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Can Mitjans quedarà connectada
a la xarxa d’aigües municipal
Les obres s’iniciaran l’any 2018 i estaran
subvencionades en un 88%

Programes de la Festa Major de Cantallops, Festes del Most i Halloween

> DOCUMENTAL: ‘MICROVI, LA GRAN FESTA DELS PETITS CELLERS’

Estrena dins del Festival Most 2017
a l’Auditori del Vinseum
el proper 9 de novembre a les 20 h
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VEUS D’AVINYONET:
PERE TARRÉS, PRACTICANT
D’AVINYONET DEL PENEDÈS

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
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 8.30 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
Maria Victòria de Pascual i Pascual. Dijous a hores concertades.
Tel. 93 897 00 00 ext 111. Per Urgències trucar a: 687086270
Assistent Social i Educadora
Dilluns de 9 a 14 h. Hores concertades prèviament
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
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.
Bibliobús Montau
Els divendres de 16 a 19 h.
Avinyó Nou: Davant el CEIP d’Avinyonet del Penedès.
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, dimarts, dimecres i divendres de 16,30 a 19 h. a Avinyó Nou,
al local social.
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 13 h i de 16 a 19 h.
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 dijous de cada 
mes per sol·licitar el servei. Deixa els feixos davant del teu domicili.

PÀG. 12

ENCARREGAT
EL PROJECTE D
 LA PISCINA MUNICIPAL

PÀG. 8

CAMINADA
DE L’ORIGEN
DE LA VINYA



EDITORIAL

Avinyonet va votar

El passat 1 d’octubre  es va cele-
brar a Avinyonet una jornada pacífica, 
democràtica i on tots els veïns i veïnes 
que vam decidir anar a votar ho vam fer 
“com sempre” i al mateix lloc de sem-
pre. Vull agrair a totes les persones i en-
titats que van fer possible l’organització 
i que, en conseqüència, van permetre 
que 742 persones poguessin exercir el 
seu dret a vot.

D’altra banda, i després de veure les 
brutals imatges per televisió o xarxes 
socials de la repressió policial, només 
puc manifestar, en nom de l’equip de 
govern, la més enèrgica condemna a 
aquests fets i refermar la defensa dels 
nostres drets i les nostres llibertats da-
vant els atacs exercits per l’executiu de 
l’estat espanyol mitjançant les seves 
forces policials. Com a poble és impre-
sentable aquesta agressió a persones 
que tan sols volien exercir el seu dret a 
vot.

Aquest agost hem estat molt pro-
pers a un atac terrorista amb implicació 
a la nostra comarca i que a molts ens ha 
tocat de massa de prop. En primer lloc, 
manifestar el nostre condol a la família 
d’en Pau Pérez en nom de tot el muni-

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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pressupost per a 2018, que incorporarà 
treballs com l’asfaltat dels carrers de la 
Soleia, Obaga, Sant Miquel i dels Horts a 
les Gunyoles, l’Arboçar de Baix o l’espe-
rada piscina, vestidors i pistes de pàdel 
a la zona esportiva de la Grava. Per tant 
acabem aquest 2017 amb una perspec-
tiva molt positiva i preparem un 2018 
on, segurament, tancarem el cercle pel 
que fa a carrers i farem un salt impor-
tantíssim en equipaments per a tots els 
veïns i veïnes del municipi.

Seguim amb molta força i moltes 
ganes de continuar acomplint amb el 
nostre programa electoral.

Que gaudim tots de la darrera festa 
major de l’any a Cantallops i disfrutem 
de les festes del Most.

Vull acabar donant les gràcies al 
Pere Tarrés, practicant, per la seva fei-
na al municipi i convidar-vos a tots el 
proper dijous dia 17 a les 7 de la tarda 
al local d’esquerres on li retrem un petit 
homenatge per la seva tasca al nostre 
municipi al llarg d’aquests 26 anys.

cipi d’Avinyonet i el suport al nostre 
municipi veí, Subirats, afectat pel pas i 
posterior abatiment del terrorista que 
va causar la por a la ciutat de Barcelo-
na. Junts sóm més forts i sobretot #No-
TenimPor.

Pel que fa al terreny municipal, molt 
bones notícies. Cal remarcar l’ator-
gament d’una nova i molt important 
subvenció de connexió de la xarxa mu-
nicipal d’aigua amb el poble de Can 
Mitjans. Això ens permetrà tenir la tota-
litat del municipi connectada a la xarxa 
d’ATLL i, per tant, garantir el 100% del 
subministrament d’aigua durant tot 
l’any a tots els punts del municipi sen-
se dependre de pous, que cada vegada 
disposen de menys cabal, especialment 
en èpoques d’estiu.

Continuant en el terreny de les mi-
llores al municipi, han acabat les obres 
de la depuradora de Cantallops amb la 
seva entrada en funcionament i comen-
cem les ja programades per aquesta 
tardor, tals com l’aparcament de Sant 
Sebastià, el carrer Nou de Cantallops o 
bé el mur d’escollera de la plaça de l’Era 
de les Gunyoles.

Per acabar, iniciem l’elaboració del 
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TEMA DEL MES

canmitjans

La concessió d’una subvenció de 
277.925€ per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) permetrà 
iniciar aquests treballs, que
permetran unificar el
subministrament d’aquest
servei essencial a tot els pobles 
d’Avinyonet.

Can Mitjans quedarà connectat a la xarxa d’aigua del municipi

La xarxa d’aigua per a consum d’Avi-
nyonet del Penedès donarà en breu un 
decisiu pas endavant en quedar, final-
ment, unificada i amb un subministra-
ment únic mitjançant la xarxa d’ATLL 
per a tots els pobles. Aquest era un 
dels objectius principals de l’equip de 
govern municipal, i s’ha acabat consu-
mant després de multitud de reunions i 
trobades entre l’alcaldia i la Generalitat 
de Catalunya.  

Can Mitjans és, encara, l’únic po-
ble d’Avinyonet del Penedès que ha 

d’abastir-se d’aigua a partir de pous, 
una solució que ofereix problemes de 
cabal, especialment en època d’estiu. 
Per solucionar aquest dèficit i armonit-
zar el servei a tot el municipi, l’Ajunta-
ment va presentar per segona vegada a 
l’Agència Catalana de l’Aigua una sol·li-
citud de subvenció del cost parcial que 
implica dur a terme els treballs.

La ressolució dels expedients sub-
vencionats entre el proper curs i 2019 
es va fer pública amb la signatura del 
director d’Àrea d’Abastiment d’Aigua, 

Jorge Demóstenes, el passat mes de se-
tembre. Per al municipi, aquesta rúbri-
ca equival a una concessió del 88,24% 
de l’import total dels treballs. La con-
nexió d’aigua amb Can Mitjans, doncs, 
rebrà un ajut econòmic de 245.238,75 
€, quedant només un 11,76% rema-
nent del cost estimat de les obres que 
s’haurà de cobrir amb partides pròpies 
municipals. 

Oriol de la Cruz, alcalde d’Avinyonet 
del Penedès, valoraba la decisió: “Ens 
trobem davant un dels passos enda-
vant més grans dels darrers temps al 
municipi, i ens permetrà reparar un dè-
ficit històric en matèria d’infrastructu-
res a Can Mitjans. L’obtenció d’aquest 
ajut econòmic és la conseqüència de 
moltes reunions de treball amb dife-
rents organismes de la Generalitat de 
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TEMA DEL MES

canmitjans
Can Mitjans quedarà connectat a la xarxa d’aigua del municipi

Catalunya, i prova que la feina de des-
patx dóna els seus fruits. Ara confiem 
iniciar el més aviat possible la licitació 
dels treballs.” 

Aquesta obra estratègia passa per 
l’enviament d’una gran canonada d’ai-
gua des de la xarxa principal en direc-
ció a Can Mitjans, una infrastructura 
que permetrà, a més, afegir hidrants 
a disposició de bombers i ADF en cas 
d’incendi forestal. També serà una via 
idònia per connectar el poble amb la 
xarxa de fibra òptica.

Un cop concedida la subvenció, es 
començaran en breu els procediments 
per licitar les obres, que començaran 
durant l’any 2018. Es tracta d’una im-
portant notícia per al municipi, que 
uniforma els serveis bàsics a tota la 
seva trama urbana. 
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TEMA DEL MES

Avinyonet, protagonista al prestigiós Most Festival

L’esdeveniment 
de referència a 
Avinyonet del
Penedès dins el 
món de
l’enoturisme ha 
estat objecte
d’un documental,
produït per
l’Ajuntament i la 
productora
Suport Films,
seleccionat a
concurs d’entre 38 
films d’arreu del 
món al prestigiós 
Festival Most. 

El Microvi fa el salt a la gran pantalla
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TEMA DEL MES

Avinyonet, protagonista al prestigiós Most Festival

El Microvi fa el salt a la gran pantalla
La peça es projectarà per primer cop 

el proper 9 de novembre a l’Auditori del 
Vinseum de Vilafranca, tot i que també 
es farà un passi exclusiu per a tots els 
veïns i veïnes del municipi el dissabte, 
18 de novembre, en doble sessió al Lo-
cal Social: 11:30 i 17:30h. L’entrada serà 
gratuïta.

La cinta, de 27 minuts de durada, 
s’endinsa al Microvi explicant l’esde-
veniment des d’una perspectiva múlti-
ple: la de l’organització, els cellers, les 
societats i els voluntaris de la mostra. 
L’objectiu final d’aquesta producció és 
augmentar la seva difusió, alhora que 
realçar-ne el seu valor i projecció al 
nostre territori. 

Sota el títol Microvi, la gran festa 
dels petits cellers, el curt documental 
barreja les millors imatges de l’edició 
2017 amb alguns testimonis de l’orga-
nització, cellers, societats i convidats 
especials, com ara Josep Pelegrín, 
millor sommelier d’Espanya 2016 i in-
troductor del tast de Sumolls; el seu 
homòleg David Escofet, o la geògrafa 
Maite Garriga. Tots ells destaquen el 
gran valor del Microvi, com demostra la 
cita de Pelegrín, extreta de la cinta: “És 
imprescindible. Mostres com aquesta 
on molts elaboradors poden ensenyar 
el que estan fent. És un patiment cons-
tant per a l’elaborador després de 365 
dies de feina, i tenir llocs on poder en-

senyar el que estan fent i que la gent ho 
tasti  i ho gaudeixi, poques mostres de 
microelaboradors hi ha”. 

Un altre dels arguments abordats 
es dedica a la funció del Microvi com a 
aglutinador d’Avinyonet, una tasca que 
subratlla el tècnic de Turisme del muni-
cipi, el Xavi Masó:  “No hi havia al Mu-
nicipi un esdeveniment que aglutinés a 
tots els habitants. Microvi aconsegueix 
això. És un reflex del que és el muni-
cipi”. Part de culpa d’aquesta darrera 
afirmació la tenen els Antiviòtics, la 
contribució dels quals esdevé cabdal. 
El seu treball incansable queda reflectit 
en els testimonis dels cellers presents i 
també amb l’abundant metratge on es 
pot veure la seva tasca muntant, des-
muntant o col·laborant en els diferents 
esdeveniments. 

En vista de l’excel·lent resultat fi-
nal, es va decidir presentar-lo al Festi-
val Most 2017 a la secció Collita 2017, 
on va passar la tria inicial del jurat. El 
documental serà presentat en primícia 
el dijous, 9 de novembre, a les 20:00 a 
l’auditori del Vinseum de Vilafranca del 
Penedès, juntament amb altres tres 
cintes més. 

Un cop desvelat en societat, s’oferi-
rà una presentació exclusiva per a tots 
els habitants d’Avinyonet del Penedès 
el dissabte, 18 de novembre, en doble 
sessió, a les 11:30 i les 17:30h al Local 
Social d’Avinyó Nou. L’accés a tots dos 
passis serà completament gratuït.

El Most Festival, a Avinyonet
Avinyonet del Penedès ha iniciat la seva col·laboració amb el Festival Most per 
acollir una de les sessions del festival, prevista el proper diumenge, 5 de no-
vembre, a les 12:00 del migdia a la sala d’actes del centre de dinamització tu-
rística local, i durant la qual s’hi podran veure tres documentals participants. 
La intenció és que el municipi es transformi en una aturada anual del festival 
Internacional de cinema del vi i el cava, que enguany arriba a la seva setena 
edició.
Podeu consultar totes les dates, horaris més informació del Festival a la web 
www.mostfestival.cat
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ACTUALITAT MUNICIPAL

caminadadel’origendelavinya
Caminada de l’origen de la vinya

Aquest passat dissabte 7 d’octubre es va realitzar una nova 
activitat al municipi, la Caminada de l’Origen de la vinya. Una 
proposta oberta a tothom amb la que es van recórrer els 6 
grans nuclis de població del municipi. Unes 80 persones van 
completar els 19 km proposats.

L’activitat era organitzada conjuntament entre l’Associació 
de veïns i veïnes de Can Mitjans, ideòlegs de la proposta, el 
Centre cultural i recreatiu de Cantallops, el Centre cultural i 
recreatiu La Parra d’Avinyó Nou, la Societat Els Gorgs de Sant 
Sebastià dels Gorgs, la Societat La Penya de l’Arboçar, la Soci-
etat La Torre de Les Gunyoles i l’Ajuntament.

La caminada tenia un recorregut total de 19 km i tothom 
podia afegir-s’hi a qualsevol dels nuclis del municipi. No feia 
falta inscripció, de tal manera que qualsevol persona podia 
adaptar la distància del recorregut a les seves possibilitats.

La jornada va transcórrer de manera festiva i puntual per 

tots els nuclis on les diferents entitats hi tenien preparats els 
avituallaments i on segellaven el comprovant de pas. A Can-
tallops es va fer una aturada per esmorzar i es va poder fer el 
cafè, a Avinyó Nou es tenien preparats fruits secs, a Les Gu-
nyoles fruita, a l’Arboçar fruits secs i fruita i a Can Mitjans el 
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les 130 persones el tram amb més assistència, de Les Gunyo-
les a l’Arboçar.

Des d’aquestes linies agrair l’assistència a tots i totes les 
participants així com també a totes les entitats organitzado-
res per fer d’aquesta nova iniciativa un nou referent i activitat 
al municipi que de ben segur es repetirà el proper any 2018.

merescut premi final: una copa de cava i pica-pica.  En acabar 
un bus va retornar a tothom al seu lloc d’origen.

La caminada va començar amb 80 valents i valentes a Sant 
Sebastià dels Gorgs i va acabar amb 100 persones a Can Mit-
jans amb una oscil·lació durant el recorregut que va arribar a 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia
Avinyonet va votar l’1 d’octubre

El referèndum de l’1 d’octubre ha trasbalsat la història de 
bona part dels pobles de Catalunya. Avinyonet no ha esta una 
excepció, malgrat ser una jornada viscuda feliçment en demo-
cràcia i pau. El sí a la independència va guanyar majoritària-
ment als vots de la consulta, a la qual van precedir i seguir una 
sèrie de concentracions i aturades ciutadanes.

Tot va començar el 20 de setembre arran de l’operació 
Anubis, iniciada per la Fiscalía General de l’Estat i que va aca-
bar amb la detenció d’una quinzena de persones i 41 registres 
practicats. Avinyonet es va sumar a la protesta ciutadana, i 
vora 200 persones, amb la totalitat de regidors municipals al 
capdavant, es van concentrar davant l’ajuntament. Aquesta 
pacífica trobada va acabar amb una proclama ben explícita: 
“Votarem”.

La jornada del referèndum va arrencar ben d’hora, amb la 
concentració de diferents ciutadans i l’ANC del municipi da-
vant el local de votació, a la plaça de la Vila. El col·legi electo-
ral va obrir sense novetat a les 9 del matí, i es va completar la 
jornada sense incidències. Un 59,31% del cens va prendre part 
a la votació, a més de 14 persones no empadronades (donat 
el cens obert que es va concedir a la votació). Els resultats van 
ser majoritàriament favorables al sí, amb 695 sufragis favora-

bles (93,6%), 38 negatius (5,12%), 2 nuls (0,2%) i 7 en blanc 
(0,9%).

Acabada la jornada, Avinyonet també es va afegir a la pro-
clama per les llibertats i la democràcia arran de les actuacions 
de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a diferents indrets de 
Catalunya. El municipi es va afegir massivament a l’aturada 
de país del 3 d’octubre, convocada per la Taula per la Demo-
cràcia, amb el tancament de les dependències municipals i la 
llar d’Infants. La gran majoria de comerços també van tancar 
les seves portes.

Avinyonet, amb les víctimes dels atemptats de Barcelona
L’Ajuntament va convocar un minut 

de silenci a la Plaça de la Vila en me-
mòria de les víctimes dels atemptats 
de la Rambla a Barcelona l’endemà del 
fatídic 17 d’agost. Més de 40 persones 
van acudir a la crida municipal, entre 
els quals hi havia membres de l’equip 
de govern i regidors de tots els partits 
amb representació.  Les banderes van 
lluir crespons negres i onejar a mig pal 
durant els tres dies de dol oficial.

Avinyonet del Penedès es va posar 
en contacte amb la Generalitat i l’ajun-

tament de Barcelona per mostrar el 
seu suport. L’alcalde, Oriol de la Cruz, 
va estar en contacte amb les forces de 
seguretat en tot moment valorant les 

diferents decisions a prendre degut a 
la proximitat al municipi dels fets que 
s’estaven produïnt. També va assistir 
al funeral del Pau Pérez, vilafranquí 
assassinat per l’autor de l’atemptat a 
la Rambla de Barcelona, just minuts 
abans de posar-se a disposició del seu 
homòleg de Subirats, Pere Pons, per 
col·laborar en allò que fos necessari, 
un cop es va saber que un dels terroris-
tes havia estat vist per Subirats i va ser 
abatut per una patrulla de seguretat 
ciudadana.
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Enotrobada a Avinyonet del Penedès
Enoturisme Penedès va organitzar 

una nova enotrobada el passat dijous, 
5 d’octubre, per tal que els diferents re-
presentants polítics dels ajuntaments 
de la comarca coneguin els productes 
turístics de la zona.

En aquesta ocasió es va visitar el 
projecte de Barraca Entre Vinyes, situat 
a l’Arboçar, i Art Cava a la masia de Can 
Batlle, dues propostes ben singulars a 
la comarca. Hi van assistir els alcaldes 
de Torrelles, Mediona, Font-Rubí, Vilo-
bí del Penedès, Sant Pere de Riudebit-
lles, regidors de Castellví de la Marca i 
els Monjos, acompanyats per l’alcalde 
d’Avinyonet del Penedès i el regidor de 
Turisme, Lluís Carsí.

Cobrat íntegrament la subvenció del 
programa Viure al Poble

El passat mes d’agost va tancar més 
de quatre anys d’intensa feina inten-
siva de l’equip de govern per segellar 
el cobrament final del programa Viure 
al Poble. La Generalitat va abonar els 
200.000 euros pendents de pagament, 
producte de les moltes reunions de l’Al-
calde amb el Departament de Governa-
ció per saldar aquest deute. 

Aquest programa ha significat una 
inversió d’un milió d’euros al municipi 
i, a dia d’avui i amb tot el pla desplegat, 
no es pot discutir la seva importància 
en nous equipaments, infrastructures 
i un decisiu rellançament del turisme. 
De fet, en aquest aspecte s’ha situat 
Avinyonet com a un dels municipis cap-
davanters a la matèria del Penedès.

Nova tècnica
de Serveis Socials
L’Elena Pau assumeix aquest càr-
rec un cop coneguda la baixa de 
la Toni, que ha deixat la feina per 
motius personals després d’un any 
amb nosaltres. Aquest servei està 
conveniat amb el Consell Comar-
cal, essent ells els encarregats de 
triar l’equip als diferents munici-
pis. L’horari d’atenció al públic és 
els dilluns de 9 a 14h, amb hores 
concertades prèviament. 

Nova practicant
El Pere Tarrés Mayol ha iniciat el 
seu període de jubilació després 
de molts anys al municipi. Al mar-
ge d’agraïr-li la seva gran tasca, 
donem la benvinguda a l’Àngels 
Sellarès Rovira, que ocuparà el seu 
lloc. 

Canvis al servei
de telecentre
Des del mes de setembre s’ha tan-
cat el centre de Cal Candi per a 
aquests usos i així concentrar el 
servei exclusivament al Local Soci-
al d’Avinyó Nou en els següents ho-
raris: de dilluns a divendres als ma-
tins de 10:00 a 13:30 i a les tardes 
(excepte dijous) de 16:30 a 19:00.

Horaris dels busos 
escolars a Avinyonet

Amb la posada en marxa del curs 2017-
2018, el Consell Comarcal ja ha posat en 
marxa els horaris dels busos al seu pas pel 
municipi. Són els següents:
Ruta 1: Olèrdola-Instituts Vilafranca (Plana): 
passa per l’Arboçar a les 7.34h (tornada a les 
15.27h). Ruta 6: Olesa de Bonesvalls-Insti-
tuts Vilafranca (Hispano Igualadina): passa 
per Can Mitjans a les 7.05h (tornada a les 
15.35h), les Gunyoles a les 7.35h (15.25h) i 
Avinyó Nou a les 7.39h (15.22h). Ruta 7: Les 
Gunyoles-Instituts Vilafranca (Autocars Ven-
drell): Surt de les Gunyoles-Avinyó Nou a les 
7.10h (tornada a les 15.45h) i passa per Can-
tallops a les 7.15h (15.37h) i Sant Sebastià 
dels Gorgs  a les 7.25h (15.29h). 

Acte de commemoració de l’Onze de
Setembre, Diada Nacional de Catalunya

El passat 10 de setembre es van 
celebrar l’acte de commemoració de 
la Diada Nacional de Catalunya. En-
guany, i degut a que l’onze de setembre 
era dilluns, es va organitzar un acte al 
Puig de la Mireta el diumenge, 10 de 

setembre, a les 10.45h del matí, amb 
una matinal fantàstica i que va regalar 
a tots els assistents una vista magnífica 
del Penedès i el Parc Natural del Garraf.  
L’acte es va iniciar amb unes paraules 
de benvinguda de l’Alcalde i la canta-
da del Cant de la senyera a càrrec dels 
grups de Cantaires d’Avinyó Nou i les 
Gunyoles. A continuació, l’Alcalde va 
llegir el Manifest de l’Onze de setembre 
de l’Associació Catalana de Municipis 
per acabar amb el cant de Els segadors, 
a càrrec dels mateixos cantaires i els 
assistents. Per finalitzar es va brindar 
amb una copa de cava del Celler Cuscó 
Berga.
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La piscina municipal, més a prop
L’ajuntament d’Avinyonet ha encarregat la redacció del 

projecte de la nova piscina municipal, nous vestidors i dues 
pistes de pàdel, que se situaran als 40.000 m2 de nous equi-
paments municipals de la Grava, a Avinyó Nou. Aquesta ac-
tuació servirà per explorar el cost econòmic de l’operació i 
així començar a buscar el finançament adequat per tal de 
poder iniciar la seva execució durant l’any 2018. 

Aquesta zona ha estat recuperada com a conseqüència 

ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

de la solució del problema urbanístic de la Plana d’en Bord, 
signat la passada primavera amb els altres dos actors impli-
cats, Can Ràfols dels Caus i Cades Penedès. 

El nou espai acollirà una àmplia zona d’equipaments per 
a tots els veïns i veïnes, que inclouen una piscina amb unes 
espectaculars vistes a la vinya i dues pistes de pàdel. També 
s’aconsegueix la titularitat municipal del camp de futbol i es 
reformaran els seus vestidors.

Desplegament de la fibra òptica al municipi
Des que es va presentar la seva arribada al març d’en-

guany, l’empresa Fibra Penedès ha anat desplegant la fi-
bra òptica al municipi. Actualment Avinyó Nou, Cantallops 
i els polígons de Can Merlines i la Carrerada ja gaudeixen 
d’aquest servei, acumulant un total de 30 i 37 usuaris, res-
pectivament.

Durant el mes d’octubre es continuarà el cablejat a Les 
Gunyoles. Pel que fa als nuclis pendents, a l’Arboçar s’hi 
arribarà des de Canyelles i Olivella a finals del 2017 o inicis 
del 2018. A Can Mitjans s’aprofitarà la propera canalització 

d’aigua i a Sant Sebastià dels Gorgs s’està estudiant la 
via per fer-ho arribar mitjançant les noves connexions 
realitzades des al camí de Llinda, asfaltat fa poc, tot i 
que la seva aplicació dependrà de la quantitat d’usua-
ris que sol·licitin el servei. 

En tots els casos s’informarà als veïns de cada nucli 
de les dates exactes en que es faci la instal·lació.Per a 
qualsevol informació o si hi esteu interessats en el ser-
vei us podeu posar en contacte amb l’empresa Fibra 
Penedès al 938 97 52 00 o a info@fibrapenedes.cat 
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Finalitzades les obres de la depuradora de Cantallops

Finalitzades amb èxit les obres de construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de Cantallops. Els dos 
ajuntaments implicats, el d’Avinyonet i el de Subirats, han 
valorat la impecable factura final dels treballs, així com l’es-
cassa incidència d’aquests en la vida quotidiana del poble. 
També els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han 
transmès la seva felicitació als consistoris per l’aposta per 
una depuradora ecològica que no consumeix electricitat.

A partir d’aquest mes d’octubre s’inicia la carència, ja 

prevista en el contracte de licitació d’obres, d’un any per a 
proves de la instal·lació. L’empresa constructora haurà de 
lliurar la depuradora en ple funcionament i amb el percen-
tatge de depuració acordat. Val a dir que des del passat mes 
d’agost, tota la xarxa urbana ja abocava l’aigua residual a 
les primeres fosses sèptiques de la depuradora via les noves 
canalitzacions. Així, doncs, s’ha fet minvar, d’entrada, la con-
taminació de les aigües que s’aboquen a la riera, assegurant 
un elevat grau de depuració.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

Avinyonet guanya en cardioprotecció
Aquest estiu s’ha finalitzat la instal·lació dels darrers 

desfibril·ladors a Cantallops i l’Arboçar, que se sumen als 
ja existents a Avinyó Nou i Sant Sebastià dels Gorgs. Neosa-

lus, l’empresa encarregada de la seva gestió i manteniment, 
també ha aportat una unitat portàtil més que l’ajuntament 
podrà fer servir en esdeveniments del municipi.

En marxa les obres a
l’aparcament de
Sant Sebastià dels Gorgs

Aquest mes d’octubre s’han iniciat els treballs d’urbanit-
zació de l’aparcament de Sant Sebastià dels Gorgs, adjudi-
cades a l’empresa Hidráulica y Obras. Les obres tindran una 
durada màxima de dos mesos i serviran per millorar nota-
blement l’entrada al poble, definint millor les zones d’apar-
cament. Aquest revisat espai s’aprofitarà per ubicar la mar-
quesina de la nova parada de bus, que permetrà resguardar 
als seus usuaris de les inclemències meteorològiques, en 
particular durant la tardor i l’hivern.

En projecte l’enllumentat 
LED a la N-340

L’equip de govern manté la seva aposta per continuar 
implantant progressivament l’enllumenat led al municipi. 
Aquestes actuacions ja han arribat a les obres de nova exe-
cució, i ara arriba el torn en d’altres zones prioritàries per tal 
de rebaixar la factura de consum elèctric. En aquesta prime-
ra fase es substituïrà l’enllumenat actual per un de tipus LED 
a la N-340 des de Cantallops al Polígon Can Merlines, a la to-
talitat de Sant Sebastià dels Gorgs i La Garrofa. 

En endavant es continuaran reservant partides pressu-
postàries per anar mica en mica reemplaçant els llums del 
municipi.
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Reforma de la Pilarica
a Les Gunyoles

A petició de diferents veïns i veïnes de les Gunyoles, i des-
prés d’haver parlat amb el mossèn de la parròquia, l’Ajunta-
ment ha decidit reformar la pilarica, situada a l’entrada del 
poble i que en l’actualitat es trobava en força mal estat. Tot 
i ser un element sense titularitat, el consistori ha optat per 
encarregar el treball a la Brigada municipal per una qüestió 
de manteniment del patrimoni.

Reformats els lavabos a la pista de la Plaça de la Vila 
La brigada municipal ha reparat aquest estiu els ser-

veis situats just davant de l’Ajuntament, a la Plaça de la 
Vila d’Avinyó Nou, per tal que estiguessin a punt per a la 

Festa Major d’enguany. Aprofitant els treballs també es 
van reparar i pintar els voltants de la pista i, en concret, 
la zona del bar. 

TURISME

patrimoni

17è Cap de setmana ibèric
Aquest proper cap de setmana, 14 i 15 d’octubre tindrà 

lloc el 17è cap de setmana ibèric als jaciments que formen 
part de la Ruta dels Ibers que enguany està dedicat als “tre-
sors líquids de fa 2.200 anys” amb el títol Brindant amb els 
Íbers. El Cap de setmana ibèric, està coordinat pel Museu 
d’arqueologia de Catalunya i l’activitat al Jaciment de Font 
de la Canya organitzada per la Cooperativa Arqueovitis. Es 
realitzarà una visita guiada al jaciment de la mà de l’equip 
d’arqueologia en la que s’oferirà, en acabar, una copa de vi. 
El lloc de trobada és el Celler Artcava – Masia Can Batlle.
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Festa Major de Cantallops (13-15 d’octubre)
#FMCantallops

Amb l’arribada del mes d’octubre comença la darrera Festa 
Major d’Avinyonet, amb propostes per a tots els públics du-
rant el segon cap de setmana del mes d’octubre. El CCR de 
Cantallops se’n cuida de l’organització.

PROGRAMA D’ACTES

Divendres, 13 d’octubre
18: 00 Sorteig de llotges a la Sala del Centre.
22:00 Pregó de Festa Major a càrrec d’Imma Reinaldo Cas-
tisens.
22:45 Nit d’humor amb Jordi Carné i Miquel del Roig. 

Dissabte 14 d’octubre
9:00 a 10:30 Esmorzar de Festa Major a la Plaça Nova. Boti-
farrada gratuïta per a tots els socis (no socis 2,5€).
11:00 a les 14:00 Parc Infantil a la Plaça Nova.
(Pista americana, futbolí humà, toro mecànic i piscina de bo-
les pels petits).
11:30 Partit de Futbol Sala a la Pista Poliesportiva.
Obert a tothom. En acabar, pica-pica pels participants.
16:40 a 18:30 Parc Infantil a la Plaça Nova.
18:30 Xocolatada Popular a la Plaça Nova, amb la col·labora-
ció del Restaurant Cantallops.
A continuació, Correfoc amb els Diables i la Segunola de les 
Gunyoles (itinerari: carrer Cantallops i Carrer Nou amb final a 
la Plaça Nova).
RECOMANACIONS DE SEGURETAT: durant el correfoc del dis-

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi
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sabte, estarà prohibit  aparcar a la Pl. de l’Església, i al car-
rer Cantallops i carrer Nou. Cal protegir les vidrieres i portals 
d’entrada de les cases. La comissió organitzadora no es farà 
responsable de les possibles molèsties i/o danys causats.
23:45 Ball de Saló a la Sala del Centre amb el grup Anònima.
A continuació, grup de versions Mala Fama 

Diumenge 15 d’octubre
10:00 Missa solemne de Festa Major a l’església. En acabar, 
veneració de la relíquia de Santa Teresa tot cantant els goigs.
A la sortida de missa, Cercavila amb l’acompanyament dels 
grallers de Cantallops i el grup de Batucada de l’Arboçar. Ar-
ribada a la Plaça Nova i exhibició de danses populars.
Tot seguit, entrega de regals per als participants del dibuix 
del programa.
13:00 a 14:00 Exposició de manualitats fetes per les dones 
del poble al nou Local Social.
19:00 Grup d’havaneres Memòries d’un país Neus Mar Duet. 
Hi haurà rom cremat.
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PROGRAMA D’ACTES

Divendres, 20 d’octubre
22:00 La Cuina del Most, a càrrec del xef Antoni Ribas, a la 
Sala.

Dissabte, 21 d’octubre
9:30 Sardinada popular al Camp de Futbol.
A continuació i durant tot el matí: passejada amb Carro.
11:00 Concurs de poda (camp de futbol).
12:00 Gimcana de Tractors al camp de futbol.
17:00 Animació infantil a càrrec de Joan a la pista.
Tot seguit xocolata per a tothom.
20:30 Correfoc pels carrers del poble a càrrec dels Diables 
de l’Arboçar, els de Sant Sebastià dels Gorgs i Les Gunyoles. 

NOTA D’INTERÈS: durant el correfoc es recomana no apar-
car a la Plaça de les Roques, Carrer de les Roques, Carrer 
Font del Cuscó, Avinguda de les Flors i Avinguda Principal.
En acabar, Sopar de Diables per commemorar el 20è aniver-
sari dels Diables i Panderetes.
23:30 Rock & Roll Clàssic a càrrec del grup Loose Screws Ltd.

Diumenge, 22 d’octubre
8:00 Caminada Popular a la Font del Cuscó (2h). Punt de tro-
bada: pista poliesportiva.
11:00 Trepitjada de raïms.
12:00 Concurs de Tastavins a la Sala.
14:30 Paella Social a la pista.

VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa del Most de l’Arboçar (20-22 d’octubre)
#FestaMostlArboçar

Els arboçarencs i arboçarenques gaudiran d’una edició 
2017 molt especial carregada d’activitats, ja que es combi-
naran els actes tradicionals amb d’altres anul·lats la passada 

Festa Major, com ara la cel·lebració del 20è aniversari de la 
colla de diables i panderetes local. També s’oferirà un con-
cert nocturn amb el grup Loose Screws Ltd.
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Festa del Most de les Gunyoles
(21-22 d’octubre)
#FestaMostlesGunyoles

PROGRAMA D’ACTES

Dissabte, 21 d’octubre
20:00 Sopar-Maridatge.
A continuació i durant tot el matí: passejada amb Carro
23:00 12è Tastacavavi amenitzat pel grup Trifàsic. 

Diumenge, 22 d’octubre
9:00-13:00 Trobada d’intercanvi de plaques de cava a la pla-
ça de l’Era de la Roca. 
12:00 Missa solemne a l’església parroquial.
14:30 Dinar de Germanor al local.
A continuació: Bingo.
19:00  Teatre. Representació d’una obra dins el marc de la 
Roda de Teatre Amateur del Penedès.

La celebració de l’12a edició del Tastacavavi encapçala la 
Festa del Most de les Gunyoles. La proposta tindrà lloc entre 

el dissabte 21 i el diumenge, 22 d’octubre, compartint dates 
amb les festivitats dels veïns de l’Arboçar.
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SOCIETAT

halloween2017

PROGRAMA D’ACTES

Dissabte, 28 d’octubre
18:00 Rua pels carrers més tètrics de Can Mitjans
20:00 Aperitiu per a tots els assistents disfressats
21:00 Obertura del Passatge del Terror
21:30 Concurs de disfresses terrorífiques
22:00 Tast de ‘vipòcimes’ secretes
23:00 Ball de Halloween amb Disco Mòbil

La festa més terrorífica torna a Can Mitjans
Can Mitjans acollirà, un any més, la tradicional festa de 

Halloween, una festivitat molt popular als Estats Units i 
amb creixent reconeixement a Europa. L’Associació de Veïns 
i Veïnes de Can Mitjans, que va iniciar fa dos anys aquesta 
particular proposta, centralitzarà la jornada en la tarda i la 

nit del dissabte, 28 d’octubre. Cal destacar la implicació de 
tots els habitants del poble, en particular en un espectacular 
passatge del terror, que inclourà d’efectes especials cinema-
togràfics.
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En marxa el curs 2017-2018 a l’Escola
i la Llar d’Infants

Els centres educatius d’Avinyonet del Penedès inicien el 
curs 2017-2018 amb molta energia i un total de 120 alum-
nes a les seves aules, 16 a la Llar d’Infants El Cargol i 104 a 
l’Escola. 

Una reunió de l’AMPA i l’assemblea general de l’Escola 
va donar el tret de sortida el curs al centre. L’equip docent 
oferirà un total de nou cursos, des de P3 a 6è, i donarà servei 
a 104 alumnes, que queden repartits de la següent manera: 
P3 (10), P4 (4), P5 (8), 1r curs de Primària (7), 2n (9), 3r (8), 4rt 
(17), 5è (11) i 6è (14). 

D’altra banda, la Llar d’Infants El Cargol es posa en marxa 
amb 16 infants a les seves tres aules, 2 nadons, 7 en edat d’1 
a 2 anys i altres 7 de 2 a 3 anys.

Us recordem que encara hi ha obert el període d’inscrip-
ció a la llar d’infants, i que si ho desitgeu podeu matricular 
els vostres nens i nenes per al curs 2017-2018. Podeu sol·li-
citar una visita personalitzada al centre i conèixer el pla do-
cent de part de les educadores adreçant-vos directament a 
les instal·lacions.

SOCIETAT

educacióilleure

LLeure
Activitats i cursos 2017-2018

El passat mes d’agost es va repartir la Guia d’Activi-
tats per a aquest curs, adreçades a totes les edats i re-
partides en els següents grups: artístiques, educatives, 
esportives i musicals. Cal recordar que si voleu més in-
formació sobre els cursos que organitza l’ajuntament 
només caltrucar  a l’ajuntament i demanar per la Laura 
o fer un correu a molinarihl@diba.cat. També podeu con-
sultar i descarregar la Guia des de la secció sociocultural 
del web municipal www.avinyonet.org

Activitats Artístiques: 
Restauració de mobles (places esgotades): s’han 

format dos grups de restauració de mobles al municipi. 
Els dilluns el curs es realitza a la Societat la Penya de l’Ar-
boçar i els dimarts al Centre Cultural i Recreatiu de Can-
tallops, en horari de 17:30 a les 20. El professor/restaura-
dor professional és en Jordi Gual.  

Activitats Educatives: 
Cursos de francès: enguany es proposa un curs de 

continuació amb un grup de persones que ja tenen noci-
ons de l’idiona. Té lloc en horari de 19.30 a 21.00 al Local 
Social d’Avinyó Nou. 

Cursos d’anglès: al Local Social municipal de Can-
tallops es duen a terme tres cursos d’anglès. Dos d’ells 
es realitzen els dilluns de 20 a 21.30 i un altre els dime-
cres de 19:30 a 21:00. Els tres grups tenen prou gent per 
començar, però si hi esteu interessats podeu trucar a 
l’ajuntament i demanar si encara hi ha disponible alguna 
plaça.

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

terme les següents activitats esportives:  pilates, que es 
realitza els dilluns i dijous al gimnàs de l’escola pública 
d’Avinyonet del Penedès, i aeròbic, programada els di-
marts i dijous a la sala d’actes del local Social d’Avinyó 
Nou. La tonificació també té lloc els dimarts de 19.30 a 
20.30 i enguany es trasllada a la Sala d’actes del Local 
Social. L’activitat de pilates dels dimecres està pendent 
de començar tan aviat com hi hagi el grup mínim de per-
sones necessàries per a engegar. Finalment, el Ioga es 
realitza els dilluns i dimecres de 19.45 a 20.45 a la planta 
superior del Local Social d’Avinyó Nou.  En aquests mo-
ments te totes les places cobertes. 

La iniciació a la marxa nòrdica és una de les grans 
novetat d’aquest curs, i vol facilitar l’inici a la pràctica 
d’aquesta modalitat esportiva. L’activitat es realitzarà 
seguint alguna de les rutes de senderisme del municipi 
i aviat ens posarem en contacte amb les persones inscri-
tes per determinar el dia i hora en què es durà a terme. Si 
algú s’hi vol afegir encara hi ha places disponibles. 

Activitats musicals
El curs de gralla ha hagut de ser anul·lat davant la 

manca d’inscripcions suficients.
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SOCIETAT

casald’estiu

Els mesos de juny, juliol i agost va 
tenir lloc el Casal d’Estiu del nostre mu-
nicipi, enguany centrat en l’art com a 
centre d’interès. Aquesta proposta va 
permetre als participants de practicar, 
cada dia i cada setmana, diferents es-
pecialitats: la pintura, el circ, la música, 
la ceràmica, el teatre i la màgia...

El Casal es va realitzar durant set 
setmanes (del 26 de juny a l’11 d’agost) 
i va comptar amb la participació d’una 
seixantena d’infants. A principis de 
juny es va dur a terme la reunió infor-
mativa, a continuació de la qual es va 
obrir el període de matriculació, un any 
més repartit per setmanes amb possi-
bilitat de tria lliure per part de les famí-
lies. Aquest  fet facilita la combinació 

Casal d’Estiu 2017
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de les vacances dels infants amb les 
dels pares. 

Les activitats lúdiques del casal 
s’han realitzat en l’horari habitual, de 
9 a 13.30 hores, amb servei d’acollida 
des de les 7.45 del matí i menjador fins 
a les 15.30. Un any més, s’han progra-
mat sortides setmanals a l’entorn del 
municipi i les habituals colònies, que 
fan del Casal d’Estiu un projecte dinà-
mic i molt actiu. Aquest 2017, a més de 
la sortida dels dimecres a la piscina, 

també hem anat a l’Arboçar a fer una 
activitat a Cases Blanques, a Can Mit-
jans a visitar al pintor Bruno Tessier, a 
Cantallops per fer-hi jocs i activitats, a 
Vilafranca a la jornada esportiva amb 
altres casals, al Caixa Fòrum a Barcelo-
na, al parc aquàtic d’ Aqualeón, a Can 
Rossell a fer un taller de terrissa, al Jar-
dí dels Ocells a Moja, a la casa de Colò-
nies de Penyafort i al centre d’escalada 
la Bauma per fer-hi una de les activitats 
de les colònies.

Des de l’ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès volem agrair a totes les famí-
lies la seva confiança i col·laboració. Si 
alguna família vol fotos de les setma-
nes que els seus fills/es han participat 
al casal, només cal que passi pel des-
patx de la planta baixa del Local Social 
amb un llapis de memòria. Continu-
arem treballant amb il·lusió de cara 
al 2018 per continuar desenvolupant 
aquest projecte educatiu i de lleure del 
municipi.
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SOCIETAT

estiujoveigentgran

L’Estiu Jove va ampliar l’oferta de lleure d’estiu configu-
rant dues setmanes farcides d’activitat, una primera, del 17 
al 21 de juliol, amb tot de tallers lúdico-educatius, i una se-
gona amb viatge a València.

Un total de 16 joves van participar, del 17 al 21 de juliol, 
en una interesant proposta de tallers molt educatius i diver-
tits: de cuina, de pintura mural, “Fem Tec” sobre la fortalesa 
del treball en equip, d’art en base a la tècnica de Collage i, fi-
nalment, el d’Stop Motion, on a partir de múltiples fotografi-
es i moltes tècniques i possibilitats diferents es creen vídeos 
amb històries divertides i sorprenents.

Per acabar, del 24 al 29 de juliol va tenir lloc la setma-
na de l’Estiu Jove a València. El viatge va arrencar dilluns al 
matí amb una trobada per preparar els últims detalls de la 
sortida. L’endemà a primera hora sortia la comitiva en di-
recció Tarragona per embarcar al tren Euromed.  A l’hora de 

Estiu Jove 2017
dinar ja eren allotjats a un hostel situat al centre de València. 
Dimecres van passar el dia al Museu de les Arts i les Ciències, 
dijous es va dedicar a un tour turístic en anglès pel centre de 
la ciutat i, a la tarda, a l’assistència a una projecció en 3D a 
l’Hemisfèric. El divendres es van desplaçar a l’Oceanogràfic i, 
seguidament, a la platja de la Malvarrosa. Al vespre es va fer 
la rematada final del viatge, amb una sortideta nocturna a la 
Fira de València, on els joves van gaudir dels diables locals 
i un castell de foc. El dissabte matí van prendre el tren de 
retorn a casa i a l’hora de dinar ja tornaven a ser de tornada 
a casa. 

Des de la l’Ajuntament estem molt satisfets del resultat 
de l’Estiu Jove, i ja es comença a treballar en les propostes 
de cara al curs vinent, que mantindran la setmana d’activi-
tats variades i tallers i una sortida en grup per gaudir de la 
convivència i conèixer món.

Tornen les activitats als diferents espais de gent gran del 
municipi. Passat l’estiu ja han engegat les diverses activitats 
als espais de gent gran. Com s’explica a la Guia d’activitats 
per a la gent gran 2017-2018, tornen a estar en funciona-
ment els diversos espais de trobada. També el servei de per-
ruqueria home –dona al Casal de la Gent Gran i el servei de 
podologia a Les Gunyoles, Sant Sebastià dels Gorgs i Avinyó 
Nou. Pel que fa a les activitats, la gimnàstica i el ioga es va 
iniciar de nou a mig setembre i el taller de la memòria a l’oc-
tubre. D’altra banda, el Grup de teatre de gent gran d’Avinyo-
net del Penedès torna a estar en actiu, amb diversos assajos 
a la setmana. Després de l’èxit amb l’estrena de “Tots en te-
nim una”a la Festa Major d’Avinyó Nou, també van presentar 
l’obra de nou a la Festa Major de Cantallops el passat diu-
menge 8 d’octubre. 

Per anar coneixent les activitats puntuals proposades 

Activitats amb la Gent Gran 
(xerrades, celebracions o tallers) que durem a terme, podeu 
consultar setmanalment les cartelleres municipals.
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La Unió Esportiva Avinyonet arrenca la campanya 2017-
2018 amb set noves incorporacions –a les quals s’afegirà al-
gunes més en properes dates– i màxima il·lusió. El conjunt 
del municipi, que milita al grup 10 de Quarta Divisió Catala-
na, es marca com a objectiu seguir per la senda de la millora 
temporada a temporada per afiançar el projecte. 

Manel Barragan guiarà el projecte des de la banqueta, als 
quals s’afegiran els següents nous fitxatges: el porter Marc 

La U.E. Avinyonet inicia  
la temporada amb màxima il·lusió

Cunill i els jugadors de camp Khalid, Moha, Giancarlo, Josué, 
Mussa i Ousama. El responsable esportiu del club és Toni 
Campe. 

Al tancament d’aquestes línies, la U.E. Avinyonet ocupa 
la 12a posició a la taula classificatòria, i comença a recupe-
rar-se d’un inici complicat de la lliga després de sumar tot 
just la seva primera victòria anual front el C.F. Gelida a La 
Grava per 2-0. 

ESPORTS

almunicipi

La Volta al Penedès en BTT, que organiyza el Club Metal 
Bikers, va tornar a arrencar i finalitzar al municipi, en concret 
al barri de La Grava d’Avinyó Nou.

Avinyonet acull per cinquena vegada  
la volta al Penedès en BTT

La prova, d’un sol dia, proposava dos recorreguts a es-
collir pel centenar de ciclistes inscrits, un de llarg de 87 km i 
un altre més curt de 44km. Tots ells transcorrien per camins, 
senderis i corriols de dificultat mitjana-alta. Enguany la pro-
va va aplegar a un centenar de participants.

Sergi Mestres va ser el guanyador de circuit llarg amb un 
temps de 4 hores amb 4 minuts, seguit de Llibert Mill, a 9 
minuts, i de Ramon Rubinat, a 32 minuts. En el circuit curt, la 
victòria va ser per a l’Albert Planas amb un crono de 2 hores i 
19 minuts, seguit de Joan Feixas i Eloi Ordóñez. En categoria 
femenina, la victòria en el recorregut curt va ser per a l’Anna 
Luja amb un temps de 4 hores i 3 minuts, seguida de la Marta 
Criado i per Mònica Guilera.

La prova compta amb el suport de l’Ajuntament d’Avinyo-
net del Penedès.

Més informació i classificacions a: www.metalbikers.com
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LES ENTITATS

delmunicipi

La pista poliesportiva de Can Mit-
jans es va convertir, el passat dis-
sabte, 16 de setembre, en un mercat 
d’intercanvi amb objectes de segona 
mà. Els visitants van poder trobar, a 
un preu molt econòmic, elements de 

Mercat de segona mà

Associació de Veïns i Veïnes
de Can Mitjans

tota mena, des de mobles a joguines, 
passant per peces de roba o fins i tot 
tractors o motocicletes. Organitzat per 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Can 
Mitjans, el mercat va gaudir també d’un 
servei de bar. 

La Societat confia en repetir l’ex-
periència en el futur, tot provant de 
convocar a més persones del Municipi 
a visitar el poble.

Activitats de novembre i desembre
L’Associació de Veïns també ha confirmat, tot i que en-

cara sense data, que el proper mes de novembre tindrà lloc 
una sessió de contacontes per a la canalla i al desembre, en 
dates nadalenques, es farà el dinar de socis.
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41 ena edició del Pessebre Vivent Parlat

Comissió del Pessebre

L’estiu ja ha volat, ja som a la tardor i sense adonar-nos-
en estarem de seguida  a finals d’any. Nadal, Sant Esteve,-
Cap d’any, Reis... unes celebracions molt esperades pels més 
petitons de la casa. Doncs al poble de les Gunyoles tots ens 
tornem petits per uns dies i esperem l’arribada de les festes 
Nadalenques per a poder mostrar a tothom una nova edició 
del Pessebre.

En aquesta edició ens podreu visitar els dies 17, 25 i 26 
de desembre i 1, 7 i 14 de gener. Com ja fa dues temporades, 
podreu avançar-vos i comprar les entrades per internet, a la 
web d’Enoturisme Penedès (enoturimepenedes.cat) i a la de 
l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalu-
nya (pessebresvivents.cat).

I any rere any intentem millorar els aspectes que es van 
deteriorant i busquem novetats, com ara canviar vestuari, 
nova il·luminació  o atrezzo de les escenificacions. Però l’es-
sència dels pastorets que es van iniciar a la parròquia encara 
la podem trobar, està molt viva!

Aquest any en concret, s’ha de refer l’estructura de deco-
ració del mercat, ja que una forta ventada pocs dies després 
d’acabar les representacions i sense temps a desmuntar-lo, 
va trencar l’estructura obligant a refer-la de nou. Per altra 
banda, i sumant-nos a una proposta de l’Associació Coor-
dinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, el nostre pes-
sebre participarà activament amb la Marató de TV3 amb la 
confecció d’una part d’un quadre pintat expressament per 
l’ocasió d’un pintor gironí. Aquesta iniciativa es realitzarà 
conjuntament entre els pessebres que formen part de la Co-
odinadora. 

Doncs ja podeu començar a buscar la bufanda i els guants 
i mirar dates per a visitar-nos, nosaltres ho farem, com cada 
any amb molta il·lusió i  empenta per a què en sortiu ben 
contents de la visita.

Moltes gràcies per endavant i bones festes!
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“Quan vaig arribar 
a Vilafranca no
tenia ni idea d’on 
es trobava
Avinyonet. El vaig 
haver de buscar en 
un mapa…”

VEUS D’AVINYONET: Pere Tarrés Mayol, practicant d’Avinyonet del Penedès

l’entrevista

“Entraven com a pacients, i molts d’ells ara són amics” 
Berguedà de naixement, el Pere va ater-
rar a Avinyonet fa 26 anys procedent de 
l’hospital de la Vall d’Hebron. El passat 
estiu va posar punt i final a una carre-
ra professional de vora 50 anys que ha 
gaudit majoritàriament al nostre poble. 
Aquesta és la seva història en primera 
persona. 

Tot va començar fa 49 anys a la Far-
màcia que hi ha a la plaça de Sant 
Pere de la meva ciutat, Berga. Proba-
blement us sonarà, perquè és la plaça 
de la Patum. La gent venia a comprar 
Ceregumil, Cerebrino Mandri i aquella 
aigua del carme amb la que més d’un 
avi i àvia agafava una ‘turca’… Al labo-
ratori d’aquell establiment va ser on 
vaig aprendre a punxar. Jo, amb els 
meus 14 anys, ja em manejava amb les 
xeringues de vidre i les agulles metàl·li-
ques. Eren altres temps… Amb dues o 
tres agulles punxaves a tot el poble. Un 
cop acabaves, bullies i posaves en alco-
hol el material, i el tornaves a fer servir. 
Quan veies que una agulla començava 
a fer mal, l’esmolaves una mica amb 
una pedra per tal que tornés a pun-
xar. Hi ha un abisme d’aquella època a 
aquest temps. 

De Berga vaig marxar a Barcelona, 
a estudiar al Clínic, i després vaig fer 
oposicions per entrar a l’hospital de la 
Vall d’Hebron. En aquella època vivia 
al barri del Coll, tocant al Carmel, just 
al darrere del Parc Güell. Hi havia una 
vista sensacional de la ciutat. Allà m’hi 
vaig estar uns 20 anys…

A l’hospital vaig treballar amb lesio-
nats medul·lars, a urgències, a plan-
ta… Eren altres temps: teníem habi-
tacions de pacients de traumatologia 
amb sis llits! Els separàvem amb cor-
tines, però quan a la tarda venien totes 
les visites, allò s’omplia de gom a gom i 
semblaven les Rambles. 

Després d’uns quants anys allà, no és 
que em cremés pas, però comença-

va a estar una mica tip de la feina a 
l’hospital. Un dia, tot parlant amb un 
company meu que havia treballat a la 
Primària a Barcelona, em va suggerir 
que marxés a un ambulatori de poble. 
M’ho vaig rumiar tot arribant a la con-
clusió que potser era el moment ideal 

concedissin la plaça. Confesso que, 
llavors, no tenia ni idea del que era 
aquesta àrea de la Sanitat, però esta-
va una mica cansat de Barcelona… I jo 
que marxo cap a Vilafranca, em presen-
to a la ciutat convençut que treballaria 
a l’ambulatori de Vilafranca, i vet aquí 
que em diuen que el meu lloc de feina 
es trobaria a Avinyonet del Penedès i 
Olesa de Bonesvalls. “I on són aquests 
pobles?”, em vaig preguntar. Jo no 
n’havia sentit a parlar mai. Em van dir 
que un es trobava a la Nacional 340, i 
l’altre una mica més amunt. I clar, com 
en aquell temps no hi havien ni GPS ni 
google maps, vaig treure un mapa gen-
gant d’aquells d’abans, per buscar-los. 

Tot seguit, cap al cotxe en direcció a 
l’ajuntament d’Avinyonet, que era on 
m’havien dit que trobaria el consul-
tori. En arribar, trobo un edifici ‘guapo’, 
amb una escalinata interior preciosa… 
Em dic a mi mateix: “Coi, això fa bona 
pinta”. I tot seguit començo a buscar 
l’ascensor que, clar, no hi era per en-
lloc! I jo, que penso: “Com s’ho fan aquí 
per pujar la gent en camilla o cadira 
de rodes?” Penseu que venia de la Vall 
d’Hebron, on tot era tecnologia punta i 
teníem de tot. 

per canviar d’aires. Al cap d’uns mesos 
van treure places a Barcelona, Corne-
llà, l’Hospitalet i Vilafranca. Vaig optar 
per aplicar per a la darrera destinació.

A primers de novembre de 1991, ara 
fa 26 anys, vaig tenir la sort que em 
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VEUS D’AVINYONET: Pere Tarrés Mayol, practicant d’Avinyonet del Penedès

l’entrevista

“Entraven com a pacients, i molts d’ells ara són amics” 
On carai m’estic ficant… Quan arribo 
a dalt em diuen que al poble només hi 
ha un metge i un practicant. La parau-
la ‘practicant’ em va fer gràcia, perquè 
pensava que ja no es feia servir… I lla-
vors m’obren la porta de la consulta, i a 
dins només hi ha una taula, dues cadi-
res i una camilla molt vella. Tot seguit 
anem al despatx de la doctora Pijoan, 
que es va posar a riure quan em va veu-
re. Devia tenir una cara d’espantat…

Un cop ja activat i a la feina, vaig de-
cidir començar a fer la comanda de 
material que necessitava per treba-
llar amb el mínim imprescindible. 
Vaig sol·licitar quatre cosetes: benes, 
fèrules, algun aparell… Al cap d’un 
temps, quan a l’àrea em tenien més 
confiança, em van dir: “Pere, vam que-
dar esperverats amb la teva comanda, 
que era la més gran que s’havia fet mai 
fins llavors a l’àrea bàsica”. Penseu que 
venia d’un lloc on hi havia muntanyes 

de medicació i tot tipus d’aparatatge…  
De mica en mica ha anat passant el 
temps, i tot i que ha costat, entre 
l’ajuntament i l’ICS hem anat equi-
pant el consultori. Ara que l’he deixat 
podem dir que ja tenim de tot: aparell 
d’electros, tensiòmetres, càmeres ne-
bulitzadores, equips d’oxigen portàtils, 
aparells per mirar el sucre, el DEA… 
Fins i tot els historials mèdics han can-
viat. Quan vaig començar a Avinyonet 
la trobaves en paper classificada en 
arxivadors. Amb el pas dels temps vam 
evolucionar i ens van posar un progra-
ma informàtic que, al començament, 
no sabíem per on agafar, i mica en mica 
l’hem anat aprenent. Hem millorat 
molt. 

Marxar a l’atenció primària era com 
passar a les trinxeres. Vaig notar un 
canvi abismal, sobretot en el tipus de 
feina. A l’hospital anaves sempre sobre 
protocol i seguint estrictament les or-

dres del metge, no podies moure’t un 
sol mil·límetre. En canvi, a la Primària 
podies ser més independent i fer més 
la teva. També el tracte amb la gent era 
molt diferent en relació a una gran clíni-
ca. Amb els mesos em vaig adonar que 
en passar l’Ordal la gent era diferent. Ni 
millor ni pitjor, però el tracte va ser el 
que més vaig notar. Com jo també sóc 
de poble, de muntanya, apropar-me a 

“Viure la pèrdua 
és dur. T’afecta.
Intentes posar un 
mur però no pots. 
Jo també he plorat 
per la pèrdua d’un
pacient”



O
C

T
U

B
R

E
 2

0
17

 ·
 N

Ú
M

. 
9

9

30

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

la gent de comarca em va fer sentir bé. 
Durant tots aquests anys m’he sentit 
molt ben acollit al poble. Al principi la 
gent entrava com a pacient, i molts ara 
són amics. 

He punxat a tot el poble, i si no a tots 
a un percentatge molt alt. També he 
tingut la sort d’entrar a moltes cases 
del poble i viure amb les famílies alegri-
es i penes. Perquè, clar, en tots aquests 
anys, a totes les cases hi han hagut 
canvis no desitjats, però tu sempre has 
estat ajundant en el que has pogut. 
Viure la pèrdua és dur. Hi ha gent que 
l’aprecies de veritat, perquè les visites 
durant molt de temps, i veure com la 
seva salut es va deteriorant mica en 
mica no és fàcil. Tu fas tot el que està 
a la teva mà per a allargar-ho el màxim 
possible, però arriba un punt en què 
ja no pots fer més. I t’afecta. Intentes 
posar un mur però no pots, i jo també 
he plorat per la pèrdua d’un pacient. 
Però és la professió que he escollit, que 
crec que és molt maca. M’ha omplert 
molt, i contrasta amb la de molts dels 
protagonistes de la repressió del darrer 
1 doctubre. A ells només els han ense-
nyat a fer mal, a matar, i no a curar com 
nosaltres.

A la Sanitat hem patit fortes reta-
llades des de fa sis o set anys que ens 
han afectat molt. En primer lloc, com 

a personal sanitari, per les rebaixes de 
sou, i també per la mobilitat excessiva, 
que és un llast per a nosaltres i per als 
usuaris. Per exemple, a Avinyonet, a la 
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doctora i a mi els dimarts i els diven-
dres ens treien fora de la consulta per 
anar a passar visita a altres pobles –jo 
en deia anar a fer ‘bolos’–, i això aca-
ba repercutint en la gent del poble. 
Abans, eren aquells dies els que apro-
fitàvem per anar pels pobles i facilitar 
l’accés als sanitaris dels avis. Malgrat 
tot, sóc optimista amb la nostra Sa-
nitat. La vocació dels professionals 
de present i futur no ha desaparegut 
pas, i això em fa tenir confiança en el 
futur. 

Quan la gent anava sabent que em ju-
bilava, tots em deien: ’Home, Pere, no 
ens deixis!’. Però tot arriba a la vida, i he 
preferit avançar als 63 la meva retirada 

de la feina activa. Ara estic molt bé de 
salut, i crec que he d’aprofitar-ho –que 
ja se sap que els homes som una mica 
menys longeus que les dones… Preferei-
xo comprar temps i plegar. M’ha sapigut 
greu, perquè realment em trobava molt 
bé amb la gent i el personal, però potser 
ha arribat l’hora de fer altres coses. He 
treballat al món de la sanitat des dels 14 
anys, tota una vida, i ara tinc ganes de  
dedicar-me als meus hobbies, que potser 
en tinc massa: llegir, a jugar una mica a 
tennis i fer esport, que cal dir que m’he 

“Amb els mesos em vaig adonar que en 
passar l’Ordal la gent era diferent” 
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passat els anys recomanant a la gent 
que fes esport i no fumés… i jo feia just 
el contrari: no fer esport i fumar. Espero 
poder canviar hàbits, i fer algun viatget 
amb la meva senyora. 

Ja conec la meva successora. L’Àngels 
va venir un dia a veure’m i va estar un 
ratet per veure com anava la consulta. 
Em va explicar que venia de Menorca 
i vaig descobrir que venia de l’atenció 
hospitalària, com jo mateix fa 26 anys. 

Compartim, doncs, uns inicis similars, i 
hem tingut un traspàs positiu i bo.

El proper 17 d’octubre em fan un acte 
al Local Social d’Avinyonet, i no en 
tinc ni idea del que m’espera, perquè 
de comiats és el primer que em fan a 
la meva vida! M’encantaria que vin-
gués molta gent per poder tornar-los 
a saludar i acomiadar-me com cal. He 
preparat un petit discurs amb quatre 
paraules i confio que tot vagi bé. 

En tot cas, hem decidit quedar-nos al 
Penedès. La meva mare i la meva ger-
mana i nebots viuen a Berga, però hem 
decidit no tornar-hi. Jo sempre he sigut 
home de muntanya, berguedà i patu-
maire… i ara  penedesenc! 
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“Sóc optimista 
amb la Sanitat. 
La vocació dels 
professionals no 
ha desaparegut”

“Jo sempre he sigut home de
muntanya, berguedà i patumaire… i 
ara penedesenc!” 
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