida per Gui-
lle Aranda).
17:00 Ball de Tarda amb la Mitjaneta.
17:30 Festa de l’escuma amb pilotes de platja i música.
18:30 Berenar per a tots els assistents.
22:30 Ball de nit de Festa Major i Disco Mòbil de la mà del 
grup Slogan.

Diumenge, 23 de juliol
14:00 Paella popular i sorteig al local Social de l’Associació 
de Veïns.



J
U

L
IO

L
 2

0
17

 ·
 N

Ú
M

. 
9

8

16

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

Festa Major de l’Arboçar (28-30 de juliol)
#FMLArboçar

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

L’edició 2017 de la Festa Major commemorarà el 20è ani-
versari del Ball de Diables i Panderetes i proposa una nova 
activitat per a la tarda de dissabte: una gran gimcana popu-
lar cultural per a tota la família

L’Arboçar acomiadarà un any més el mes de juliol en-
galanat amb la seva Festa Major barrejant les tradicions 
conegudes amb algunes propostes noves i una efemèride 
significada. Com es pot apreciar a la portada del cartell 
d’enguany, els balls de panderetes i diables commemoren 
el 20è aniversari de la seva fundació amb molta salut i un 
relleu assegurat en mans del jovent del poble. 

La Festa Major arrencarà divendres amb el tradicional 
sopar a la fresca, que enguany amenitzarà l’orquestra Què 
Tal Quartet. El dissabte condensarà el gran gruix d’activi-
tats, amb la tradicional remullada popular, els jocs infan-
tils o el ja tradicional concurs de toro mecànic. A la tarda, 
la Societat La Penya estrenarà una nova gimcana popular 

titulada: Juguem amb les cultures! La proposta, oberta per 
a totes les edats, admetrà inscripcions a partir de les 16.30h 
i començarà puntual a les 17h. 

La nit de dissabte serà el gran moment per als diables, 
que bufaran –o probablement, tornaran a encendre– les es-
pelmes del seu 20è aniversari recorrent el poble junt a les 
colles de Sant Sebastià dels Gorgs i Les Gunyoles. En finalit-
zar, un sopar commemorarà les dues dècades d’existència 
junt a les Panderetes. A les 12 de la nit, la plaça del poble 
ballarà fins a altes hores rumba catalana amb el grup Lan-
dry i l’Orquestra Gitana.

La darrera jornada de festa major començarà amb la 
missa solemne en honor a Santa Anna i la cercavila. A la tar-
da, espai pel futbol i el teatre, amb la primera visita progra-
mada de l’alter ego del president dels Estats Units, Donald 
Trump, al municipi. Ho farà actuant a l’obra El Trumptuf, 
que estrena el grup de teatre La Torre de Les Gunyoles. 
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PROGRAMA D’ACTES

Divendres, 28 de juliol
21:30 Llançament de coets.
22:00 Sopar a la fresca a la pista poliesportiva.
Pregó de Festa Major a càrrec del ‘Foraster’.
Castell de focs
A continuació
Concert i ball a càrrec de l’orquestra Què Tal Quartet.

Dissabte, 29 de juliol
9:00 Llançament de coets.
10:45 Obertura d’inscripcions per al concurs de Toro Mecànic.
11:00 Parc Infantil a la pista poliesportiva (inflable, trenet i 
quads).
12:00 Concurs de Toro Mecànic a la pista poliesportiva.
13:30 Remullada popular a la Societat la Penya.
16:00 Parc Infantil a la pista poliesportiva (inflable, trenet i quads).
16:30 Juguem amb les Cultures: gimcana popular per a to-
tes les edats.

20:30 Correfoc a càrrec dels Diables de l’Arboçar, els Diables 
de Sant Sebastià i Diables de Les Gunyoles, acompanyats pel 
Grup de Batucada de l’Arboçar.
En acabar: Sopar de Diables. Commemoració del 20è anive-
rari dels Diables i Panderetes de l’Arboçar.
00:00 Ball a càrrec del grup de rumba catalana Landry i l’Or-
questra Gitana a la plaça de l’Arboçar.

Diumenge, 30 de juliol
9:00 Llançament de coets.
11:30 Missa Solemne en honor a Santa Anna a l’església.
12:30 Cercavila amb els següents balls populars: Gegants 
d’Ordal, ball de Bastoners de Sant Quintí de Mediona i Pan-
deretes de l’Arboçar. Sortida a la plaça de l’Església.
13:00 Vermut de Festa Major i exhibició de balls populars.
14:00 Lectura dels versots dels Diables a la Societat La Penya
18:30 Partit de futbol: F.C. Arboçar vs Visitant.
21:30 Teatre a la fresca: el Trumptuf, a càrrec del grup de te-
atre La Torre de Les Gunyoles.
En acabar: traca de fi de festa.
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PROGRAMA D’ACTES

Dijous, 3 d’agost
22:00 Repic general de campanes anunciant la Festa Major.
Tot seguit, a la plaça de l’Església: cantada d’havaneres 
amb el grup Xató amb el típic rom cremat.

Divendres, 4 d’agost
18:30 partits de futbol sala a la Pista dels Ametllers. Hi col·la-
boren els Cafeters de les Gunyoles amb coca i cava per a tots 
els participants.
22:00 Pregó de Festa Major a càrrec de Carmina Ferret al Lo-
cal de la Societat La Torre.
Tot seguit, teatre amb l’obra El Trumptuf, a càrrec del Grup 
de Teatre La Torre. Adaptació de Cristian Mestres a partir del 
text de Sergi Schaaff.

Dissabte, 5 d’agost
18:00 Espectacle de Màgia per totes les edats amb Agustí 
Miro, el mag del país del cava, al Local de la Societat La Torre. 
20:15 Júnior Foc a càrrec dels Diables Petits de les Gunyoles.
21:00 Plantada del bestiari participant al correfoc i Seguno-
la a la plaça de l’Era de la Roca.
23:00 Correfoc a càrrec de la Segunola, Diables de les Gu-
nyoles, Drac Miserach de Sant Pau d’Ordal i la Mulassa Feixu-
ga del Vendrell, i els Bantukats. En arribar a la plaça de l’Es-
glésia, encesa del campanar i lluïment del Diables i Bestiari.
A continuació: castell de focs d’artifici i, a la plaça l’Era de la 
Roca, Nit jove amb Loose Screws i tot seguit Marsal Ventura 
de Flaix FM.  

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa Major de Les Gunyoles (3-8 d’agost)
#FMLesGunyoles

El primer cap de setmana d’agost farà arribar la Festa 
Major a Les Gunyoles amb una proposta que comprèn bona 
part dels actes tradicionals.

Les festivitats arrencaran dijous amb el repic de campa-
nes i una cantada d’havaneres amb el grup Xató. No faltarà 
l’imprescindible Rom Cremat, que començarà a escalfar mo-
tors per a la jornada de divendres, amb activitat esportiva a 
la Pista dels Ametllers i el pregó al Local. Acabarà la jornada 
l’estrena a casa del Trumptuf, a càrrec del Grup de Teatre La 
Torre de Les Gunyoles.

El gran gruix de la festa es concentrarà entre dissabte i 
diumenge, començant amb la màgia d’Agustí Miró i els pre-
paratius per al correfoc. Com sempre, aquest recorregut de 
foc pels carrers arrencarà amb el Júnior Foc, que unirà els 
carrers Montjuïc, Sant Salvador i finalitzarà a la plaça de Sant 
Salvador. A la nit, el correfoc, enguany amb convidats del 
Vendrell i Sant Pau d’Ordal, connectarà la plaça de l’Era de 

la Roca, els carrers Padró, la plaça Anselm Clavé, els carrers 
Montjuïc, Sant Paladí, Bons Aires, Montjuïc, Sant Salvador i 
la plaça de l’Església. Tot seguit, nit jove amb Loose Screws 
i el DJ de Flaix FM, Marsal Ventura, que repeteix un any més 
a Les Gunyoles. Diumenge, estrena a la Festa Major del ball 
de Gitanes local, protagonista a la cercavila que seguirà a la 
Missa solemne amb presència del Grup de Cantaires. A la tar-
da, gran ball i concert de Festa Major guiat per l’Orquestra 
Europa. 

La recta final de la Festa iniciarà dilluns amb la missa de 
difunts. Des de llavors, jornada de gresca amb la guerra d’ai-
gua, el concurs de Truc i la festa de l’escuma, per acomiadar 
el dia amb el Grup Loren a la nit. Tancarà les celebracions el 
Dia del Gos, que convida a tots  a caminar des de la plaça de 
l’Era de la Roca a la Font del Cuscó. En acabar es farà un be-
renar-sopar de germanor per al qual cal portar menjar, plats 
i coberts.
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Festa Major de Sant Sebastià dels Gorgs 
(3-7 d’agost)
#FMElsGorgs

Coincidint enguany amb la festivitat a Les Gunyoles, Sant 
Sebastià proposa quatre jornades de festa amb propostes 
tradicionals per a tota la família. 

Al tancament d’aquestes línies encara no estan confir-
mats els esdeveniments del dia 3, però sí es coneix el pro-
grama de divendres, que inclou la 28a edició del Sopar Local 
i una nit amb espectacle d’humor i imitacions, que inclourà 
a més la lectura dels versots dels diables. El dissabte, a més 

de les preceptives visites guiades al claustre del Monestir, 
es prepara una tarda amb activitats per a tota la familia, el 
Correfoc i gresca amb el grup Deribas, tribut a Héroes del 
Silencio, i l’empalmada fins a altes hores amb DJ Xabo. Diu-
menge, torn per a la 37a edició de la Cursa Popular, la missa 
amb cercavila, tarda de jocs infantils i una nit amb el grup La 
Montecarlo. Dilluns, la missa en honor dels difunts del poble 
clourà les festivitats.   

Diumenge, 6 d’agost
12:00 Missa solemne de Festa Major a l’església Parroquial 
amb el Grup de Cantaires, que cantaran els Goigs en honor 
a Sant Salvador. 
A continuació cercavila a càrrec de les Gitanes de Les Gunyo-
les, la Segunola, Diables Petits de Les Gunyoles i Bantukats.
En finalitzar, a la plaça de l’Era de la Roca, lluïment dels balls
19:30 Gran Ball de Festa Major amb l’Orquestra Europa a  la 
Plaça de l’Era de la Roca. 
0:00 Concert de Festa Major i Ball amb l’Orquestra Europa. 

Dilluns, 7 d’agost
11:00 Missa en memòria dels difunts del poble a l’església 
Parroquial.

13:00 Guerra d’aigua a la Pista Vella.
16:00 36è concurs de Truc.
18:00 Festa de l’escuma a l’Era de la Roca.
22:30 Ball amb el Grup Loren a la plaça de l’Era de la Roca. 
En acabar, traca de fi de festa.

Dimarts 8 d’agost: Dia del gos
18:00 Sortida cap a la Font del Cuscó des de la plaça de l’Era 
de la Roca. 
En arribar, berenar-sopar de germanor. 
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

PROGRAMA D’ACTES

Dijous, 3 d’agost
Actes pendents de confirmació al tancament d’aquestes lí-
nies

Divendres, 4 d’agost
21:15 Correfoc i castell de focs d’artifici.
22:15 28è Sopar local de Festa Major.
Tot seguit:
Toc d’humor de la Maria.
Llegida de versots dels diables.
00:00 Espectacle d’imitacions amb David Moreno.
1:30 Empalmada amb DJ Xabo.

Dissabte, 5 d’agost
7:00 Matines.
11:00 Visita guiada al claustre del Monestir (entrada 2€).
Tarda, a partir de les 17.00 al carrer de Baix: torneig de Bitlles 
Catalanes, campionat de futbolí i jocs infantils amb inflable i 

toro mècanic. Xocolatada per a tothom.
21:15 Correfoc i cursa de la carretilla.
23:30 Gresca a la fresca amb el grup DERIBAS, Tribut a Héro-
es del Silencio.
1:30 Empalmada amb DJ Xabo.

Diumenge, 6 d’agost
10:00 XXXVII cursa popular i refrigeri per als participants.
13:00 Missa de Festa Major.
14:00 Cercavila.
16:30 Joc infantil amb inflable refrescant.
20:00 Ball de vetlla amb el grup La Montecarlo.

Dilluns, 7 d’agost
12:00 Missa de difunts.
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Festa Major d’Avinyó Nou (17-21 d’agost)
#FMAvinyóNou

La tercera setmana d’agost acomiadarem les Festes Ma-
jors d’Estiu a Avinyonet a Avinyó Nou, amb una proposta que 
portarà la gresca als carrers del poble durant cinc jornades. 

La Festa Major d’Avinyó Nou arrencarà de la mà dels socis 
de mèrit del Centre Cultural i Recreatiu La Parra, que gaudi-
ran d’una actuació exclusiva del grup de teatre del Casal de 
la Gent Gran. L’endemà, pregó i primeres actuacions musi-
cals, en aquest cas amb protagonisme del grup de versions 
Shorts. 

El cap de setmana començarà amb un partit de futbol a 
La Grava i el correfoc i lectura de versots. Per aquest acte es 
recorda que quedarà prohibit l’estacionament de vehicles 
en els següents punts de l’itinerari: Plaça de la Font i carrers 
Avenir, Progrés, Pere Ràfols, lateral Ajuntament, Cabòries, 
carretera d’Olesa, carrer del Carme i Plaça de la Creu. A més, 

es recomana als veïns adoptar precaucions adients, espe-
cialment en la protecció de vidres i entrades de les cases. 
També es recorda que no està permès tirar aigua durant el 
recorregut. Tancarà la vetllada el ball amb l’orquestra ALEA 
i la festa jove de matinada. El diumenge, torn per a la missa 
solemne i la cercavila de balls populars en un dia que acaba-
rà al vespre i la nit als acords de l’orquestra Venus.

El dilluns 21, comiat de Festa Major amb una jornada no-
drida d’activitats, començant a les 11 del matí amb el parc 
infantil, ubicat al carrer del Carme, que estarà tallat de les 
9 a les 20h. L’església acollirà la missa de difunts a les 12h, 
en acabar la qual tindrà lloc l’aperitiu per als socis a la pista. 
A la tarda, campionat de truc i xocolatada pels més petits, 
i cloenda final amb un sopar de germanor i un espectacle 
d’humor. 
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PROGRAMA D’ACTES

Dijous, 17 d’agost
18:30  Repic de campanes.
19:00  Festa pels socis de mèrit a càrrec del grup de teatre 
del Casal de la Gent Gran.

Divendres, 18 d’agost
22:00 “El Pirandó fa el pregó”.
Tot seguit actuació del grup de versions Shorts.

Dissabte, 19 d’agost
18:30 Partit de futbol al Camp d’Esports La Grava:
U.E. Avinyonet vs Sant Jaume.
22:00 Correfoc amb els Diables Nefastus i lectura dels versots.
0:00 Ball amb l’orquestra Alea a la pista.
03:00 Festa jove. 

Diumenge, 20 d’agost
12:00 Missa Solemne de Festa Major. Tot seguit, cercavila i 
actuació a la pista dels  balls populars d’Avinyó Nou  .
19:30 Ball amb l’Orquestra VENUS a la pista.
0:00 Concert de Festa Major i ball de nit a la pista.

Dilluns, 21 d’agost
12:00 Missa per als difunts del Poble.
11:00 a 13.00 Gran parc infantil.
13:00 Aperitiu pels socis a la pista .
16:00 Campionat de Truc a la pista.
16:00 a 18.00 Gran parc infantil i xocolatada.
22:00 Sopar de Germanor a la pista i espectacle d’humor 
amb l’Àngel. 

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi
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SOCIETAT

cultura, gent gran, joventut

La sala d’actes del Centre de Dina-
mització Turística Local d’Avinyó Nou 
va rebre un any més el Festival En Veu 
Alta (EVA), proposta que divulga la nar-
ració i tradició oral catalana. Avinyonet 
va tenir la gran sort, a més, de rebre a 
l’escriptor, periodista i enigmista Mà-
rius Serra, una de les grans autoritats 
de la llengua a casa nostra el dia 11 de 
juny. 

Una cinquantena de persones van 
gaudir d’una representació magistral i 
divertidíssima. Serra, que destacava la 
“voluntat de l’EVA de posar la paraula 
en primer pla, sense artificis”, va oferir 
un espectacle d’arrel familiar inspirat a 
la secció Enigmàrius, que ofereix a Ca-
talunya Ràdio. Els assistents, que van 

Màrius Serra juga amb les paraules a Avinyonet  
Festival En Veu Alta

participar en tot moment del concurs 
plantejat per l’escriptor i periodista, 
van quedar encantats amb aquest pro-

posta nova proposta cultural del muni-
cipi, i des de l’Ajuntament convidem a 
l’EVA a tornar-hi la propera edició.

L’Alcalde i la Regidora de Cultura
visiten la Masia de Llinda

El propietari de la Masia de Llinda, Oriol Puig, va convidar 
el dimarts, 13 de juny, a l’Alcalde, Oriol de la Cruz, i la Regido-
ra de Cultura, Marta Ruiz, a visitar les diferents exposicions 
que està finalitzant a l’interior de la Masia.

Durant la trobada van veure també la capella romànica, 
una excel·lent mostra més del ric patrimoni que tenim a Avi-

nyonet. Arran de la trobada es van iniciar converses amb la 
propietat per tal de sumar aquesta masia i el seu important 
patrimoni a la xarxa d’elements turístico-culturals i arquitec-
tònics d’Avinyonet del Penedès. Sense cap mena de dubte, 
en el futur pot esdevenir una peça fonamental de l’enoturis-
me a la comarca.
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SOCIETAT

cultura, gent gran, joventut

La darrera reforma del govern de la Generalitat va pro-
mocionar al càrrec de Conseller de Cultura a Lluís Puig, per-
sona que va visitar el Pessebre Vivent Parlat el passat Nadal 
en representació del president de la Generalitat. Arran de la 
coneixença, l’Alcalde d’Avinyonet va felicitar-lo per via tele-
fònica, aprofitant l’avinentesa per convidar-lo personalment 
a la propera inauguració del Centre d’Interpretació DO Viní-
fera un cop es defineixi la data. Des d’Avinyonet estem sa-
tisfets que una persona coneixedora del municipi i les seves 
tradicions ocupi un càrrec tan representatiu.

Lluís Puig, nou 
Conseller de
Cultura

Durant les properes setmanes rebreu a les vostres llars la 
Guia d’activitats 2017-2018.

En aquesta edició hi podreu trobar les propostes espor-
tives, culturals i educatives de cada any, així com també al-
guna novetat.

A més, durant el proper mes de setembre també rebreu 
un flyer específic d’activitats trimestrals relacionades amb el 
món de la cuina per realitzar a l’Espai Gastronòmic del Cen-
tre de dinamització turística situat a Avinyó Nou que espe-
rem puguin engrescar a molta gent.

A punt
la Guia d’Activitats 
2017-18

Sortida Cultural amb la Gent Gran
del municipi

Un total de 50 persones grans del municipi van partici-
par, el dissabte 10 de juny, a la sortida cultural al Solsonès. 
Es va visitar el Claustre i el Centre d’Interpretació de Sant 
Llorenç de Morunys,visita guiada realitzada per l’Associació 
Cultural de la Vall de Lord que va ser molt interessant i que, 
entre moltes altres curiositats, ens va permetre descobrir 
per què s’anomena “piteus” als habitants d’aquesta pobla-
ció. Tot seguit varem fer una visita a les Fonts del Cardener i 
vam tancar la jornada amb un dinar al Restaurant Pla d’Abe-
lla de Navès. 

Dinar d’Estiu al Casal de la gent Gran 

Enguany el dinar de final de curs organitzat per la Junta 
de l’Associació de la Gent Gran del municipi es va realitzar 
el dissabte 17 de juny amb l’assistència de 70 persones. Tot 

seguit els assistents varen gaudir d’una magnífica actuació 
del Grup de playbacks del Casal Centre de Terrassa. 
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A partir del proper mes de setembre el servei de podolo-
gia que s’ofereix a la gent gran del municipi canvia de gestió. 
Fins aquest passat mes de juny, i des de la seva posada en 
marxa l’any 2010, el servei havia estat dut a terme per la pro-
fessional Montse Raventós. A partir d’aquest proper mes de 
setembre ja anirà a càrrec de la Clínica podològica Térmens 

Nova gestió del servei de podologia 
per a la Gent Gran

de Vilafranca, que ja ofereix el servei a Olesa de Bonesvalls. 
El funcionament continuarà sent el mateix que fins ara con-
certant cita prèvia.

Per a fer-ho cal trucar al telèfon 938.923.685 i dir que es 
vol concertar visita per un dels espais d’Avinyonet del Pene-
dès.

Estrena del curtmetratge
‘Trenquem el Silenci’

El passat dissabte, dia 17 de juny, es va fer l’estrena del 
curtmetratge “Trenquem el Silenci”, dut a terme per 15 joves 
del municipi amb en Jaume Fargas de “Taller de Cinema”.

Aquesta és una activitat cultural subvencionada pel De-
partament de Cultura de la Diputació de Barcelona i l’Ajunta-
ment d’Avinyonet. Un taller totalment pràctic amb un treball 
de molts mesos al darrera, on els participants han inventat 
el guió, han fet el rodatge i finalment també el muntatge i 
edició del curtmetratge. En aquesta ocasió i ja en la primera 
tarda de treball va sorgir la idea d’abordar un tema tan seri-
ós com és el bullying, idea es va convertir en una proposta 
ferma i consensuada i alhora en un repte que pensem que 

El Casal d’Estiu
arriba al seu equador

Els joves d’Avinyonet i altres municipis estan gaudint 
d’un intens estiu d’activitat de la mà del Casal d’Estiu. Iniciat 
el 26 de juny, la proposta ha ofert un gran gruix d’activitats 
basades en l’art com a eix temàtic. S’han proposat jornades 
de creativitat al voltant del circ, el reciclatge, la cuina o els 
jocs. Tampoc no han fal-
tat les excursions a Can 
Mitjans, on van conèixer 
de prop el pintor Bruno 
Tessier, la Masia de Ca-
ses Blanques o el Caixa 
Fòrum. Coincidint amb 
el tancament d’aques-
tes línies es duran a 
terme les jornades de 
colònies a Penyafort. El 
Casal s’estendrà fins el 
dia 11 d’agost. 

s’ha assolit. Es tractava d’expressar i representar una realitat 
existent i que entre tots podem ajudar a canviar i reconduir.

Tot a punt per
a l’Estiu Jove!

Un total de 15 joves del muni-
cipi ja s’han inscrit a l’Estiu Jove, 
proposta que es va posar en mar-
xa el dilluns, 17 de juliol, i que 
acabarà a final de mes amb una 
sortida a València. Les activitats 
proposades inclouen un taller de 
cuina a l’Espai Gastronòmic del 
Local Social, un taller de Graffi-
ti i art urbà amb el recolzament 
de l’Escola d’Art l’Arsenal, una 
jornada de Treball en Equip per 
fomentar l’esperit emprenedor i 
la realització d’una animació amb tècnica Stop Motion. La 
darrera setmana de mes es realitzarà l’esperada sortida a Va-
lència, que aplegarà, per ara, a una desena de joves, i durant 
la qual es visitarà la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Museu 
de les Ciències, l’Hemisfèric i l’Oceanogràfic. 
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TURISME

patrimoni
Visita al Museu i poblat ibèric de Ca n’Oliver

El passat 26 de maig l’Alcalde, 
acompanyat del tècnic de turisme, van 
participar als actes de celebració de la 
declaració de Bé d’Interès Nacional del 
Museu i poblat ibèric de Ca n’Oliver, a 
Cerdanyola del Vallès.

Convidats personalment per l’al-
calde, Carles Escolà, la visita va servir 
per descobrir el jaciment arqueològic 
i la seva consolidació amb el notable 
conjunt d’excavacions, circuits i cases 
recuperades. També es va mostrar el 
seu centre d’interpretació, veritable 
epicentre de les visites. 

Aquesta experiència similar a la 
viscuda per Avinyonet constata el cor-
recte sentit de la feina duta a terme 
aquests anys a Avinyonet, i que té en 
DO Vinífera una peça fonamental en 

la dinamització turística de tota la co-
marca. Durant la visita, Oriol de la Cruz 
va aprofitar l’avinentesa per convidar a 

la seva inauguració al seu homòleg de 
Cerdanyola i la seva Regidora de Cultu-
ra, Elvira Vila.

Recta final per a DO Vinífera
El passat 15 de juliol un grup format 

per regidors i treballadors de l’Ajun-
tament d’Avinyonet van gaudir d’una 
visita exclusiva a D.O. Vinífera, centre 

d’interpretació de la Font de la Canya. 
Durant la visita van poder gaudir de les 
noves instal·lacions, que seran un pol 
atractiu turístic fonamental per al mu-

nicipi. La tercera fase dels treballs, de-
dicada a l’acondicionament de l’espai, 
es troba a la recta final i s’espera que la 
inauguració es dugui a terme en breu.
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ESPORTS

almunicipi
L’Avinyonet Infantil repeteix a la Copa Penedès 
TV Gran Premi Consell Comarcal

L’equip Infantil d’Avinyonet va repe-
tir experiència a la competició finalit-
zant com a sotscampió del quadre re-
servat als millors quarts classificats de 
la fase regular. Classificació al marge, 
l’experiència ha estat molt positiva per 
a tots els joves jugadors, procedents de 
tots els pobles del municipi.

El passat 1 i 2 de juliol es va dur a 
terme a La Granada el Torneig de Fut-
bol 7 Copa Penedès TV Gran Premi 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
Com cada any el nostre municipi hi va 
participar amb joves dels diferents po-

bles d’Avinyonet del Penedès. Això feia, 
d’una banda, que els nois gaudissin 
practicant esport i competint, i de l’al-
tra, fomentava una millor coneixença 
i convivència durant un cap de setma-
na, donat que la distància entre nuclis 
fa que la relació entre ells no sigui tan 
habitual. A més, entre partit i partit po-
dien gaudir de la piscina municipal per 
refrescar-se i que l’espera per jugar el 
següent encontre no fos tan llarga.

Enguany Avinyonet va quedar en-
quadrat en el Grup A conjuntament 
amb el Sant Martí Sarroca, L’Arboç i 

l’Olèrdola i els jugadors que hi van 
participar van ser: Adrià Marcè, Emma 
Sivill, Hugo Raventós, Ivan Buenavida, 
Jan Sivill, Juan Pedro Pascual, Júlia 
Gris, Nabil Aghotaine, Neyén Tessier i 
Roger Ventura, entrenats per David Es-
teve i Gerard Moral.

El passat dijous 13 de juliol es va 
realitzar un berenar amb tots els parti-
cipants a l’Ajuntament d’Avinyonet on 
van poder entregar el trofeu aconseguit 
com a sots campions dels millors 4rts 
classificats i gaudir d’una bona estona 
recordant el torneig.

La Volta al Penedès en 
BTT, el 23 de setembre 

Un any més, el club Metal Bikers, organitzadors de la Vol-
ta al Penedès en BTT, ha renovat la seva confiança en Avi-
nyonet com a punt de sortida i arribada d’aquesta prova re-
ferent de l’esport ciclista a la comarca. La cursa tindrà lloc el 
proper 23 de desembre i tindrà el camp de futbol de la Grava 
com a centre neuràlgic. 

La cita aplega anualment a un centenar de ciclistes, 
molts dels quals referents d’aquest esport a casa nostra. 
L’ajuntament d’Avinyonet fa anys que creu i col·labora amb 
aquest projecte, i mostra la seva satisfacció de poder parti-
cipar un any més.

L’any 2016 la cursa va tenir lloc el dia 1 d’octubre amb vic-
tòries de Llibert Mill i Pere Joan Roig en els dos recorreguts, 
de 103 i 52 km, respectivament. Trobareu més informació a 
www.metalbikers.com 

Presentació de la XI 
Cursa solidària país 
del cava

El 5 de juliol de 2017 es va dur a terme al Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès la presentació de la XI edició de la Cursa 
solidària país del cava que enguany tindrà lloc el diumenge, 
29 d’octubre. Com cada any, la cursa recorrerà els gairebé 13 
quilòmetres que separen Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia pas-
sant pel nostre municipi al nucli de La Garrofa. L’ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès hi col·laborarà com en cada edició 
amb el Premi Avinyonet l’Origen de la Vinya amb un lot de pro-
ductes del municipi per als primers de cada categoria masculi-
na i femenina (10 lots en total) i dues entrades per al Monestir 
romànic de Sant Sebastià dels Gorgs per als 100 primers classi-
ficats de la general. Com sempre el 100% de la recaptació de la 
cursa anirà en benefici de la Marató de TV3 que enguany serà el 
17 de desembre i es dedicarà a les malalties infeccioses.
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LES ENTITATS

delmunicipi

El diumenge dia 28 de maig va tenir 
lloc el novè dinar de l’Agermanament 
al municipi, celebrat al Local Social de 
Can Mitjans amb l’assistència d’una 
seixantena de persones. L’Associació 
d’Agermanament organitza aquest es-
deveniment amb un doble objectiu: fer 
d’aquest dia un agermanament amb la 
gent del nostre municipi i ajudar a cos-
tejar les despeses del intercanvi  cultu-
ral que té lloc cada any en un dels dos 
municipis agermanats.

En acabar el dinar es van fer unes 
partides de “bingo”, els guanyadors i 
guanyadores de les quals es van en-
dur cava o vi de cellers del municipi, 
oli d’oliva verge extra, coques, vals per 
a pollastres a l’ast i una caixa de prés-
secs. Aquesta proposta sorgeix de la 
col·laboració que cada any molts co-
merços i empreses del municipi amb 
motiu del dinar de l’agermanament. 
Des de l’Associació d’Agermanament 
els agraïm a tots ells la seva col·labo-
ració: Artcava Celler Can Batlle, Can 
Ràfols dels Caus, Caves Avinyó, Caves 
Mas Candí,  Celler Tres Tombs, Covides, 
El Rebost de la Maite, Esteve Préssec 
d’Ordal, Finca la Gramanosa, Forn de 
pa d’Avinyonet, Embotits Mas Caballé, 
Mas Comtal, Vins de Foresta, Moixa, Ca-
ves Parxet, Pollastres a l’Ast Avinyonet, 
Caves Cuscó Berga, Xarcuteries Anton i 
Oli Jòlix. Hi col·laboren també l’Ajunta-

Dinar d’agermanament 2017

Associació d’Agermanament
Béruges -  Avinyonet del Penedès

ment d’Avinyonet del Penedès i les di-
ferents societats culturals del municipi. 
Des de l’associació d’Agermanament 
els agraïm a tots ells la seva col·labora-
ció i també l’assistència i col·laboració 
a tots els veïns i veïnes del municipi per 
fer realitat aquest dinar de celebració.

Sorteig d’un cap de 
setmana per a dues 
persones 
L’Associació d’Agermanament va orga-
nitzar també el novè Sorteig d’un Cap 
de Setmana per a dues persones dels 
pacs “Smart Box”. Un any més agraïm 
a les Cases Rurals del nostre municipi 

i a la Farmàcia Font que van col·labo-
rar en la impressió de les butlletes del 
sorteig i també a les moltíssimes per-
sones que van participar al sorteig tot 
comprant-nos alguna butlleta. El pas-
sat dimarts dia quatre de juliol es va 
fer l’entrega del premi al guanyador 
del sorteig 2017, el Jordi Gómez de Can 
Mitjans.

Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
Festa Major Petita
Cantallops va acollir, el passat dissabte, 1 de juliol, la Festa 
Major Petita de Sant Pere. Els joves –i els que no ho són tant– 
van quedar ben remullats al matí gràcies a la refrescant es-
cuma i a la posterior guerra d’aigua. A la nit, pendents de 
les possibles tempestes d’estiu, es va optar per traslladar el 
tradicional sopar a la fresca a la Sala de la Societat, on vam 
compartir vetllada tots junts sopant i jugant al bingo.
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“Cal fer front a
qualsevol incendi, 
per petit que sigui, 
ben equipat i amb 
formació. Si no, fas 
més nosa que servei”

VEUS D’AVINYONET: Joan Marcè, president del GIA i membre de l’ADF 

l’entrevista

“Davant el foc has de pensar 
amb el cap, no amb el cor”
És un dels defensors del nostre ric patri-
moni forestal. Una feina de 365 dies per 
la qual no rep un salari econòmic, però 
sí una bona recompensa emocional i ex-
periencial.

El Joan és un dels ‘camises grogues’ 
d’Avinyonet. Ens agrada gaudir de la 
seva presència a les Festes Majors, 
però patim quan veiem circulant per 
la N-340 o qualsevol de les vies del Mu-
nicipi el seu Pegaso. En tots dos casos, 
però, podem estar tranquils. L’ADF surt 
al rescat del nostre patrimoni natural!

-Et coneixem amb la camisa groga, el 
casc i la motxilla d’aigua o el camió, 
però qui és el Joan Marcè del dia a dia?
-Sóc de Cantallops, em dedico a la me-
cànica de cotxes i també ajudo a casa 
amb l’agricultura. En el temps lliure sóc 
voluntari de l’ADF, col·laborant el tas-
ques organitzatives del cos, el manteni-
ment dels vehicles i, clar, la prevenció i 
extinció d’incendis forestals.

-On neix aquesta vessant voluntària?
-De família, perquè a casa sempre hem 
col·laborat amb el poble o al municipi. 
A més, des de petit he sentit una atrac-
ció especial per les emergències.

-Herència d’alguna experiència?
-Diria que tot va començar amb els in-
cendis al Parc Natural del Garraf de 
1986 i 1994. En el primer només tenia 
6 anys, però recordo que m’ho mirava 
amb la meva mare al terrat, i recordo 
que li deia: ‘Mare, es veuen flames allà 
darrera’. Poc després vam haver de mar-
xar a casa de la meva àvia, a l’altre ban-
da de la carretera, perquè hi havia molt 
de fum. Allà em mirava des de la fines-
tra com passava l’incendi pel maset del 
Peixó i com hi treballaven avions i heli-
còpters. Sempre estava a l’aguait cada 
cop que passava un camió de bombers 
per veure què passava al voltant. 

Del de 1994 ja tinc més memòria. Va ser 
el del 4 de juliol, l’any dels incendis a 
la Catalunya Central. Llavors tenia 13 
anys i tenia el neguit de veure com evo-
lucionava el foc. Començava a desper-
tar el cuc de col·laborar en les tasques 
d’extinció. 

-Com era el procès d’adhesió?
-El Josep Maria, que venia de Sant Mar-
tí Sarroca, va decidir crear un cos de vo-
luntaris similar al que tenien allà. Pri-
mer érem independents de l’ADF, que 
només formaven propietaris forestals 
i feien alguna tasca de prevenció amb 
interessos particulars, i a nosaltres 
ens movia la vocació de col·laboració 
en incendis forestals i al municipi en 
assumptes d’organització. Érem una 
mena de cos de Protecció Civil. 

-I va arribar l’hora de formar-se.
-Amb els estatuts definits, vam fer una 
formació al parc de bombers de Vila-
franca junt a l’ADF de Sant Sadurní. Van 
ser tres dissabtes de curs sobre tipus 
d’incendis,  propagació del foc, vents, 
topografia, mànegues… en definitiva, 
els fonaments. Després vam aconse-
guir el carnet groc d’ADF, que acredita 
que tens coneixements i estàs estàs co-
bert per l’assegurança. Només així pots 
accedir al lloc que, en argot dels bom-
bers, es coneix com ‘la zona calenta’. 

-Com us coordinàveu?
-Amb un protocol que ara pot semblar 
molt rudimentari… Llavors hi havia 
molt pocs membres amb telèfon mò-
bil, així que l’única via de comunicació 
era el telèfon fixe. El coordinador se-
guia una llista i anava trucant un per un 
quan hi havia alguna incidència. Anys 
més tard, gràcies a l’expansió dels mò-
bils ja es va tornar més senzilla la con-
nexió via SMS i trucades, i ara amb el 
Whatsapp és una delícia.

-Quin va ser el teu ‘primer incendi’?
-Doncs va ser a la Font del Cuscó, quan 
encara no ens havíem format com a 
grup. Recordo que hi vam anar a l’aven-
tura amb la cuba de l’ADF de Can Ràfols 
dels Caus enganxada a un dels tractors 
de casa. En aquella època no hi ha-
via tant de control com ara, i jo hi vaig 
acudir en pantalons curts, samarreta 

-I llavors va néixer el GIA d’Avinyonet, 
el Grup d’Intervenció Immediata…
-Ho va engegar el 1998 el Josep Maria 
Heras, i m’hi vaig sumar de seguida, 
aprofitant que tot just acabava de fer 
els 18 anys. Vam coincidir una colla de 
gent del municipi d’edats molt similars 
que vam crear el grup de voluntaris del 
GIA, ara integrat dins l’ADF. 
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de màniga curta… vaig acabar trinxat 
per tot arreu. Devia tenir 16-17 anys, i 
per sort el foc no va ser gran cosa. Però 
d’aquella experiència vaig treure que cal 
fer front a qualsevol foc, per petit que si-
gui, ben equipat i, sobretot, amb forma-
ció, perquè quan no compleixes aquests 
requisits fas més nosa que servei.  

-Llavors arriba el GIA, després vincular 
a l’ADF. Com heu arribat a l’estat actual?
-Un cop creat el grup, vam dissenyar els 
uniformes. Primer eren camises blaves, 
després, en adherir-nos a l’ADF, les vam 
haver de canviar pel color groc. I entre 
tant, el veritable maldecap: trobar un 
vehicle amb els pocs recursos que te-
níem. Demanant donatius a empreses 
del municipi vam aconseguir comprar 
un Land Rover de segona mà, que vam 
preparar i equipar amb molta il·lusió. 
No teníem ni garatge, de manera que el 
seu aparcament era rotatori: uns dies 
a Les Gunyoles, els altres a l’Arboçar… 
Tampoc no podíem emmagatzemar el 
material, que repartíem entre el cotxe i 
els nostres domicilis particulars. 

-Ja teníeu prou amb el Land Rover?
-Què va! De fet, cap al 2003 vam acon-
seguir un camió Magirus del 1980 pro-
cedent d’un cos de bombers austríac. 
Podia transportar tres ocupants i 2.000 
litres d’aigua amb una motobomba més 
potent que la del Land Rover. Aquest ca-
mió el vam fer servir fins el 2016, quan el 
vam vendre a l’ADF de La Llacuna. 

-I del Magirus al Pegaso. Per què?
-El Magirus tenia algunes limitacions, 
com ara que només podien viatjar-hi 
tres persones. Així que sempre havíem 
de deixar algú a terra en cas d’inter-
venció. Com que al grup sempre hi ha 
algú buscant oportunitats per millorar 
l’equipament, un dia va sorgir l’opció 
del Pegaso. Pertanyia al cos de bom-
bers de Graus, a Osca, que el va treure 
a subhasta. Aquest model se’l coneix 
com l’egipci, i per la muntanya es com-
porta realment bé. 

-Quines característiques té?
-Té una capacitat per a sis places i 3.000 
litres d’aigua, de manera que guanyem 
capacitat de personal i extinció respec-

te al Magirus. És 4x4 amb reductora, 
xassís elevat, motobomba acoblada al 
motor del camió i armaris repartits per 
ubicar tot el material. 

-Però el camió no està pas sol. Com 
arriba el pick-up?
-Doncs de la necessitat de rellevar el 
Land Rover. El nostre primer vehicle 
tenia un dipòsit de 600 litres i una mo-
tobomba, que per fer una primera inter-
venció eren més que suficients. A canvi, 
però, era lent i costava arribar als llocs 
amb ell. Llavors, un cop aconseguit el 
Magirus, el següent objectiu era buscar 
un vehicle ràpid. La gent del grup va 
trobar un Mitsubishi L200 pick-up. Amb 

disponibilitat durant l’any.

-Què feu fora de la temporada de 
focs?
-Aquest període és igualment important 
i el dediquem al manteniment dels vehi-
cles, dels camins, a les tasques de pre-
venció i, és clar, a la formació.

-I a l’estiu?
-La tasca actual comprèn la vigilància 
els caps de setmana, les actuacions 
preventives als correfocs de les festes 
majors i també la col·laboració amb 
l’Ajuntament. Ja que ens donen suport 
econòmic, cal correspondre com po-
guem en les tasques que poguem fer. 

-I si hi ha un foc?
-Ens arriba un avís via emissora dels 
guaites de la Diputació que fan el PVI (Pla 
de Vigilància) o via whatsapp al grup de 
coordinadors d’ADF si algú de la Federa-
ció d’ADF ha rebut alguna notícia o ha 
vist alguna columna de fum. Depèn del 
lloc on sorgeixi l’avís ens activem.

-I, ben aviat, les noves càmeres de vi-
gilància, no?
-Són el resultat d’una prova pilot ini-
ciada per l’ADF de Subirats. Aquests 
nous ‘vigilants’ treuen un fotograma 
cada tres o cinc segons que permet 
deduïr l’estat del bosc en temps real. 
No enregistren, només permeten veu-
re què passa, i són accessibles des de 
l’ordinador o el mòbil. Llavors, en rebre 
una alerta, pots connectar-te i estudiar 

VEUS D’AVINYONET: Joan Marcè, president del GIA i membre de l’ADF 

l’entrevista

la seva adquisició vam incrementar de 
tres a cinc –una mica comprimits, això 
no ho puc negar– la capacitat de perso-
nal sense renunciar a una bona capa-
citat de transport d’aigua. Ara per ara, 
aquest vehicle el fem servir per fer les 
guàrdies i és més àgils per moure’ns. 

-Fins ara hem repassat el parc mòbil. 
Què hi ha del parc humà?
-Som 17 persones actives en total, de 
les que una desena gudeixen de total 

“Som 17 persones 
actives, de les que 
una desena tenen  
disponibilitat
durant tot l’any”
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la situació mentre et prepares o et des-
places al lloc, i pots calcular millor els 
recursos. Ens seran de gran ajuda. 

-Un cop rebuda l’alerta, si cau a prop, 
directes cap al foc…
-El primer en arribar a l’incendi té el 
deure d’actuar sempre segons la seva 
formació. Després, quan arriben els 
bombers, ens coordinem amb ells. Has 
de tenir molt clar que el teu deure és 
orientar, assessorar bé els recursos fo-
ranis: detallar els camins per on poden 
transitar, on omplir d’aigua... 

-Com és el moment del trasllat cap a 
l’incendi?
-Són minuts de tensió i nervis. Has 
d’anar en silenci, ben atent a les ins-
truccions que es reben per l’emissora. 
Qui condueix ha de centrar-se exclusi-
vament en fer-nos arribar el més ràpid 
possible sense riscos, i el copilot en 
buscar bé al mapa de la zona i cercar 
els punts d’accés per guiar el conductor 
i donar informació per ràdio quan toca. 

-Un cop al foc, molta por?
-Més aviat respecte. Davant el foc has 
de mirar de pensar més amb el cap 
que amb el cor. Tu potser t’hi abocari-
es de seguida, però abans és necessari 
ubicar-te abans, saber cap a on van les 
flames, la direcció del vent i, només en 
aquest moment, intervenir. 

-Quin ha estat el foc més gros on heu 
estat?

-Hem vist de tot. El més llunyà va ser 
el de Cardona, on van acudir alguns 
membres del grup amb el Magirus. El 
més gros va ser el que va cremar prop 
del pantà de Foix, i el primer al muni-
cipi, l’incendi del 2001 a l’Arboçar. Lla-
vors no teníem vehicle, i vam ajudar els 
bombers amb els nostres cotxes parti-
culars, la cuba de Can Ràfols i un trac-
tor. Llavors ens faltava coordinació i ex-
periència com a grup, a més de vehicle. 

-Es nota el progrès tecnològic als in-
cendis?
-Va una mica lent, però ara, per exem-
ple, tothom va equipat amb un GPS a la 
butxaca, el mòbil. Aquest element ens 
facilita la transmissió i recepció de mol-
ta informació. 

-I si tornem a l’actualitat, quin estiu 
ens espera?
-Darrerament, les campanyes es pre-
senten més desestacionalitzades i 
llargues. Tenim incendis a hivern, a la 
primavera o la tardor, segons el clima. 
Ara venim d’un hivern on ha plogut, 
amb vegetació que ha crescut i que ara 
amb aquest juny tan calorós s’ha asse-
cat. Un dels factors més perillosos que 
sempre destaquen els bombers són ‘els 
tres 30’: humitats inferiors al 30%, tem-
peratures superiors als 30ºC i ràfegues 
de vent superiors als 30 km/h. 

-Pot sonar a clixè, però mai està de 
més: quines precaucions ha de seguir 
la gent?
-Per sobre de tot, no fer foc ni barbaco-
es. Si no ho podem evitar, no fer-les 
mai a terra, i si són d’obra, han de tenir 
sempre mataguspires a la sortida de 
fum per evitar l’expulsió de partícules 
incandescents. També està prohibit 
tirar petards, burilles i qualsevol ob-
jecte per la finestreta del cotxe, evitar 
treballs agrícoles en zona forestal… En 
definitiva, per fer qualsevol foc cal de-
manar permisos als Forestals. Ells do-
naran o no l’autorització i definiran les 
mesures de seguretat a prendre.

-I què ha de fer la gent si veu una co-
lumna de fum?
-Cal trucar immediatament al 112 i de-
tallar amb la màxima concreció possi-

ble on es troba el possible foc. Aquest 
sistema activa immediatament el pro-
tocol d’emergències. Tot seguit es pot 
avisar l’Ajuntament o algun membre de 
l’ADF si ens coneix. La informació ja ani-
rà corrent, però és vital trucar al 112.

-Hem parlat d’incendis fortuïts, ac-
cidents… però, de debó enteneu a la 
gent que crema boscos?
-Costa d’entendre, perquè moltes ve-
gades es poden sumar interessos par-
ticulars per ‘netejar’ alguna part del 
bosc o una parcel·la, i sempre s’ha sen-
tit parlar de requalificacions, quelcom 
que a Catalunya no pot succeïr però sí 
és més fàcil que passi a la resta d’Es-
panya. També hi ha gent, malgrat que 
costi d’entendre, que crema per veu-
re el moviment de l’emergència. Gent 
potser una mica desequilibrada, que 
ho fa per veure el xou dels bombers, o 
simplement, per ‘gaudir’ el foc.

-Necessiteu nous ADF al grup?
-Qualsevol incorporació és sempre 
benvinguda i alhora necessària per as-
segurar el relleu. Les noves entrades 
oxigenaran el grup, tot i que costa entre 
el jovent agafar obligacions.

-Què aporta formar part d’aquest 
col·lectiu? Diners està clar que no…
-Al final aporta quelcom més valuós: 
una experiència única. Tots ens avenim 
molt bé, formem un grup molt maco. 
Riem molt, passem molt bones estones 
en convivència, et mous per diferents 
nuclis i guanyes vivències personals 
que t’omplen molt. Tenim una part 
muntanyosa important al municipi, 
que ens estimem i gaudim, i ens agrada 
contribuir a mantenir-la. Això et dóna 
una satisfacció personal impagable. 

-En el fons, per ser voluntari de l’ADF 
ha de ser curiós: d’una banda, el de-
sig que no cremi res; de l’altra, voler 
entrar en acció…
-Són contradiccions, perquè estàs més 
bé quan no passa res i tot està tranquil. 
Però en el moment que reps l’alerta i 
passa alguna cosa ja sents els nervis i 
les ganes de participar en què allò no 
vagi a més i hi hagi els menors danys 
possibles. 

VEUS D’AVINYONET: Joan Marcè, president del GIA i membre de l’ADF 

l’entrevista
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