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S’instal·la una nova empresa 
internacional al municipi que 
donarà feina a 50 persones

Aprovats els pressupostos 2019 amb un total de 2.233.395 €

> TEMA DEL MES

La nova piscina
municipal,
a punt d’iniciar
les obres

Especialitzada en el sector de la 
perfumeria, exporta a 100 països 
dels cinc continents

L’Ajuntament recull currículums 
dels candidats en una borsa de 
treball específica
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L’AGERMANAMENT REP A 
CASA NOSTRE ELS VEÏNS I 
VEÏNES DE BÉRUGES 
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PARTICIPANTS A L’ESTIU JOVE 
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REVIU EL NADAL A
AVINYONET DE LA MÀ DE 
LES ENTITATS CULTURALS
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AVINYONET
JA TÉ EL SEU
PROPI LLIBRE

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 / 93 326 89 01 
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.
Registre Civil
Jutgessa de Pau d’Avinyonet del Penedès: Ma. Victòria de Pascual i Pascual
Tel. 93 897 00 00 ext 5     Horari visites dijous a hores concertades
Secretària del Jutjat de Pau d’Avinyonet del Penedès: Verònica Guilera Mesa
registrecivil@ajavinyonet.cat   Tel. 93 897 00 00 ext 5
Horari visites dijous de 18:00 a 20:00h. Per Urgències trucar a: 687086270
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
Dimecres de 9 a 14 h. Hores concertades prèviament
Servei de Cultura, Joventut i Turisme (Local social municipal d’Avinyó Nou) 
i sala d’estudi / telecentre
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30h
De dilluns a divendres (excepte dijous) de 16:30 a 19:00h
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
Parada quinzenal els dimecres de 11:00 a 13:30h
Passeig de la Grava, sn Avinyó Nou (costat CEIP d’Avinyonet del Penedès)
Consultar dates a: http://busmontau.wordpress.com o al calendari 2018
Consultori Mèdic
Horari: de 8:30 a 12:30h, els dilluns dimecres dijous i divendres.
Consultori Avinyó Nou: 93 8970829
Per concertar visita: 93 326 89 01 (sanitat respon) o ics.gencat.cat
Doctora: 608 21 25 22 (8h a 15h)
Si necessiteu atenció continuada i urgent fora de l’horari del centre els 
dies laborables, podeu trucar:
 *de 8h a 15h trucar a l’administració de l’ABS Penedès Rural. 93 887 92 54
 *de 15 a 21h dirigir-vos al CAP Els Monjos
   Pg. Fluvial s/n Santa Margarida i Monjos Tel. 93 818 67 48
 Si necessiteu atenció fora d’aquest horari, podeu dirigir-vos a :
 *Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
   c/ Espirall, s/n Vilafranca del Penedès
Si el vostre estat de salut no us permet desplaçar-vos, podeu trucar al  061
Emergències 112
Servei de Perruqueria i Podologia per a gent gran
Hores concertades. Tel. 667 590 271 (Imma)
Hores concertades. Podologia Tel. 938923685 (Clínica Térmens)
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. 18

EL MICROVI 2019,
ES CELEBRARÀ
ENTRE ABRIL I MAIG

PÀG. 10

APROVATS ELS PRESSUPOS-
TOS 2019 DE L’AJUNTAMENT 
D’AVINYONET



EDITORIAL

Més ocupació i millors oportunitats
Iniciem aquest 2019 amb una molt 

bona noticia, per la magnitud i per les 
necessitats de personal que compor-
tarà, pel nostre municipi: l’arribada 
d’una important empresa.  El grup Eu-
roper, especialitzat en perfums per a 
joves i adults i amb presència a més de 
100 països, arriba a Avinyonet i s’ins-
tal·larà en una nau de 10.000 m2 que 
s’està construint en l’antic espai que 
ocupava la Ferfor, al polígon de Can 
Merlines. Aquesta arribada generarà 
uns 50 llocs de treball, que comença-
ran a seleccionar-se des de l’Ajunta-
ment, gràcies al acord al qual hem arri-
bat amb la companyia. 

També ens alegra saber que Avi-
nyonet del Penedès està un punt per 
sota de la mitjana d’atur a la comarca, 
amb dades positives del darrer mes 
de desembre que segueixen millorant 
i que esperem acabin trobant un punt 
d’inflexió amb la noticia que abans es-
mentàvem.

Val a dir que al llarg del 2018 dife-
rents els projectes empresarials han 
anat arribant al municipi i, mica en 
mica, es van concretant, tot esperant 

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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municipal i que disposem de 30.000 
m2 per fer-hi els equipaments de futur 
pel municipi. Un pas de gegant que ini-
ciarem, en breu, amb la construcció de 
la piscina i les pistes de pàdel.

Aquest gener hem aprovat el pres-
supost per aquest 2019. Seguim en-
coratjats des de l’equip de govern per 
tirar endavant el programa electoral i 
complir amb els compromisos, tot do-
tant de millores a tots i cadascun dels 
pobles i nuclis del terme. 

Ja per acabar, i amb el suport del 
meu grup municipal, m’agradaria in-
formar-vos que em tornaré a presen-
tar per revalidar el suport dels veïns i 
veïnes d’Avinyonet i optar a l’alcaldia 
pels propers 4 anys, des de la humilitat 
del treball fet fins ara i amb la il·lusió 
de seguir empenyent per fer del nostre 
municipi un lloc on la gent s’hi senti a 
gust per viure i conviure.

d’anunciar-ne de nous en les properes 
edicions de l’Avinyonet Avui. Sembla, 
doncs, que l’arribada de la fibra òpti-
ca, la nostra situació geogràfica i els 
serveis que s’ofereixen estan donant 
resposta per a la captació de noves 
empreses al municipi.

Després de tres anys de treball, 
aquest febrer veurà la llum el projecte 
de llibre del municipi: Avinyonet, l’Ori-
gen de la Vinya, un treball realitzat per 
diferents veïns i veïnes dels nostres 
pobles als quals vull agrair i felicitar 
personalment l’esforç que han fet en 
aquesta llarga tasca d’investigació i 
redacció de capítols per a una obra de 
més de 300 pàgines. Us animo a venir 
i gaudir de la seva presentació, on po-
drem escoltar els seus autors, el proper 
diumenge, 3 de febrer, a les 12 del mig-
dia al local d’esquerres d’Avinyó Nou.

Per acabar, ja tenim llum verda 
d’urbanisme i hem aprovat definitiva-
ment el projecte d’expropiació, sense 
cap al·legació al respecte, de la modi-
ficació de la Plana d’En Bord. En con-
seqüència, podem dir que el camp de 
futbol de la Grava ja és de titularitat 
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TEMA DEL MES

air-val

El Grup Europer s’instal·la a Avinyonet, 
on donarà feina a 50 persones
El grup Europer,
prestigiós grup de
perfumeria catalana ha 
escollit el nostre municipi 
per ampliar la seva
capacitat de negoci,
creant un punt de
manipulació de
packaging i magatzem 
que estarà en marxa a 
partir de l’estiu. 

El grup Europer, prestigiós grup de 
perfumeria catalana ha escollit el nos-
tre municipi per ampliar la seva capaci-
tat de negoci, creant un punt de mani-
pulació de packaging i magatzem que 
estarà en marxa a partir de l’estiu. 

Entre les empreses que formen part 
d’aquest grup tenim Air-Val Internacio-
nal o Tailored Perfumes y Distribucio-
nes.

Les empreses d’aquest grup, tenen 
les seves seus principals al Baix Llobre-
gat (Gavà). Però a més gaudeixen de 
presencia internacional, amb seus a 
Florència (Itàlia), Dubai (Emirats Àrabs 
Units), Miami (Estats Units) o la Índia.

Les instal.lacions, simplantaran a 
l’espai on hi havia l’antiga nau de Ferfor 
i on ja s’han iniciat les obres de cons-
trucción de la nova nau.  L’equip de go-
vern va iniciar els contactes amb el Gru-
po Europer el passat mes de novembre. 
L’empresa, que té la  seu a la veïna loca-
litat de Gavà, buscava expandir la seva 
activitat a una nova ubicació a Cata-
lunya destinada a la manipulació dels 
envasos i lots de perfumeria, així com 
un important magatzem logístic. La 
sintonia va ser molt bona des del prin-
cipi de les negociacions amb el nostre 
municipi, que gaudeix d’espai disponi-
ble als seus polígons i, a més, amb una 
fàcil i àgil connexió per carretera. 

Europer s’instal·larà en una nova 
nau de 10.000 m2 de superfície més 
1.500 m2 d’altell. Les obres d’enderroc 
de la nau existent i construcció de la 
nova Nau ja s’han posat en marxa en 
les darreres setmanes, i s’estima que la 
posada en funcionament tindrà lloc a 
partir de l’estiu. 

Com a part de l’acord, l’Ajuntament 
s’ha compromès a recollir, dins la seva 
borsa de treball, els currículums vitae 
de totes les persones interessades a 
optar a un lloc de feina, que poste-

Per poder optar
a un lloc de feina
cal portar
el Currículum
a la borsa de
treball de
l’Ajuntament
d’Avinyonet
del Penedès
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TEMA DEL MES

air-val

El Grup Europer s’instal·la a Avinyonet, 
on donarà feina a 50 persones

riorment es lliuraran als responsables 
d’Europer per tal d’iniciar el procès de 
selecció. En total, s’estima que es ne-
cessitaran unes 50 persones, fet que 
milloraria encara més, les xifres d’atur 
registrades a Avinyonet del Penedès, 
están actualment per sota de la mitjana 
comarcal (veure notícia sobre l’índex 
d’ocupació a Avinyonet a la secció Ac-
tualitat Municipal).  La borsa de treball 
de l’Ajuntament ja admet currículums 
vitae dels possibles candidats a un dels 
50 llocs de treball disponibles.

 L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la 
Cruz, es mostrava molt satisfet: “Inici-
em el 2019 amb la millor notícia possi-
ble, ja que donem la benvinguda a casa 
nostra a una empresa internacional 
molt important i que generarà molts 
llocs de treball. Accions com aquesta, 
a més, serveixen per revaloritzar els 

nostres polígons industrials, que gau-
deixen d’unes excel·lents infraestruc-
tures i àgils connexions viàries a ports, 
aeroport i comunicacions amb les prin-
cipals vies del país”. 

Air-Val és una de les marques pio-
neres a l’Estat en el sector de la perfu-
meria, i està especialitzada en totes les 
fases del procès d’aquests productes, 
des de la creació a la fabricació, distri-
bució i comunicació. El seu portfoli de 
productes abarca més de 300 referèn-
cies destinades a nens, adolescents i 
adults, destacant la vintena de licènci-
es exclusives amb marques de la talla 
Disney, Mattel, Marvel, Universal o el 
FC Barcelona i el Reial Madrid, entre 
d’altres. Air-Val comercialitza els seus 
productes en els cinc continents i té 
presència activa en més de 100 països.

Per la seva banda Tailored Perfu-
mes s’especialitza en productes de per-
fumeria relacionats amb el món de la 
moda i en els últims anys ha desenvo-
lupat amb èxit els perfums de marques 
tant conegudes com “Women’Secret”, 
“Pepe Jeans”, “Pedro del Hierro” o “Mi-
lano.

Podeu conèixer-les a la web: www.
air-val.com i http://tailoredperfumes.
com/

Les empreses
del Grup Europer
comercialitzen els 
seus perfums a més 
de 100 països i té 
acords exclusius amb 
importants marques 
internacionals
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TEMA DEL MES

novapiscina

Recta final per a l’inici de les obres de la nova piscina
municipal i pistes de pàdel
Els treballs s’iniciaran 
aquest primer trimestre 
de l’any, un cop finalitzi el 
procès de licitació, ja en 
marxa.

El projecte tindrà un cost total de 
450.000€ i es sufragaran entre recursos 
propis i fons de la Diputació de Barcelo-
na, que acaba de concedir una subven-
ció extraordinària de 100.000€ que se 
sumaran als 60.000€ ja pressupostats 
dins el marc del programa Xarxa BCN.

La piscina municipal d’Avinyonet 
del Penedès ja és més a prop de con-
vertir-se en una realitat. Aquest nou 
punt de trobada social i esportiva dels 
habitants del municipi permetrà solu-
cionar un dels grans bloqueigs urba-
nístics al municipi, la plana d’en Bord, 
que passarà a ser una de les principals 
zones d’equipaments municipals. 

En els darrers plens de 2018 (veure 
secció sala de plens) s’han solucionat 
els darrers entrebancs pressupostaris 
d’aquesta important obra per al muni-
cipi, en gran mesura gràcies a la con-
firmació de recepció d’una subvenció 
extraordinària de 100.000€ de la Dipu-
tació de Barcelona. Aquesta petició, 
formalitzada fa dos anys quan presi-
dia l’ens la Mercè Conesa, es va rubri-
car aprofitant la visita del seu actual 
president, Marc Castells, amb motiu 
de la inauguració de la Depuradora de 
Cantallops, i ha quedat ratificada en 
els pressupostos de la Diputació per a 
aquest 2019. Aquesta ajuda se suma 
als 60.000 que es traslladaran a aquest 
projecte del programa Xarxa Barcelo-
na de l’ens supramunicipal. La resta 
del cost de les obres, que arriben als 
450.000€, es sufragaran amb fons pro-
pis de l’Ajuntament. 

El projecte, aprovat en el ple de de-
sembre amb vot favorable de l’equip 
de govern, sufragi contrari del regidor 
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TEMA DEL MES

novapiscina

Recta final per a l’inici de les obres de la nova piscina
municipal i pistes de pàdel

Oriol de la Cruz: 
“Després del pas
de la crisi,
l’Ajuntament ja està 
a punt per iniciar 
nous reptes molt 
importants com 
aquest”. 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(que va al·legar que “arriba 20 anys 
tard”) i la no assistència dels repre-
sentants del PDECAT, ha superat men-
tre aquestes línies arriben a les seves 
mans el període d’exposició pública, i 
es troba ara en fase de licitació d’obres, 
que s’estima que es posin en marxa 
dins aquest primer trimestre de 2019. 

La nova zona d’esbarjo gaudirà 
d’una piscina gran i una de petita, a 
més de dues pistes de pàdel. Gaudirà 
d’una ubicació privilegiada, al costat 
de l’escola, que és el punt central del 
municipi, i per tant el més proper a tots 
els pobles d’Avinyonet del Penedès. 

‘Majoria d’edat’ municipal 
L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de 

la Cruz, remarcava la importància 
d’aquest projecte com un punt d’in-
flexió: “En els darrers anys, el municipi 
ha hagut de dotar bona part dels seus 
recursos a suplir l’absència d’equipa-
ments bàsics a tots els pobles: asfaltat 
de carrers, vies de comunicació, parcs 
públics, etc. Ara ha arribat la majoria 
d’edat, i amb tots aquests reptes asso-
lits ja se’n poden iniciar de nous, com 
de fet ja hem dut a terme amb el turis-
me, el monestir de Sant Sebastià dels 
Gorgs o el jaciment ibèric de la Font 
de la Canya. Després del pas de la cri-
si, aquest Ajuntament, que és un dels 
menys endeutats de la comarca, pot 
fer un pas endavant i construir un espai 
d’equipaments proper a tots els po-
bles. Ara es tracta de fomentar que els 
veïns i veïnes el facin servir, i gaudeixin 
d’un punt de trobada per relaxar-se i 
fer esport”. 

La piscina municipal i les pistes de 
pàdel s’espera que es puguin inaugurar 
aquest mateix any, ja dins la propera 
legislatura municipal. 

Les obres ja estan
en fase de licitació,
i s’estima que es
posin en marxa
durant aquest
primer trimestre.
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TEMA DEL MES

novapiscina

Un dels eixos més complexes del projecte de la pisci-
na ha estat la reversió de la titularitat dels terrenys cap 
a mans municipals. Els primers pasos es remunten a fa 
una dècada, tot coincidint amb l’arribada de l’Oriol de la 
Cruz a l’alcaldia. Després de molts anys per desbloque-
jar la possibilitat de compra dels terrenys a Can Ràfols 
dels Caus, la seva adquisició efectiva s’ha assolit gràcies 
a una modoficació del planejament urbanístic municipal 
(POUM) que afectava Cades Penedès.  Tal com ja hem ex-
plicat a diferents revistes, l’empresa ha abonarà 232.000€ 
que li correspondrien per pagar els equipaments i zones 
verdes del sector urbà on queda implicada, diners que 
s’han destinat a l’adquisició dels terrenys a Can Ràfols. 
Tal és l’èxit de la iniciativa, que el projecte d’expropia-
ció dels terrenys no ha rebut cap al·legació al respecte, 
i aquest mes de gener ja ha quedat efectivament resolt. 

Gràcies a aquest canvi de titularitat s’ha permès, a 
més, salvar un dels pulmons del municipi de la construc-
ció de 40 cases, destinant, a més, un total de tres hectàre-
es a la construcció de la piscina, pistes de pàdel i d’altres 
equipaments. El camp de futbol, també, passa des de ja 
mateix a gaudir de titularitat municipal.

Com s’ha arribat fins aquí?



SALA DE PLENS

sessions
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2018
DARRERA CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL PROJECTE “NOU ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE A CAN MITJANS DES DEL DIPÒSIT DE LA SERRA DE 
LES GUNYOLES”: presentada per Catalana d’Explotacions i Manteniments 
SLU la tercera certificació, per un import total de 76.925,98€. Aquesta pro-
posta va ser aprovada per unanimitat i es remetrà a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) per percebre l’import de la subvenció prevista.

DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LES OBRES DE “PAVIMEN-
TACIÓ DEL SEGON TRAM DEL CAMÍ DE SANTA ANNA I MODIFICACIÓ DE 
LA XARXA DE CLAVEGUERAM, TRAM CARRER MONTSERRAT-CARRER 
SANTA ANNA, INTERIOR PARCEL·LES 59B I 75”: aprovada per unanimitat 
la sol·licitud de l’empresa Construcciones y Explanaciones GRAS, SA per 
l’execució del contracte d’obres d’aques projecte. Havent transcorregut els 
36 mesos de garantia previstos es demana retornar l’aval per import de 
2.988,52€.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRES “URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
L’ARBOÇAR DE BAIX”: la Comissió Informativa General va informar de la 
recepció de set ofertes, quatre de les quals van ser valorades per la mesa 
de contractació, designant l’adjudicació a l’empresa Excavacions Chè, SL. 
per un import total de 52.127,54€ (IVA apart), més constitució del termini 
de garantia en 24 mesos, i la reducció del termini d’execució de les obres en 
4 setmanes. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES “RENOVACIÓ XARXA D’AIGUA 
AL CARRER SANT SALVADOR AL NUCLI DE LES GUNYOLES”: la Comissió 
Informativa General va informar de les tres proposicions presentades per 
executar aquests treballs, adjudicant l’obra inicialment a CASSA Aigües i 
Depuració SLU. Malgrat això,  aquesta va comunicar a l’Ajuntament un 
error de càlcul en presentar l’oferta, renunciant a executar-los. En conse-
qüència, es va adjudicar l’obra a Excavacions Chè SL per un import total de 
58.254,31€ (IVA apart). La proposta va ser aprovada per unanimitat.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ADAPTACIÓ I REFORMA DE LA PLA-
ÇA DE LA CREU”:  l’Ajuntament ha encarregat a l’arquitecte Manuel Már-
quez Poncela el projecte citat amb un pressupost de 35.185,71€ (IVA apart). 
L’objecte dels treballs és adequar funcional i paisatgísticament l’àmbit de 
la plaça, creant un entorn més amable i orgànic, tot estenent-la cap a la 
zona verda contigua. La proposta va rebre vots favorables de PM-CP (5) i 
JxCAT (3), i el contrari d’ERC-AM (1). 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ 
DE L’OBRA “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI SANT SALVADOR 
DE LES GUNYOLES”: es proposa a l’Ajuntament contractació pel procedi-
ment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ur-
gent amb un pressupost de licitació de 132.830,26€ (IVA apart), designant 
la corresponent Mesa de contractació. Sotmesa a votació, va ser aprovada 
per unanimitat.

INICI DE L’EXPEDIENT EXPROPITARI PER A L’ADQUISICIÓ DELS TER-
RENYS A LA PLANA D’EN BORD: la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió del dia 8 de novembre de 2018, va aprovar definiti-
vament la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) d’Avinyonet del Penedès pel que fa al sector SUND-3.6 – La Plana 
d’en Bord. Mitjançant un nou conveni urbanístic signat entre la propietat 
i l’Ajuntament, es va acordar l’adquisició dels terrenys destinats a l’ús pú-
blic, i que comprèn els terrenys qualificats com a sistemes (d’equipaments 
i espais lliures), excepció feta de l’equipament docent de l’escola, ja cedit a 
la bestreta, i que no s’inclou en el conveni urbanístic que s’executa. En to-
tal, la superfície a expropiar és de 30.187,53 m2. La proposta es va aprovar 
amb 5 vots a favor (PM-CP) i 4 abstencions (3 JxC i 1 ERC-AM).
 
ADHESIÓ D’AVINYONET DEL PENEDÈS A L’ACORD MARC DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE: es proposa al Ple de l’Ajuntament disposar l’adhesió del 
municipi d’Avinyonet del Penedès a l’Acord marc i aprovar la compra d’un 
vehicle pick-up Nissan Navara, amb un valor de 24.342,98€ (IVA apart) per a 
la brigada, i un Dacia Duster per 12.642,33€ (IVA apart) destinat  al personal 
de l’ajuntament. La proposta va ser aprovada amb 8 vots a favor (5 PM-CP 
i 3 JxC) i 1 abstenció (ERC-AM).

OBERTURA DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI “NETEJA DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS”: un 
cop esgotat l’anterior contracte, i tenint en compte que durant la seva vi-
gència s’ha ampliat a nous espais i s’han modificat algunes condicions del 
servei, l’Ajuntament s’ha plantejat un nou procediment contractual per a 
l’adjudicació del servei de neteja de diferents dependències municipals: 
Ajuntament, Consultori Mèdic, Local Social d’Avinyó Nou, Centre de dina-
mització turística local, Local Social de Cantallops, Cal Candi, Centre cívic 
els Gorgs, Llars d’infants, Escoles i Vestidors camp de futbol. Es proposa 
un pressupost de licitació total de 146.000,00€ (IVA apart) per dos anys i la 
creació de la pertinent Mesa de contractació. La proposta va ser aprovada 
per unanimitat.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/18: es proposa al Ple 
un suplement de crèdit de 90.078,50€, uns crèdits extraordinaris per valor 
de 457.990,13€, resultant en un total de 548.068,13€. La proposta a votació 
va ser aprovada per 5 vots a favor (PM-CP) i 4 en contra (3 JxC i 1 ERC-AM).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL 27 DE DESEMBRE DE 2018
APROVACIÓ, MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF: amb data 27 de setembre de 2018 
es van aprovar els nous estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf. La 
proposta va ser aprovada pels 6 regidors assistents a la sessió.

ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRA-
MENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA: es proposa a l’Ajuntament l’adhesió a la nova pròrroga 
que fa l’Associació Catalana de Municipis fins que es resolgui la nova licita-
ció. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2018: aprovada per unanimitat la 
xifra d’habitants d’Avinyonet aportada per l’Institut Nacional d’Estadística, 
que és de 1.669. 

DISTRIBUCIÓ D’AJUDES DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AMB EL 3r 
MÓN: aprovada per unanimitat una ajuda de 1.800,00€ per a l’Associació 
Entrepobles i el seu projecte dedicat a les dones indígenes i camperoles a 
l’Equador, única proposta presentada a l’Ajuntament.

OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ALIENACIÓ 
D’UNES PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL: es proposa contractar 
mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i trami-
tació ordinària, en lots separats, l’alienació de dues parcel·les urbanes de 
titularitat municipal, situades a les Roques (l’Arboçar), amb un preu de lici-
tació respectiu de 49.510,74€ (IVA apart) la parcel·la a) i de 49.808,26€ (IVA 
apart) la parcel·la b). La proposta va ser aprovada per unanimitat.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 DEL PROJECTE “PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER CAP DE GRILL. CANTALLOPS”:  l’empresa adjudicatària, I. Gór-
bax, SL, va presentar aquesta certificació per un import total de 27.651,92€, 
i que correspon a l’obra executada durant el present mes de desembre. La 
proposta va ser aprovada per unanimitat.

PROJECTE DE “CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA I PISTES DE PÀDEL A 
AVINYONET DEL PENEDÈS F1”: redactat per Pons Julian SLP, el projecte 
té un pressupost total de 388.760,60€ (IVA apart). Les superfícies constru-
ïdes d’aquesta primera fase són de 967,57 m2 i les superfícies exteriors de 
3.686,45 m2. Un cop aprovat per cinc vots favorables (PM-CP) i un vot en 
contra del regidor d’ERC-AM, aquest projecte passa a tràmit d’informació 
pública en espera d’al·legacions abans d’iniciar la licitació de les obres.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/18: es proposa un 
suplement de crèdit per un valor de 15.939,30€ i crèdits extraordinaris de 
34.424,12€ per afrontar despeses relacionades amb infraestructures i mo-
biliari, entre d’altres. Proposta aprovada per unanimitat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL 17 DE GENER DE 2019
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT EXPROPITARI PER A L’ADQUI-
SICIÓ DELS TERRENYS A LA PLANA D’EN BORD: aprovada per 5 vots favo-
rables (PM-CP), 3 abstencions (JxC) u 1 vot en contra (ERC-AM) el darrer trà-
mit que tanca el procès d’expropiació dels terrenys de la Plana d’en Bord, 
que passen, en conseqüència, a ser de propietat municipal.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DE “REFORMA I AMPLIACIÓ 
DEL CEMENTIRI SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES”: es procedeix a 
licitar aquests treballs a l’empresa amb més puntuació de les dues presen-
tades, FOLCH S.A., de Barcelona, per un import de 116.2226,47€ (IVA apart), 
que inclou una reducció del termini d’execució de les obres de dues setma-
nes. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETE-
JA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS: s’han presentat un total de dues pro-
posicions, que han estat valorades per la Mesa de contractació, recoma-
nant l’empresa GESMAN Serveis de Manteniment S.L. per un import total 
de 138.600,00€ (IVA apart). La proposta va ser aprovada per unanimitat.

DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LES  OBRES “NOVA EDAR 
A CANTALLOPS”: aprovada per unanimitat la devolució de la garantia de-
finitiva a l’empresa PESA MEDIOAMBIENTE SAU. per valor de 31.015,98€. 
S’han detectat, a més, algunes petites deficiències en la construcció, que 
l’empresa ha accedit a a reparar.

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ÚNIC, BASES D’EXE-
CUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2019: aprovat per 
5 vots a favor (PM-CP) i 4 en contra (JxC i ERC-AM) el pressupost municipal 
per a l’any 2019. Poden trobar més informació en la notícia específica a la 
secció Actualitat Municipal.  
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ACTUALITAT MUNICIPAL

pressupost2019

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, el passat 17 de gener, 
els nous comptes municipals per a l’any 2019, que contem-
plen un pressupost de 420.000€ en inversions reals i una 
congelació de les taxes (impost de vehicles, IBI, etc.). 

La proposta de pressupostos presentada per l’equip de 
govern contempla una continuació de la política d’inver-
sions dels darrers exercicis, amb la incorporació d’algunes 
noves obres necessàries, sufragades per la via de noves 
subvencions. Entre elles cal remarcar partides específiques 
destinades a la instal·lació d’un nou semàfor a la plaça de 
l’Església d’Avinyó Nou, la compra de radars pedagògics per 
a La Garrofa i l’escola, una partida per al nou aparcament de 
Cal Jaques i la pintura de les places a la N-340 a Avinyó Nou, 
les millores a l’enllumenat públic a Can Mitjans, la millora 
de camins, l’adequació de l’espai per a visites públiques del 
jaciment de la Font de la Canya, el desplegament de la fibra 
òptica a tots els locals municipals i les societats, o la col·lo-

Nou pressupost municipal 2019
cació de taules de ping-pong i de picnic en diferents zones 
verdes o parcs infantils municipals. També s’han reservat 
30.000€ que es destinaran a adquirir un nou vehicle per a 
l’ADF, a resultes del malaurat accident que va patir l’agrupa-
ció el passat estiu i que ha obligat a donar de baixa el camió 
Pegaso que feien servir.

A la part dels ingressos, cal remarcar l’important creixe-
ment de la recaptació en llicències d’obres ja demanades 
o en tràmit, i que se sumen a les importants accions dutes 
a terme a la nova nau d’Air-Val Internacional o el celler AT 
Roca. Entre les despeses, cal mencionar la incorporació a 
pressupostos de l’augment del 2,5% del sou dels treballa-
dors públics.

La proposta va rebre cinc vots favorables del grup que re-
presenta l’equip de govern, PM-CP, i quatre sufragis contraris 
de l’oposició en ple, 3 JxCAT i 1 ERC-AM.

INGRESSOS
Operacions corrents

(impostos directes i indirectes, transferències 

corrents i ingressos patrimonials)

Operacions de capital

(alienació d’inversions reals, transferències 

de capital, actius financers i

passius financers)

Quantitat

1.951.558,00 €

281.837,00 € TOTAL INGRESSOS: 2.233.395,00 €

DESPESES
Operacions corrents

(despeses de personal, béns corrents,

financeres, transferències i fons de

contingència i imprevistos)

Operacions de capital

(inversions reals, transferències de capital, 

actius financers i passius financers)

Quantitat

1.749.945,00 €

483.450,00 € TOTAL DESPESES: 2.233.395,00 €
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Aprovada la reforma urbanística de la Plana d’en Bord
L’equip de govern ha completat, després de més de 10 

anys de tràmit, la reforma del pla urbanístic al sector de la 
Plana d’en Bord. Aquest llarg procés, el punt cabdal del qual 
va ser l’acord amb la propietat, Can Ràfols dels Caus, per-
met evitar la construcció de 40 cases en aquest espai natural 
enmig de la muntanya o bé dels 100 habitatges que s’hauri-
en d’edificar, com a alternativa, junt a l’escola. Així mateix, 
l’Ajuntament gaudirà de 30.000 m2 d’equipaments en un 
punt estratègic del municipi per gaudir d’una nova zona es-
portiva i d’esbarjo.

Oriol de la Cruz, alcalde d’Avinyonet, es mostrava molt 
satisfet amb el resultat: “Aquest va ser el primer tema que 
vaig assumir en arribar a l’alcaldia, ja que de fet era una de 
les problemàtiques més importants pendents del meu pre-
decessor. Arribar a un compromís amb la propietat de Can 
Ràfols ha estat positiu per totes dues parts, i beneficia al 
medi ambient alhora que dotarà a Avinyonet d’uns equipa-
ments molt importants pel present i el futur del municipi”.  

ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

Segueix baixant 
l’atur al municipi

L’Observatori del Treball i Model 
Productiu del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya va fer públiques les seves 
dades d’atur al tancament de desem-
bre de 2018. Avinyonet té registrades 
69 persones que cerquen feina, resul-
tant en una taxa del 8,92%, un punt per 
sota de la referència a tota la comarca 
de l’Alt Penedès, que és del 9,97% (amb 
5.377 en recerca activa). 

Cal recordar que en breu s’obri-
rà una oportunitat important per a 
aquests aturats amb l’obertura de la 
nau d’Air-Val Internacional al munici-
pi, que donarà feina a 50 persones. La 
borsa de treball municipal ja recull cur-
rículums de possibles candidats.  Més 
informació a les dependències del con-
sistori.

Presentades 24 candidatures
a la nova plaça

Per necessitats de feina s’ha obert 
la borsa de treball per cobrir una plaça 
d’administratiu als Serveis Tècnics Mu-
nicipals. Una vintena de persones s’han 
mostrat interessats en aquesta vacant, 
que en breu resoldrà el seu nou o nova 
ocupant.

El tribunal per designar la plaça, tal 
com marca la normativa, està format 

per representant dels treballadors del 
consistori, el seu secretari-interventor, 
un representant de l’Escola d’Adminis-
tració Pública i un de la Direcció Gene-
ral d’Administració Local. 

Cal remarcar que en aquesta classe 
de processos, el procediment no per-
met la participació de regidors electes.

La fibra òptica ja arriba a 136 llars 
d’Avinyonet

El desplegament de la fibra òptica 
al municipi continua avançant a bon 
ritme i ja arriba a 136 habitatges. L’úl-
tim tram de cablejat, que permetrà 
connectar l’Arboçar i que es realitza des 

del municipi d’Olivella, està previst que 
es dugui a terme durant aquest primer 
trimestre del 2019 segons les previsi-
ons de l’empresa Fibra Penedès, que 
ofereix aquest servei.
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Nova regulació dels aparcaments a Avinyó Nou
La problemàtica que genera l’entrada i sortida de vehi-

cles a la banda en direcció Barcelona de la N-340 ha obligat 
a prendre la determinació d’eliminar l’estacionament en se-
mibateria en aquest punt, per passar a ordenar-ne un de nou 
en format de cordó. Alhora es tractarà de fomentar que els 
usuaris facin servir l’estacionament gratuït del camí de Ca-
des mentre se’n crea un de nou junt a Cal Jaques. 

Aquesta acció elimina la problemàtica actual de la pre-
sència de vehicles a les voreres (que impedeixen o dificulten 
el trànsit de cotxets i persones amb mobilitat reduïda) i tam-
bé d’aquells de majors dimensions que sobresurten massa a 
la banda de la carretera, amb el risc afegit per als ocupants 
de la via. Totes dues queden ben expressades a les imatges, 
preses el passat dimecres, 16 de gener, al matí. 

L’Ajuntament es veu forçat a emprendre aquesta acció 
davant la difícil convivència entre vianants i conductors, i 
per una millor convivència i seguretat dels dos col·lectius. 
Aquesta problemàtica queda en evidència a la imatge, presa 
el passat dimecres, 16 de gener, al matí.

El nou radar pedagògic en proves detecta a un vehicle
a 167 km/h a la Garrofa

Durant els darrers mesos, i davant 
les demandes dels veïns i veïnes del 
barri, l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès ha fet proves a la carretera 
C-234a al seu pas per La Garrofa per 
provar de reduir la velocitat dels vehi-
cles en aquest punt amb la instal·lació 
d’un radar pedagògic.

L’estudi ha revelat que tot i que la 
velocitat està limitada a 50 km/h en 
aquest punt, en la majoria de les oca-
sions es supera i concretament, durant 
l’estudi, es va detectar un vehicle cir-
culant a 167km/h entre les 7 i les 8 del 
matí. 

A resultat de l’estudi, l’equip de go-
vern ha inclòs als pressupostos 2019 
una partida destinada a la compra 
de radars pedagògics que es situaran 
en aquest punt a La Garrofa i també a 
l’Escola.

Aquests aparells, que són de tipus 
mòbil, es poden traslladar a qualsevol 
punt del municipi. A més de mesurar 
la velocitat de pas, prenen moltes més 
dades que serviran de gran ajuda als 
equips de govern a l’hora de prendre 
les decisions pertinents sobre mobili-
tat a Avinyonet del Penedès.

Subvencions del Programa Complementari de Reforma i 
Millora d’Equipaments Locals

Tal i com es va informar a l’edició 
número 101 del butlletí municipal, 
l’Ajuntament va rebre per l’any 2019 
una ajuda de 10.427,17€ procedent 
d’aquest programa complementari de 
la Diputació de Barcelona, que es des-
tinarà íntegrament al projecte de “Des-

plegament de la connexió d’alta veloci-
tat en fibra òptica als edificis culturals 
del municipi”.

Un cop ja dins de l’anualitat que 
pertoca, s’estan ultimant els detalls 
per poder fer arribar aquesta connexió 
a aquests espais culturals del municipi, 

ja siguin de propietat pública com de 
les diferents entitats culturals sen-
se ànim de lucre amb conveni vigent 
amb l’Ajuntament i que així ho desit-
gin. D’aquesta manera, tots els edificis 
culturals gaudiran de connexió actua-
litzada i d’alta velocitat. 
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Avinyonet, pioner en la implantació de la tramitació electrònica
La Diputació de Barcelona ha engegat a Avinyonet del Penedès un programa 

pilot destinat a la gestió electrònica dels expedients interns als ajuntaments. 
Aquesta eina, connectada a l’Administració Oberta de Catalunya, va estar en fase 
de proves a casa nostra entre els mesos de juny i setembre, i un cop finalitzades 
s’ha completat el programa del que, en breu, es beneficiaran gratuïtament tots els 
municipis de menys de 5.000 habitants de la província de Barcelona. 

Com a exemple de funcionament del sistema trobem, per exemple, les convo-
catòries dels plens. Aquest és un nou pas per suprimir, progressivament, la impres-
sió de paper als ajuntaments, a més d’agilitzar notablement els processos interns, 
amb el benefici que això suposa per a tots els contribuents.

Nova placa en
commemoració de
l’1 d’octubre de 2017

Amb acord unànime de tots regidors de l’Ajuntament es 
va decidir situar una placa commemorativa del referendum 
1 octubre a una de les parets de la pista que hi ha just davant 
la casa de la vila. El text s’ha redactat de forma consensuada 
entre tots els grups, i vol reconèixer la tasca de la gent volun-
tària del municipi per tirar endavant aquella jornada. 

Compte enrera per a les 
eleccions municipals i al 
Parlament Europeu 

Primers pasos per a les properes eleccions municipals i 
al Parlament Europeu que es desenvoluparan el 26 de maig 
de 2019. Cal recordar que la data límit d’empadronament 
per tal de poder participar-hi a Avinyonet s’acaba el 30 de 
gener de 2019. En el cas d’estrangers es recorda que resulta 
imprescindible tramitar el document que acredita la volun-
tat d’exercir el vot a Espanya. Més informació a l’Ajuntament.

Nou calendari 2019
Durant el passat desembre es va fer arribar a totes les 

llars del municipi la nova edició del calendari que l’ajunta-
ment d’Avinyonet del Penedès edita anualment per felicitar 
les festes a tots els seus veïns i veïnes. La temàtica fotogràfi-
ca de 2019 s’ha dedicat a les ja dues edicions de la Caminada 
de l’Origen de la Vinya, acte que el 2018 es va realitzar el 18 
de novembre i que ja forma part del calendari anual d’esde-
veniments al municipi.

Com en cada edició, les entitats culturals del municipi 
ens van facilitar les dates dels esdeveniments que tenen pro-
gramats per aquest any per reservar les agendes, així com 
també el calendari de les parades del bibliobús Montau.

El proper 14 de febrer,
dona sang! 

El Banc de Sang i Teixits torna 
a visitar el consultori mèdic a Avi-
nyó Nou per fer donacions de sang. 
Aquesta campanya resulta especi-
alment important, donada la dava-
llada de reserves després de Nadal. 
A la passada visita, que va tenir lloc 
al mes de novembre, van participar 
un total de 21 persones. Ajuda’ns a 
incrementar aquesta xifra!
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Estudi de la qualitat de l’aire al municipi
Arran de les reunions entre l’equip 

govern i els dos grups de l’oposició per 
seguir el funcionament de Cades, es 
va decidir per unanimitat contractar 
els serveis d’un equip de la Universitat 
Politècnica de Catalunya dedicat a es-
tudiar els tipus d’olors i partícules que 
emet l’empresa, i com afecten aques-

Carta del Ple de l’Ajuntament a Cades Penedès 
El passat estiu, Cades Penedès va 

tenir una important problemàtica amb 
un dels seus sistemes de bombatge 
que, com a conseqüència, i segons el 
resultat de l’informe de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua i els Agents Forestals, va 
provocar un abocament de matèria or-
gànica a la riera de la font de la Canya al 

ACTUALITAT MUNICIPAL

diaadia

tes al municipi. L’informe es va presen-
tar a l’alcaldia i, posteriorment, el 17 
de gener, a la sala de plens davant tots 
els regidors, una informació que es farà 
servir per tal que Cades Penedès origi-
ni el menor impacte possible sobre la 
població. Cal deixar palès, però, la fei-
na que s’ha fet en aquest sentit al llarg 

dels darrers anys tant pel que fa a olors 
com a les molèsties. Des de l’equip de 
govern es treballa amb el compromís 
ferm per tal que Cades molesti el mí-
nim possible a la població i així ho se-
guirem fent. Aquesta tasca es continu-
arà desenvolupant de la mà de tots els 
grups amb representació municipal.

llarg d’uns 10 km. Des de l’Ajuntament, 
i un cop rebudes i estudiades les dife-
rents conclusions dels informes de les 
altres administracions competents en 
aquesta problemàtica, s’ha arribat a un 
acord entre els tres grups municipals 
d’escriure una carta a Cades i a tots els 
accionistes (Freixenet, Codorniu, Covi-

des, etc) per tal que siguin coneixedors 
i donin les explicacions pertinents del 
que va succeir. Per tal que això no torni 
a passar, s’ha posat a disposició l’en-
ginyer municipal per tal que faci totes 
actuacions necessaries per vetllar pel 
correcte funcionament. 

Sol·licitats crèdits a interés 0 a 10 
anys de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament ha sol·licitat uns 
crèdits per valor de 175.000€ aquest 
2018 (i que se sumen als 90.596 de-
manats el 2017 per a la compra 
d’equipaments) destinats a l’adqui-
sició dels terrenys de la Plana d’en 
Bord.

Aquesta ajuda, que té interès 0 i 
es pot amortitzar en 10 anys, queda-

rà, però anul·lada molt abans un cop 
es completi la modificació del pla ur-
banístic al sector de Cades. Aquesta 
empresa haurà d’aportar 232.000 € 
en concepte de compensació pels 
equipaments a desenvolupar en el 
seu àmbit, fet que permetrà liquidar 
el crèdit. 

Dades de recollida 
de Roba Amiga
a Avinyonet del 
Penedès 

Avinyonet ha recollit, aquest 2018, 
un total de 2.761 peces de roba soli-
dària al contenidor situat al carrer del 
Carme d’Avinyó Nou.

Bona part de les aportacions es con-
centren en el segon i el quart trimestre 
de l’any, amb 959 i 891 peces, respec-
tivament. El mes de major afluència al 
contenidor és el de novembre, amb 452 
peces.

Noves taules per a les societats
Dins la política de facilitar la logística a les dife-

rents societats del municipi, l’Ajuntament ha adqui-
rit noves taules de fusta serigrafiades amb el logo 
del consistori. Aquest nou mobiliari, que és de fàcil 
trasllat i de superior dimensió a les actuals, s’ha 
adquirit amb la intenció de facilitar l’organització 
d’activitats festives i esdeveniments als diferents 
pobles.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres

Acabat el vial peatonal entre 
l’Arboçar i l’Arboçar de Baix

En els primers dies del nou any es van finalitzar les obres 
del nou vial peatonal que comunica l’Arboçar i l’Arboçar de 
Baix, executades per l’empresa Obres i Serveis Roig. Aquests 
treballs, finançats via ajut extraordinari de la Diputació de 
Barcelona valorat en 81.222,48€ (IVA inclòs), complementat 
amb 24.623,07€ de fons propis municipals, s’han realitzat en 
menys de tres mesos i sintonitzen amb la política de vials 
de comunicació peatonal entre els diferents nuclis, el pioner 
dels quals és el que connecta les Gunyoles amb Avinyó Nou. 
Durant els darrers dies els veïns i veïnes ja han pogut fer un 
tastet en horari diürn de la nova infraestructura, que es com-
plementarà en breu amb l’activació de l’enllumenat, un cop 
es connectin els fanals LED amb el nou quadre elèctric situ-
at a l’Arboçar de Baix. Aquesta tasca es realitzarà junt a les 
obres d’urbanització d’aquest punt, que s’iniciaran en pro-
peres setmanes (veure notícia dins aquesta mateixa secció).

Pavimentat el carrer Cap de 
Grill de Cantallops

L’empresa Balanyà va finalitzar la pavimentació del car-
rer Cap de Grill, a Cantallops, el passat mes de gener. Aques-
ta via, una de les darreres del poble que mancava per urba-
nitzat, s’ha pavimentat entre els mesos de desembre i gener. 
El pressupost de l’obra (de 66.674,25 €, IVA inclòs) s’ha abo-
nat entre les contribucions especials dels veïns i veïnes i una 
aportació de la Diputació dins el pla Xarxa corresponent a la 
legislatura 2015-2019.

Comencen les obres
a l’Arboçar de Baix, i
als carrers Soleia i Obaga
a les Gunyoles

La pavimentació de carrers municipals inicia la seva rec-
ta final en aquest inici de 2019, amb treballs subvencionats 
majoritàriament per la Diputació de Barcelona dins el pro-
grama Xarxa 2015-2019 junt a la col·laboració dels veïns i ve-
ïnes via contribucions especials. 

A l’Arboçar, l’execució de les obres la durà a terme durant 
aquest mes de febrer l’empresa Excavacions Chè. Es tracta 
d’un projecte molt complet, i que inclou tant la pavimenta-
ció de la totalitat del barri com la il·luminació del camí d’ac-
cès, fet que facilitarà la connexió a peu amb l’Arboçar.

D’altra banda, a les Gunyoles s’estima que també a prin-
cipis de febrer s’iniciaran les obres d’urbanització dels car-
rers Soleia i Obaga, operació que durà a terme l’empresa 
Hidráulica y Obras.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
Totes les portes de l’Ajuntament, restaurades 

La brigada municipal, amb l’ajuda dels operaris contrac-
tats en el marc dels plans d’ocupació 2018 de la Diputació de 
Barcelona, han decapat completament les portes amb valor 
històric de l’ajuntament. En total, a més de les dues princi-
pals, s’ha treballat en els accessos a correus, l’arxiu, el con-
sultori o la sala de plens, tot donant més caliu i millorant la 
imatge d’un edifici que supera els 100 anys i que és un dels 
més destacats, històrica i plàsticament, de la comarca. 

Aquesta feina s’ha desenvolupat en paral·lel a la substi-
tució completa de la xarxa elèctrica i de dades del consistori, 
i també dels punts de llum antics, ara canviats per uns de 
més eficients amb tecnologia led. D’aquesta manera s’adap-
ta l’Ajuntament a les exigències d’eficiència energètica alho-
ra que millora l’atenció als veïns i veïnes. Properament es 

Millores a la xarxa d’aigua a les Gunyoles
La xarxa d’aigües de les Gunyoles gaudirà d’unes impor-

tants modificacions amb la substitució d’un tram de canona-
da entre els carrers Montjuïc i Sant Salvador, i la reforma del 
sostre del dipòsit d’aigua. La substitució de la tuberia entre 
els carrers Montjuïc i Sant Salvador, que actualment pateix 
pèrdues, la durà a terme l’empresa Excavacions Chè durant 
el segon trimestre de 2019, amb un import dels treballs de 
70.490,14€, cost que assumeix, en 63.496€ la Diputació de 
Barcelona via una nova línia de subvencions destinades a 
millorar la xarxa municipal d’aigües, tal com ja es va anunci-
ar en aquesta publicació, i en 6.994,14€ procedents del fons 
de reposició del servei de CASSA.  

D’altra banda, la reforma del sostre del dipòsit d’aigua de 
l’església ja està en marxa. Aquests treballs, realitzats grà-
cies a l’acord amb la parròquia, els durà a terme l’empresa 
Galtès S.L. amb un pressupost d’adjudicació de 27.871,20€ 
IVA Inclòs.

completaran les refor-
mes interiors amb una 
important actuació a la 
sala de plens, la pintura 
interior de les oficines, 
l’adquisició de nou mo-
biliari i el pintat de la 
façana exterior. Aquests 
treballs es duran a ter-
me gràcies a una sub-
venció de la Diputació 
de Barcelona superior 
als 70.000€ concedida al 
llarg de 2018. 

Reparació de camins al municipi
Les importants pluges d’aquesta tardor 

han fet malbé nombrosos camins del muni-
cipi. Amb l’objectiu d’arranjar les vies mal-
meses, l’Ajuntament ha contractat l’empresa 
Explanacions Pere Marcè per reparar el camí 
de Cal Palari fins a Avinyó Nou, el camí dels 
Xops que uneix Cantallops i Sant Sebastià i el 
que comunica les granges de La Garrofa amb 
Santa Fe.

 El preu total de les actuacions és de 
4.900€ més IVA.  
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Adjudicada la reforma del cementiri
de les Gunyoles

Al llarg de la segona setmana de gener es van obrir les pli-
ques del projecte de reforma del cementiri de Sant Salvador, 
a les Gunyoles, trobant més avantatjosa l’oferta presentada 
per Folch Barcelona S.A., amb un valor de 116.225,47€ més 
IVA. Cal remarcar que aquest cost es pagarà amb 60.000€ 
aportats per la Diputació i fons municipals. 

L’obra preveu la construcció de 30 nous nínxols al ce-
mentiri, un nou columbari a la part posterior, i l’adequació 
del paviment i la millora per a l’accessibilitat al recinte de les 
persones amb mobilitat reduïda. Els treballs es posaran en 
marxa durant el mes de febrer.

Nou parallamps a
Les Gunyoles

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la parròquia de 
les Gunyoles per substituïr el parallamps de l’església, una 
instal·lació que estava en desús des de feia molts anys i que 
ha estat reformada arran de la caiguda d’un llamp al poble 
que va malmetre nombrosos punts de llum i la instal·lació 
de diferents habitatges. El consistori ha cregut convenient 
assumir el cost del nou parallamps, que està ja instal·lat i en 
funcionament com a mesura de protecció de cara a noves 
tempestes.

Aquesta actuació entra dins l’acord de reforma del dipò-
sit d’aigua adjacent, a canvi del qual es perllongarà la cessió 
d’ús de la pista dels ametllers, així com la creació d’un nou 
mirador del poble en dates consensuades.

Primers passos per a
la reforma de la plaça
de la Creu d’Avinyó Nou

En compliment del seu programa electoral, l’equip de 
govern engegarà la reforma de la plaça de la Creu a Avinyó 
Nou, unes obres que es posaran en marxa el proper mes de 
febrer amb un cost de 40.000€, que inclou la reforma total de 
la plaça, la substitució del paviment i la construccio de nous 
murs de pedra –acció que durà a terme la Brigada Municipal. 
Aquest espai té molt poc ús a dia d’avui i se la considera fre-
da, realitat que es vol transformar, amb ajuda de la Diputa-
ció, en la plaça que s’ha de construir a l’urbanització de Les 
Planes, projectes que es realitzarien alhora.

La reforma de la plaça de la Creu la pagarà l’Ajuntament, 
mentre que l’espai adjacent correrà a càrrec del promotor 
dels habitatges. D’aquesta manera, es dotarà a la part més 
alta d’Avinyó Nou d’un parc infantil, una zona enjardinada i 
amb arbrat, i un espai d’esbarjo per a tots els veïns i veïnes 
del poble. 



G
E

N
E

R
 2

0
19

 ·
 N

Ú
M

. 
10

4

18

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

SOCIETAT

almunicipi
El Microvi 2019 ja té dates

Continuem descomptant mesos per a la celebració del 
Microvi 2019, esdeveniment de capçalera al municipi que 
es desenvoluparà, enguany, entre l’11 d’abril i el 4 de maig. 
L’organització, que encapçala la regidoria de Turisme i Pro-
moció econòmica junt al tècnic de turisme i la  col·laboració 
privada d’empreses, entitats i cellers del municipi i amb al-
guns actes encara pendents de confirmar, ha definit les se-
güents dates que ja podeu reservar al calendari.

11 d’abril: Tast de Vins Naturals (les Gunyoles)
14 d’abril: Tast de Vins d’Àmfora (Avinyó Nou)
24 d’abril: la Nit dels Sumolls (Sant Sebastià dels Gorgs)
25 d’abril: Tast de Vins del Massís del Garraf (Can Ràfols 

dels Caus)
27 d’abril: Mostra Microvi 2019 (l’Arboçar)
28 d’abril: WineFest (Avinyó Nou)
3 de maig: Maridatge amb vins i caves d’Avinyonet del Pe-

nedès (CCR La Parra, Avinyó Nou)
4 de maig: Naturvi (Can Mitjans)

Segona edició de
la Caminada de l’Origen
de la Vinya

La Caminada de l’Origen de la Vinya va celebrar, el pas-
sat diumenge, 18 de novembre, la seva segona edició amb 
la participació d’un centenar de valents i valentes que van 
desafiar l’amenaça de pluja per unir a peu els sis grans nuclis 
del municipi.

L’activitat, organitzada conjuntament entre l’Associació 
de veïns i veïnes de Can Mitjans, 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 So-
cietat La Penya de l’Arboçar, la Societat La Torre de Les Gu-
nyoles i l’Ajuntament, iniciava de bon matí a L’Arboçar fins a 
Sant Sebastià dels Gorgs passant, per aquest ordre, per Can 
Mitjans, Les Gunyoles, Avinyó Nou i Cantallops. La caminada 
tenia un recorregut total de 20 quilometres i tothom podia 
afegir-s’hi a qualsevol dels punts del municipi, sense neces-
sitat d’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 els i les voluntàries de les diferents enti-
tats hi tenien preparats els avituallaments i on segellaven el 
comprovant de pas. A Can Mitjans es va fer una parada per 
esmorzar i es va poder fer el cafè, a Les Gunyoles hi havia 
preparada fruita, a Avinyó Nou fruits secs, a Cantallops go-
minoles i fruits secs, i finalment a Sant Sebastià premi de 
“finisher” amb una copa de cava a la Plaça Maria Sabater. En 
finalitzar i igual que en l’edició anterior, un bus va retornar a 
tothom al seu lloc d’origen.

Agraïm l’assistència a tots i totes les participants així com 
també a totes les entitats organitzadores que van ajudar a 
fer possible que aquesta iniciativa arreli al municipi i tingui 
l’èxit que permeti repetir l’experiència anualment.
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El 3 de febrer, presentació del llibre:
‘Avinyonet del Penedès, l’Origen de la Vinya’

El proper diumenge 3 de febrer a 
les 12:00 a la sala d’actes del Centre de 
Dinamització Turística Local a Avinyó 
Nou es durà a terme la presentació del 
llibre Avinyonet del Penedès, l’Origen 
de la Vinya amb la presència dels seus 
autors.

Aquest projecte ha estat impulsat 
per l’Ajuntament d’Avinyonet del Pene-
dès seguint els paràmetres de diferents 
publicacions de la mateixa col·lecció 

El Festival Most repeteix a Avinyonet
Per segon any consecutiu, Avinyonet del Penedès va aco-

llir una sessió del Festival Most. L’acte es va desenvolupar el 
diumenge 11 de novembre a les 12:00 del migdia a la sala 
d’actes del Centre de dinamització turística local. 

A la sessió es va projectar 40 hectàrees, la terra i el pagès, 
un documental català del 2017 dirigit per Pep Puig i amb una 
durada de 73 minuts. L’acte, al qual van assistir una vuitan-
tena de persones, va comptar amb la presència del director, 
que va fer una completa introducció de la cinta i, en acabar 
la projecció, va comentar-la amb tots els assistents mentre 
s’oferia una degustació de vins dels cellers del municipi i 
s’oferien visites gratuïtes al Centre d’interpretació del Jaci-
ment ibèric de la Font de la Canya.

Des d’aquestes línies agraïm, en nom de l’Ajuntament i 
també de l’organització del festival, la col·laboració a l’acte 
dels cellers Artcava, Can Rafols dels Caus, Caves Avinyó i Mas 
Candí.

Noves torretes a l’escola
L’Escola d’Avinyonet ha estrenat quatre grans jardineres 

per donar un toc floral a l’entrada al centre. Les torretes, que 
ja tenen la terra a lloc, es plantaran aprofitant l’arribada de 
la propera primavera i seran els alumnes del centre els que 
se’n faran càrrec.

que tenen com a protagonistes altres 
municipis de la comarca i que han estat 
editats també per l’Editorial Andana.

A més, el projecte ha comptat tam-
bé amb el suport econòmic de la Dipu-
tació de Barcelona i el Grup CASSA.

El llibre, doncs, veurà finalment la 
llum després de 3 anys de treball i el 
signen per 14 autores i autors del mu-
nicipi que han treballant durant aquest 
temps en els diferents capítols. També 

s’ha comptat amb la participació de 2 
fotògrafs per poder captar-ne les imat-
ges. La publicació  es podrà aconseguir 
el mateix dia de la presentació i fins el 
23 d’abril de manera gratuïta presen-
tant un val que es repartirà a totes les 
llars del municipi durant les setmanes 
anteriors a la presentació.

Podeu descobrir més detalls a la 
secció Veus d’Avinyonet d’aquesta ma-
teixa publicació.

Torna la Macropanera
Una nova edició de la Macropanera de l’Origen de la vi-

nya s’està dinamitzant durant aquest mes de gener a les xar-
xes socials de Turisme Avinyonet. Mitjançant 4 posts repar-
tits en diferents setmanes es pot participar al sorteig d’un 
lot de productes i experiències al nostre municipi de la mà 
de 16 empreses de casa nos-
tra i amb un valor total de 
gairebé 400€. L’afortunada o 
afortunat es donarà a conèi-
xer un cop finalitzat el perí-
ode de participació a través 
dels mateixos canals de Tu-
risme a Facebook, Twitter i 
Instagram. Sort!
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SOCIETAT

esports

Futbol Sala: el FS Avinyonet, 7è a la Lliga del
Consell Esportiu de l’Alt Penedès

L’equip de futbol sala format per 
joves del municipi ocupa la 7a posició 
de la lliga Sènior de Futbol Sala que or-
ganitza el Consell Esportiu de l’Alt Pe-
nedès.

Al tancament d’aquestes línies, el 
conjunt ocupa gaudeix d’un balanç  de 
quatre victòries i quatre derrotes, 20 
gols a favor i 21 en contra. L’Ajuntament 
col·labora amb l’equip abonant la ins-
cripció i amb una petita col·laboració.

SOCIETAT

joventut

Benvinguda diversitat
La col·locació de la lona “Benvin-

guda Diversitat” a l’entrada d’Avinyó 
Nou culmina el treball realitzat amb 
els joves participants a l’Estiu Jove. 
Aquest és un projecte emmarcat en el 
desenvolupament de les polítiques lo-
cals de joventut i el Pla Local de Joven-
tut d’Avinyonet del Penedès i respon 
al propòsit de treballar sobre igualtat 
i gènere amb el grup de joves partici-
pants. Fruit de la nostra participació 
al programa de formació “3voltes” de 
Joventut de la Generalitat de Catalu-
nya, vàrem concretar unes sessions 
introductòries amb el suport tècnic 
dels especialistes en la matèria. Per 
tal que els joves poguessin projectar 
els coneixements i idees al respecte i 
també per compartir-les i transformar 
aquesta activitat en una acció creativa, 
sensibilitzadora i divulgadora, dirigida 
a tota la població, es va pensar en la 
creació d’una pancarta amb diferents 
personatges i el lema “Benvinguda Di-

versitat”. Per fer possible la impressió 
de la lona s’ha gaudit del suport de la 
Diputació de Barcelona.

Per assolir aquesta fita ha estat 
molt important la implicació dels joves 
i també del taller d’il·lustració, realitzat 
en tres sessions de dues hores amb l’es-
cola d’Art Arsenal. Durant aquestes ses-

sions els joves van crear íntegrament 
tots els personatges de la pancarta i 
l’escola d’Art els va digitalitzar per tal 
de poder convertir aquest treball col-
lectiu en la pancarta que actualment 
es pot trobar penjada a l’entrada del 
nostre municipi.
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Gran participació a l’Esquiada Jove 2019
L’edició 2019 de l’Esquiada Jove va 

cobrir totes les places disponibles, fet 
que consolida aquesta experiència de 
lleure saludable i de convivència. Els 
participants, de 12 a 17 anys, sortiran 
un cap de setmana a la neu  amb l’orga-
nització de l’àrea de joventut de tretze 
ajuntaments de l’Alt Penedès. La sorti-
da tindrà lloc el cap de setmana 2 i 3 de 
febrer a les pistes d’esquí de la Masella. 

El curtmetratge ‘El mirall’, online
És probable que molts dels que es-

teu llegint aquest article no hagueu vist 
encara el curtmetratge ‘El mirall’, realit-
zat per un grup de joves del municipi a 
partir del Taller de Cinema i presentat 
el passat mes de novembre. Us recor-
dem que la cinta ja està disponible en 
línia a la secció de joventut del web de 
l’Ajuntament; http://www.avinyonet.
org/joventut

En aquesta ocasió, el grup de par-
ticipants va escollir la realització d’un 
curtmetratge fresc i desenfadat, però 
crític, i amb un clar missatge que ens 
repta a ser conscients de la superficia-
litat i el materialisme del món que ens 
envolta. En els vuit minuts de durada 
podem veure com sovint valorem les 
coses materials per sobre de tot, fet 
que ens encega i no ens permet donar 

el pes just a 
les petites 
coses de la 
vida, aspec-
tes sovint 
a b s t ra c t e s 
com l’amis-
tat i d’altres 
valors que són ben reals i que tots te-
nim a l’abast.

Obertes les inscripcions per al curs de monitor de lleure
El curs de monitor/a d’activitats 

d’educació en el lleure infantil i juvenil 
és la formació que prepara per interve-
nir de manera educativa en activitats 
de lleure i que el capacita per organit-
zar, dinamitzar i avaluar activitats en el  
marc de la programació general d’una 
organització. Aquests cursos s’adrecen 
a persones a partir de 18 anys que vul-

guin treballar en activitats relacionades 
amb el lleure educatiu infantil i juvenil, 
així com d’altres relacionades amb els 
menjadors o el transport escolar. 

Les inscripcions estan obertes fins 
el 28 de febrer i el curs es durà a terme 
del 15 de març a l’1 de juny del 2019 
tots els divendres de 17 a 21 hores i els 
dissabtes de 9:30 a 14:00 hores al Local 

Social d’Avinyó Nou. 
Si esteu interessats en realitzar el 

curs us hi podeu inscriure a través del 
web www.dinamo.cat. Si voleu més 
informació podeu adreçar-vos al ser-
vei jove al Local Social d’Avinyó Nou o 
trucar a la tècnica de joventut (Laura) 
al 680 414 663. 

Estada a Cal Candi dels Pioners i Caravel·les de l’AEIG
de Sant Sadurní d’Anoia

El grup, format per una vintena de 
joves d’entre catorze i setze anys i els 
corresponents monitors, van arribar 
a les Gunyoles el divendres al vespre 
i van fer una volta per conèixer el po-
ble, la majoria d’ells no hi havia estat 
mai abans. Tot seguit van sopar i varen 
fer diferents jocs i dinàmiques abans 
d’anar a dormir. L’endemà al matí va-

ren sortir a caminar i varen poder veure 
els detalls de la preparació de la 42ena 
edició del Pessebre Vivent, que comen-
çava l’endemà mateix. Allà van realitzar 
una altra activitat de coneixença i tot 
seguit van tornar a Cal Candi per tal de 
recollir i marxar.
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SOCIETAT

joventut
Visita dels Ràngers i Noies Guia del Cau de Vilafranca

El cap de setmana del 10 i 11 de 
novembre la unitat de Ràngers i Noies 
Guia del cau de Vilafranca van organit-
zar una sortida al nostre municipi i van 
fer nit a Cal Candi. Ens van fer arribar 
les següents línies d’agraïment;

“Eii! El cap de setmana del 10 i 11 de 
novembre la unitat de Ràngers i Noies 
Guia del cau de Vilafranca vam fer una 
sortida al poble de les Gunyoles. 

Tots ens ho vam passar super bé! 
Als caps ens va agradar moltíssim el po-
ble i vam decidir fer una descoberta del 
poble amb els nens, als quals també els 
va encantar i els va permetre recorre’l i 
conèixer-lo una mica més!

Vam passar-nos quasi tota la tarda 
fent la descoberta i per finalitzar l’ac-
tivitat vam fer un petit debat sobre el 
medi ambient. Abans de sopar vam ju-
gar una estona a la pista de futbol, on 
s’ho van passar molt i molt bé, inclús 
sense llum, que espavilats que són eh!!

Vam acabar el dia amb una activi-
tat de nit, en què, per grups, vam haver 
d’aconseguir diferents elements per 
anar construint mons. 

Al dia següent ens vam llevar fent 
una mica d’aeròbic per despertar-nos 
del tot i un cop esmorzats, vestits i pre-
parats vam anar tirant cap a Vilafranca, 
tot i que primer vam parar a la Font del 

Cuscó!
Estem molt contents i contentes 

de poder venir a les Gunyoles de sor-
tida. Agraïm a l’Ajuntament i al poble 
la confiança que se’ns dona per poder 
realitzar aquests tipus d’activitats, ja 
que sovint ens és difícil trobar lloc per 
realitzar les activitats de lleure prepa-
rades. Moltes gràcies per l’acollida!”

SOCIETAT

gentgran
Sortida pre-Nadal amb la Gent Gran

El dissabte dia 15 de desembre es 
va fer la sortida de pre-Nadal en aques-
ta ocasió vàrem anar fins a Banyoles.  
Després d’un bon esmorzar ens diri-

gírem a la Plaça Major per gaudir de 
la Fira de Nadal i la Mostra d’Oficis Ar-
tesans de Banyoles. Durant la visita a 
l’onzena edició d’aquesta fira, vàrem 

poder viatjar en el temps i veure com 
era el treball artesanal de l’ofici de ter-
rissaire, marroquiner, teixidor, joier, 
cisteller, forjador, enquadernador, sa-
bater, paperer, herbolari, vidrier, torner 
i pastisser. 

Després de la visita a la fira vàrem 
gaudir d’un viatge amb el tren Pinxo 
de Banyoles que ens va passejar pels 
carrers de Banyoles fins al Monestir de 
Sant Esteve per veure la mostra de dio-
rames presentats en el 54è concurs de 
pessebres. Seguidament retornàrem a 
pujar al tren Pinxo que ens va dur fins 
al restaurant, situat davant l’estany de 
Banyoles, on ens esperava el dinar i el 
ball per acabar de celebrar la proximi-
tat de les festes de Nadal. 
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El servei de Perruqueria del Casal, obert a totes
les persones a partir de 60 anys

La candidatura guanyadora per 
fer-se càrrec del servei de perruqueria 
per a la gent gran és la de l’Imma Pla, 
que substituirà la Josefina Soler. El Ser-
vei continua mantenint els mateixos 
preus, que són els següents: 

- Rentar i marcar: 13 euros
- Tallar: 9 euros
- Color: 16,80 euros
- Moldejat: 38 euros
- Caiguda: 3,50 euros
- Homes:  9,50 euros
- Cera facial: 1,50 euros

La perruqueria manté els mateixos 
horaris, obrint els dijous a la tarda i els 
divendres al matí. El telèfon de contac-
te de la nova perruquera és el següent: 
667 590 271.

Com a novetat, a partir del mes de 
febrer, cada client o clienta rebrà una 
targeta on es marcaran les sessions 
de perruqueria que vagi fent. Un cop 
n’hagi acumulat cinc i, per tant, tingui 
la targeta plena, podrà disfrutar d’un 
rentat i marcat gratuït.  

Sortida al teatre per gaudir de Maremar
El passat 24 de novembre va tenir 

lloc la sortida al teatre per anar a veu-
re l’obra Maremar. Més d’una trentena 

de persones van apuntar-s’hi i es van 
desplaçar fins a Barcelona en autocar. 
L’obra va agradar molt i el públic va 

quedar entusiasmat amb la dansa i les 
cançons que van oferir els actors i les 
actrius d’aquest musical.

Activitats solidàries per La Marató de TV3
Enguany es van celebrar dues ac-

tivitats solidàries des del Casal de la 
Gent Gran en favor de La Marató de 
TV3. El diumenge 25 de novembre va 
tenir lloc el concert a càrrec de la Coral 
El Raïm de Sant Cugat Sesgarrigues. I 
el divendres 21 de desembre, el bingo 

solidari amb el sorteig de diversos lots 
i de 3 paneres plenes a vessar gràcies 
a la col·laboració de totes les persones 
grans que freqüenten el casal.

Des d’aquestes línies volem agraïr 
a totes les persones que van participar 
a les activitats, així com a les següents 

empreses, per la seva col·laboració: 
CADES, Mas Comtal, Caves Avinyó, Tres 
Tombs, Can Ràfols dels Caus, Llopar-
tec, Artcava i Hillbo. 

Es van recollir un total de 446 euros 
que ja han estat ingressats al compte 
de La Marató.

Activitats programades pel 2019

Aquest 2019 ha previst nombroses 
activitats dedicades específicament a 
la gent Gran del municipi. Entre el 23 de 
gener i el 8 de febrer hi haurà una expo-

sició sobre la prevenció del maltracta-
ment a la gent gran exposada al Casal 
de la gent gran d’Avinyó Nou. També es 
durà a terme una formació en disposi-

tius mòbils, per tal que tothom a qui li 
pugui interessar, tingui la possibilitat 
de formar-se de nou, o més àmplia-
ment en telèfons mòbils (per conèixer 
les prestacions, les aplicacions, el fun-
cionament).

Aquesta formació es desenvoluparà 
els dies 6 i 13 de febrer de 17 a 19 hores 
i és totalment gratuïta, tot i que està 
limitada a 15 places. Per últim, seguei-
xen en funcionament els cursos setma-
nals habituals: gimnàstica, ioga i taller 
de memòria.

Sense oblidar el grup de cuina, que 
cada dijous prepara una recepta, i el 
grup de teatre que està treballant en 
una obra nova, després d’haver fet al-
gunes actuacions per la comarca amb 
gran èxit de públic.



G
E

N
E

R
 2

0
19

 ·
 N

Ú
M

. 
10

4

24

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

ENTITATS

pessebrevivent

El passat 14 de gener es va posar punt i final a una nova 
edició del Pessebre vivent parlat de Les Gunyoles, la seva 
42ena edició.

En aquesta edició han estat 7 dies de representacions 
amb 3.400 visitants que han gaudit de la tradició nadalenca 
per excel·lència en molts indrets de Catalunya. A més, ha es-
tat l’edició amb més èxit de la venda d’entrades anticipades 
per internet amb un total de 587 vendes anticipades per in-

Pessebre vivent parlat de Les Gunyoles

ternet a les plataformes de www.pessebresvivents.cat (521) 
i www.enoturismepenedes.cat (66) que han permès agilitzar 
les cues alhora de comprar i validar les entrades a la taquilla.

La comissió organitzadora valora molt positivament 
aquesta edició pel nombre de visitants i la participació ob-
tinguda que, juntament amb el bon temps que ha acompa-
nyat les dates, ha permès obtenir uns bons resultats.
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ENTITATS

agermanament

Avinyonet del Penedès va organitzar la trobada anual de 
l’agermanament amb els veïns de Béruges, França, a casa 
nostra. Una vintena de persones d’aquest municipi francès 
situat a la Poitou Charante varen participar-hi. 

El grup de Béruges arribava el dia de Tot Sants cap a les 
10 del matí. Un cop fet l’esmorzar de benvinguda i realitzades 
les presentacions entre les famílies franceses i les d’acollida, 
ens vàrem acomiadar per tal que els nostres amics poguessin 
instal·lar-se i descansar una mica. A la tarda, ens vàrem tro-
bar a Sant Sebastià dels Gorgs per tal de fer una passejada 
a peu fins la Capella de Llinda. Allí ens esperaven per tal de 
fer-nos una explicació de la capella i el seu entorn. Tot seguit 
vam gaudir d’una copa de cava de benvinguda amb als nos-
tres amics de Béruges.  

El divendres dia 2 de novembre, sota un sol radiant, a les 
9 del matí sortíem tot el grup de francesos amb els acompa-
nyants catalans. Tots junts  fèiem un grup de més de cinquan-
ta persones i vàrem sortir amb autocar des d’Avinyó Nou en 
direcció Tarragona per tal d’anar a fer una ben complerta visi-
ta guiada en francès per la Tarragona Romana. Vàrem comen-
çar pel centre històric seguint per les muralles romanes i el 
gran Fòrum Provincial, visitant les excavacions del Circ romà i 
acabàrem amb la visita a l’amfiteatre. 

Tot seguit vàrem anar a dinar a un restaurant tipus bufet 
lliure, situat al barri del Serrallo i a la tarda, ja camí de tornada 
a casa, vàrem parar una estona per passejar i veure el famós 

AGERMANAMENT BÉRUGES - AVINYONET DEL PENEDÈS 
Trobada de l’agermanament de l’1 al 4 de novembre
a Avinyonet 

Pont del Diable (també anomenat Aqüeducte de les Ferreres), 
un pont aqüeducte romà aixecat entre els costats del barranc 
dels Arcs al terme de Tarragona, que duia aigua del riu Fran-
colí a l’antiga ciutat de Tàrraco. És un dels aqüeductes més 
monumentals i ben conservats de l’època romana i el més im-
portant de Catalunya.

Dissabte vàrem dedicar tot el matí al municipi, primer và-
rem fer la visita guiada al jaciment de la Font de la Canya i 
seguidament al recentment acabat, Centre d’Interpretació DO 
Vinífera. No cal dir que els nostres visitants varen gaudir mol-
tíssim de les dues visites. Quedava només la tarda lliure amb 
família i el sopar de comiat als nostres amics de Béruges, que 
marxaven l’endemà  diumenge dia quatre a les nou del matí.  

El sopar de comiat de la trobada, va tenir lloc a la Sala 
d’Actes del Centre de Dinamització Turística Local a Avinyó 
Nou. Moixa va preparar-nos un bon menú que va consistir en 
un primer amb canelons de bolets, de segon llom de bacallà 
amb tomàquet i patata parisien i de postres pastís de xoco-
lata i nata. Abans d’acabar de sopar teníem una sorpresa per 
als nostres germans francesos i va ser el moment de gaudir 
d’una típica tradició catalana; cantada d’havaneres amb rom 
cremat. El grup d’havaneres encarregat d’amenitzar la vetlla-
da va ser el grup Garbes i Rostolls, veïns de Begues i el rom 
cremat el va fer el Frederic Manzanares. Finalment l’alcalde 
de Béruges i l’alcalde d’Avinyonet i les dues presidentes de 
les respectives associacions d’agermanament varen dedicar 
unes paraules a tots els assistents.
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El Nadal és una de les èpoques de més activitat per a la 
Societat La Penya de l’Arboçar, que un any més va proposar 
un menú complet d’activitats per a tota la família. Va donar 
el tret de sortida la tradicional Vetllada Nadalenca, que va 
commemorar la seva 43a edició històrica la nit de Nadal amb 
la representació d’sketchs protagonitzats per veïns i veïnes 
del poble, tant petits com grans, i l’obra de teatre ‘Que algú 
tanqui la porta’. La Sala de la Societat es va omplir de gom 
a gom fins a altes hores de la matinada, que van gaudir en 

43 anys fent Nadal

ENTITATS

societat la penya de l’arboçar

finalitzar de coca i cava per a tothom. L’endemà, un gran tió 
a la plaça del poble va amenitzar amb regals per a la canalla 
del poble els minuts previs al dinar de Nadal. 

Ja en el nou any 2019, i com també fa més de 40 anys, ses 
magestats d’Orient van fer una parada la nit de reis per en-
tregar regals, brindar i fer-se fotos i selfies amb totes les fa-
mílies del poble. Un any més, el Nadal es va tancar amb la re-
collida d’ampolles de Cava per a la campanya de l’ampolla, 
que va portar casa per casa a tres voluntaris de la societat.
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ENTITATS

reis al municipi
Avinyó Nou

Les Gunyoles Cantallops

L’Arboçar Sant Sebastià dels Gorgs
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VEUS D’AVINYONET

xavier guilera i ramon nadal

317 pàgines. 2.700 anys d’història

Comencem pel final. En el món de la immediatesa i de 
les relacions digitals un llibre de paper potser té més sentit 
que mai. Imprescindible a l’hora d’aportar el punt de pausa, 
de reflexió i d’obligació a mirar no només enrera, sinó tam-
bé al voltant. També per demostrar la maduresa i l’evolució 
d’un municipi on, a data d’avui, hi conviuen un total de 1.669 
persones. Ho detalla molt bé el coordinador de l’obra en 
qüestió, titolada Avinyonet del Penedès. L’Origen de la Vinya: 
“En els darrers temps hem donat un salt endavant molt im-
portant. Hem passat de les pedres a les persones. Fa 30 ó 
40 anys estava tot per fer: carrers per asfaltar, clavegueram 
per completar, camins per arranjar… A mida que hem anat 
solucionant aquest problemes bàsics s’han pogut començar 
a fer polítiques més orientades a les persones. Aquest llibre 
és una més, i podríem dir que forma part també del reforç 
de les infraestructures d’Avinyonet; de les importants infra-
estructures culturals.” 

Els fonaments d’aquesta obra venen de lluny, com recor-
da el Ramon Nadal, d’Edicions i Propostes Culturals Anda-
na: “Vam començar les converses amb l’Ajuntament fa força 
anys per incloure Avinyonet dins la nostra col·lecció de llibres 
municipals de l’Alt i Baix Penedès, que ja acumula 15 obres. 

Se n’havien fins i tot donat alguns passos endavant, però per 
diverses raons no van arribar a quallar. Després va venir la 
crisi, i fa tres anys, aproximadament, s’ha tornat a reactivar”. 
En aquest punt, situat vora el 2015, s’engreixa l’engranatge 
començant per la definició del coordinador de l’obra, impor-
tant tasca que recau en el Xavier Guilera: “L’Ajuntament em 
va fer aquest encàrrec de confiança, que accepto el setem-
bre de 2015 des de la meva experiència i consideració de 
‘petit activista cultural’. Des de llavors, puc dir que he pogut 
bastir el projecte tal com me l’imaginava. He tingut el privi-
legi de partir d’un full en blanc, fer un plantejament, consen-
suar-ho amb l’editor i l’Ajuntament, i fer un guió, buscar col-
laboradors i fer el seu seguiment, acompanyant els autors 
en aquest llarg procés, durant el qual hem arribat a fer, en 
alguns casos, fins a cinc revisions de cada capítol. Però tot 
ha funcionat per la fórmula del consens i amb llibertat per 
totes les parts”. El recompte d’hores de feina rere l’obra és 
majúscul. Guilera parla que, només de la part del contingut, 
se n’acumulen més de 1.000, i això deixant a banda el treball 
de fotografia, edició, maquetació i impressió.  

La suma d’esforços per portar a terme l’obra inclou, per 
descomptat, un destacat capítol fotogràfic, que assoleix els 
130 retrats i que amplia Ramon Nadal: “Hem partit d’un guió 

Avinyonet del Penedès ja pot 
presumir de llibre propi.
Aquest recull de la visió
històrica, humana, cultural, 
patrimonial i fins i tot
paisatgística del municipi té
el segell de 14 autors,
la coordinació de continguts
del Xavier Guilera i
el mestratge, des de l’editorial 
Edicions i Propostes Culturals 
Andana, del Ramon Nadal.   

“Aquest llibre reforça les
infraestructures culturals
d’Avinyonet del Penedès.”
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317 pàgines. 2.700 anys d’història

fotogràfic elaborat per part nostra que s’ha completat en-
tre retrats fets ad hoc i d’altres d’arxiu. Els dos fotògrafs de 
capçalera han estat el Santi Cabezas, que s’ha ocupat de la 
foto fixa (patrimoni, paisatges, equipaments, industria…), i 
la Berta Coll, que ha cobert la part més humana i la centra-
da en els esdeveniments. A més, hi ha un petit percentatge 
d’imatge històrica, procedent de l’exposició que es va fer a 
les Gunyoles, i també apareixen retrats del centre excursio-
nista de Catalunya i de l’arxiu cartogràfic de Catalunya”.

Al voltant de les imatges orbita un ecosistema de 14 au-
tors rere la batuta del Xavier Guilera: “Els hem trobat per co-
neixença i capacitats, i també per recomanació. I tots ells, 
per la seva banda, han anat buscant dades i col·laboracions 
que ens permeten arribar, fàcilment, al centenar de perso-

nes que hi han col·laborat d’una o altra manera. Aquest lli-
bre té arrels molt fondes.” El Ramon i el Xavier destaquen, 
unànimament, la condició d’arrelament al municipi de tots 
els implicats, a més de la riquesa d’estils, una de les preocu-
pacions inicials que, amb el pas del temps, esdevé un patri-
moni més de l’obra: “No és un llibre de tesi –apunta Ramon 
Nadal–, sinó que té una vocació divulgativa, adreçat al gran 
públic. No hi ha hagut una voluntat clara de trencar estils, i 
s’ha respectat el to i la seva manera d’expressar-se de cada 
autor, sempre considerant alguns preceptes bàsics”. 

Escollits autors, editorial, coordinador i Ajuntament, es 
va definir un guió marc de capítols, sempre des d’una posi-
ció de visió global del municipi i amb un relat cronològic dels 
esdeveniments, com detalla el Xavier Guilera: “És com un 
poliedre. Cada cara és autosuficient, perque cada capítol te 
la seva entitat i s’ha d’entendre autònomament, alhora que 
si es llegeixen d’una tirada hi ha també una certa coherència 
i continuïtat”.

La història del relat arrenca fa 2.700 anys, un marge de 
temps que amaga moltes històries i sorpreses que sobtaran 
fins i tot al lector més avesat en la història, com ens recorda 
el Xavier Guilera: “Serà, estic convençut, una presa de cons-
ciència de la riquesa immensa d’aquest municipi, que toca 
totes les tecles del piano. Des d’un punt de vista arqueolò-
gic abastem de l’edat del ferro, l’època ibèrica, la romana, 
la medieval, amb vestigis a tot arreu; el barroc, neoclàssic, 
noucentisme… Som sis pobles, cadascun amb una història 
diferent, perquè tota la vida està vehiculada a través de cada 
nucli, amb moltes interaccions mútues i enormes especifici-
tats: mig municipi es troba a la muntanya i l’altre meitat a la 
plana; són caràcters diferents…” 

Portat a les històries concretes, Guilera amplia: “Parlem 
de rituals al voltant del vi de fa 2.700 anys a la Font de la 
Canya, que era un centre de distribució de cereals on el vi 
acabava d’arribar i tenia un punt ritual. Recorrem els camins 
de l’època dels romans, descobrim que hi va haver templers 
al municipi, també prínceps de la reconquesta, recordem 
el moment en què el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs 
era un important centre de pensament i espiritual… També 
llegendes de reines a Cantallops, emboscades de Bandolers, 
tresors amagats i segrestos d’acaldes dels Carlins, la fil·loxe-
ra, revoltes de rabassaires, terratinents amb deliris de gran-
desa, versos de poetes, una mestra que va durar mig segle, 
històries de la guerra civil… En fi, la sensació és que, a Avi-
nyonet, n’hi ha prou amb alçar una pedra per descobrir un 
vestigi o una història que val la pena explicar”. 

Transcorregut aquest apassionant camí de redacció de 
tres anys, hem reptat el Ramon i el Xavier a detectar un tret 
comú dels habitants d’Avinyonet. Ramon Nadal: “Més que 
un nexe comú, sí que crec que es troben algunes connexions 

La part d’elaboració dels
continguts ha ocupat més de 
1.000 hores, deixant al marge 
fotografia, edició, maquetació i 
impressió.
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VEUS D’AVINYONET

xavier guilera i ramon nadal

que vinculen certs grups de pobles”. Guilera amplia: “Així és, 
com si tinguéssim una estructura d’àtom. I si hem de tro-
bar un lloc comú per a tota la gent d’Avinyonet, parlaríem 
del seu gran arrelament, i que tots se senten molt seu cada 
poble”.

Pel que fa als objetcius del llibre, Xavier Guilera en de-
fineix tres de molt clars: “En primer lloc, divulgar el nostre 
ric patrimoni, i no només arquitectònic, sinó també cultural, 
paisatgístic, natural… També hi ha una exigència de promo-
ció turística, assumint que privilegiem un tipus de turisme 
sostenible, no de masses, i que respecta l’entorn. Per últim, 
hi ha una vocació de reforçar la identitat col·lectiva, el sen-
timent de pertinença d’Avinyonet. Aquest vol ser inclusiu, i 
permet sentir-se d’Avinyonet sense renunciar a ser de Can-
tallops, o de l’Arboçar, o de qualsevol dels pobles. És una 

Per sota els 14 autors de l’obra 
hi ha una important xarxa de 
persones que permet arribar al 
centenar de col·laboradors.
visió molt integradora, però també un element de cohesió 
social”. 

Avinyonet del Penedès. L’origen de la vinya tindrà un ti-
ratge d’un miler d’exemplars, i es distribuirà conjuntament 
entre l’Ajuntament i les llibreries de l’entorn. La seva presen-
tació tindrà lloc al Local Social el proper diumenge, 3 de fe-
brer, amb la participació de tots els autors i els protagonistes 
d’aquesta entrevista. 
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Un territori preelectoral espinós

Com bé sabeu, el proper 26 de maig 
tindran llocs les eleccions municipals. 
És hora de fer balanç i mirar cap al fu-
tur, sense perdre de vista aquests dar-
rers anys de molta feina i treball. Us 
confessem que, des del nostre grup, es-
tem sorpresos pel gir de guió que estan 
començant a imprimir els dos partits de 
l’oposició. I ens preocupa, perquè no es 
correspon amb la seva actitud durant 
els quatre anys de legislatura, on sem-
pre han mostrat atonia en les votaci-
ons i mocions, i una manca generalit-
zada de propostes i alternatives... per 

GRUPS MUNICIPALS

delmunicipi
PM-CP

no parlar de la seva sorprenent manca 
de participació als actes tant populars 
com organitzats pel propi Ajuntament. 

Hem entrat en una era on tot s’hi 
val, i això és molt significatiu en les dar-
reres publicacions de l’oposició (par-
lem de les notícies que hi ha intercala-
des entre les imatges del líder local junt 
als caps visibles del seu partit). Ens pre-
ocupa especialment la manca de rigor 
de les informacions escrites, on se’ns 
fan greus acusacions malament o nul-
lament fonamentades i amb intenció 
clara de desviar l’atenció, fins i tot, dels 
procediments legals establerts. Si es fa 
així per desconeixement ens semblaria 

sorprenent; si hi ha intenció de difamar 
ens preocupa, perquè entrem en ter-
renys de les notícies falses i els enganys 
als avinyonetencs i avinyonetenques. I 
d’això, a Anglaterra i Estats Units ja en 
saben una mica… Sobretot ho conei-
xen perquè ho estan pagant molt car…

En aquest terreny no ens hi troba-
ran, portant el municipi cap a un debat 
exclusivament basat en els colors polí-
tics per esgarrapar el poder. Nosaltres 
seguirem pensant en Avinyonet i totes 
les seves necessitats, acomplint, com 
sempre hem fet, el nostre programa 
electoral pel qual en vàreu donar la 
confiança fa 4 anys. 

ERC

*Els espais dels grups PDECAT i ERC estan en blanc ja que han refusat participar en aquesta secció. 

JxCat
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