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NAIXEMENTS 
(de l’1 d’octubre de 2004 al 15 de 
gener de 2005)

• Adrià Marcé Robles, 27 d’octubre
• Ferran Costa Moral, 4 de novembre
• Max Mata Amer, 30 de novembre

CASAMENTS 
(de l’1 d’octubre de 2004 al 15 de 
gener de 2005)

• Josep Oriol Escala Duran  
 i Encarnació Ricart Soler, 12 
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DEFUNCIONS 
(de l’1 d’octubre de 2004 al 15 de 
gener de 2005)

•  Cristòfol Esteve Arnan,
 27 d’octubre
•  Josefa Tutusaus Carreras,
 10 de desembre
•  Maria Àngels Teixidó Ràfols, 
 14 de desembre
• Maria Jesús Latre Llanas,
  28 de desembre 
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S’estan duent a terme tot un seguit de petites obres. Primer va ser la tanca i l’enllumenat del camp 
de futbol de La Grava, junt amb la tanca de la pista de Cantallops; ara estem fent els vestidors de 
la pista davant l’Ajuntament, la reforma del consultori de l’Arboçar per ubicar-hi el local de joves, la 
rehabilitació d’un edifi ci a Sant Sebastià per a consultori i petit local social, i properament es farà el 
pas de vianants per anar a les Gunyoles, l’entrada de can Mitjans, etc.

Durant aquesta legislatura es continuarà amb obres que creiem que s’han d’acabar, i que 
encara que puguin semblar temes petits i menys espectaculars, han de ser de molta utilitat 
per als veïns.

Ja s’està acabant el treball de mediació per resoldre la dualitat de noms Avinyonet/Les Cabòries, 
que ha incomodat últimament a tota la població. Després de tant de temps, el procés de mediació 
i participació ciutadana ha pogut arribar a un acord amb el nom, per poder tramitar el canvi de 
nom ofi cial del nucli capital del municipi.

Agraeixo a tothom qui ha participat en aquest procés l’esforç que de forma voluntària han fet pel 
municipi. En municipis com el nostre, petits i de població dispersa, només l’esforç i la participació 
de tots ens faran continuar endavant.

S’ha conegut per la premsa la possible ubicació d’una presó a les instal·lacions que Telefònica 
té al terme municipal de la Granada. El posicionament de l’Ajuntament i tots els grups municipals 
és contrari a aquesta instal·lació i farem el que estigui a l’abast de tots els regidors perquè una 
instal·lació que tant afecta el nostre municipi no prosperi.

Esperem que en els propers mesos es pugui signar l’agermanament amb Beruges (França). Un 
petit tema més d’intercanvi cultural  entre pobles.              
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PROCÉS DE MEDIACIÓ A AVINYONET DEL PENEDÈS
Després de cinc mesos de feina intensa i de gestionar positivament el confl icte sobre el nom del nucli 
capital d’Avinyonet del Penedès, ja s’ha arribat a un acord de nom i unes propostes consensuades 
en relació amb el futur del municipi.  
La proposta presentada per GREC respecte al confl icte era desenvolupar un procés de mediació 
i facilitació al municipi, i alhora iniciar un projecte d’afavoriment de la identifi cació que aglutini els 
seus ciutadans impulsant i elevant-ne el grau i la intensitat de la cooperació i la col·laboració en 
projectes comuns i activitats compartides.
Els objectius que defi neixen les línies de treball plantejades per GREC en aquest procés de mediació 
comunitària són: la millora del diàleg i de la comunicació, la preservació del respecte i de la dignitat de 
les parts implicades, l’assoliment d’un clima de convivència pacífi ca i de pau social, l’impuls i la facilitació 
de la participació ciutadana, la creació o recerca d’un acord de proposta de solució satisfactòria de quin 
havia de ser el nom del nucli capital del municipi per als ciutadans i ciutadanes.
Les fases de treball seguides s’han basat en:

Acord del procediment
Per tal de treballar amb unes garanties d’èxit en el procés, s’ha creat una Comissió de Seguiment formada 
per l’alcalde, els portaveus dels grups polítics i els professionals de GREC. Les funcions d’aquesta 
comissió són el traspàs d’informacions respecte a l’evolució i els resultats del procés, així com vetllar pels 
compromisos adquirits i les pautes d’actuació acordades pel bon funcionament 
del procés, i, fi nalment, aprovar-ne els canals de difusió. 

Primeres reunions amb la població del municipi
La primera presa de contacte amb el gruix de població s’ha donat en unes sessions col·lectives amb 
cadascun dels pobles del municipi. S’han realitzat un total de 9 reunions amb un màxim de 30 
persones. L’objectiu d’aquestes sessions ha estat debatre la situació fi ns ara viscuda, les causes del 
confl icte, les posicions del present i propostes de com encarar el futur del municipi. De les diferents 
aportacions dels ciutadans es van aconseguir uns acords de partida respecte al possible nom i sobre 
les pautes de conducta que se seguirien durant el procés de resolució. En aquesta primera part 
del procés, van participar i van establir aquests acords 233 persones i van assistir a les reunions el 
màxim representant dels grups municipals.
Paral·lelament a les sessions col·lectives, GREC ha obert una altra via de participació ciutadana 
oferint una bústia de suggeriments situada a tres nuclis de població, així com una adreça de correu 
electrònic i un número de telèfon. 
En total s’han entrevistat una quarantena de persones dels diferents nuclis de població. 

Segona fase de treball
Si la primera fase ha comportat l’obertura d’una porta respecte al coneixement de les posicions 
de cada part en confl icte, en aquest segon moment del procés s’ha treballat en comissions de 
població més reduïdes. 
Cada un dels grups formats participa en el procés des de la necessària  premissa d’unes pautes de 
comportament i de criteris de funcionament acceptats per tots els seus participants i basades en la 
voluntarietat d’assistència i de confi dencialitat del contingut dels temes tractats, així com el respecte de 
totes les opinions i propostes aportades. D’altra banda, els criteris de treball s’han basat en la recerca 
de punts en comú, de manera creativa i integradora, amb la fi nalitat de reconduir el confl icte i establir 
mecanismes per aplicar les diferents propostes sorgides.
Així, s’han posat en marxa dos processos en paral·lel actuant com a vasos comunicants. En un 
primer moment, s’ha impulsat una línia de treball de reunions amb tres grups de persones del 
nucli capital per trobar propostes de nom a partir de dinàmiques de grup per afavorir el diàleg, 
la comunicació, l’empatia i el saber negociar. Dels tres grups, un es va dissoldre i els altres dos 
es van fusionar en un de sol. 
L’altra línia de treball ha estat la creació d’una Comissió Comunitària formada per persones dels 
diferents pobles del municipi i d’entitats socials i culturals. S’han desenvolupat aspectes relacionats i de 
comunicació com també de negociació per arribar a un clima de treball favorable. En aquesta comissió 
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s’han generat propostes molt creatives en relació amb el nom del nucli capital i a possibles actuacions 
conjuntes com a municipi de cara al futur. 
En la part fi nal del procés, el grup de nucli capital es dissol, ja que la majoria dels seus membres també 
formen part de la Comissió Comunitària, permetent que tant les persones del nucli capital com dels altres 
pobles poguessin debatre i arribar a un acord sobre la proposta de nom.

La recta fi nal
Una vegada establerta una proposta d’acord i haver arribat a un consens, cal donar-lo a conèixer a la 
resta de la població. És per aquest motiu que s’estableixen un seguit d’actuacions. La primera de totes 
és la creació d’una Comissió Informativa formada per integrants de la Comissió Comunitària que a tall 
informatiu explica a la població quina és la proposta de nom amb els seus corresponents arguments, el 
com s’ha arribat a aquest acord i la importància de tancar el confl icte per una convivència pacífi ca de 
present i de futur. Aquesta Comissió està acompanyada pels membres de GREC i els membres de la 
Comissió de Seguiment. També s’informa els funcionaris i diferents professionals del municipi de quin 
procés s’ha seguit i a quins acords s’ha arribat.
Un cop informada tota la població, es procedeix a la celebració del ple municipal de l’Ajuntament per a 
l’aprovació de la proposta de nom aportada i fruit del treball de la Comissió Comunitària. Els representants 
dels grups municipals són coneixedors en tot moment del procés de treball.

Col·laboració: GREC, resolució de confl ictes

PROJECTEM EL FUTUR D’AVINYONET DEL PENEDÈS

En el marc de procediment de gestió positiva del confl icte endegat a Avinyonet del Penedès, s’ha creat la 
Comissió Comunitària amb la fi nalitat de trobar una solució satisfactòria, compartida, vàlida i defi nitiva per 
al conjunt de ciutadans d’Avinyonet del Penedès en el tema del nom del nucli capital.
La Comissió Comunitària, formada per persones dels diferents nuclis de població i d’entitats culturals i 
socials del municipi d’Avinyonet del Penedès, ha participat activament en l’afavoriment de la comunicació, 
diàleg, la convivència, la recerca de punts en comú i d’unió, i especialment en l’elaboració de propostes 
creatives de nom per al nucli capital del municipi. 
Davant d’aquest confl icte de llarga durada que ha afectat a tot el municipi i com a resultat del treball 
fet durant aquest temps, des de la Comissió Comunitària es fa públic, en el benentès que sigui vist 
com una proposta de futur per part de la població, i s’acorda presentar al ple municipal d’Avinyonet 
del Penedès les següents propostes i consideracions que han estat debatudes i consensuades al 
llarg del procés de gestió del confl icte:

Creació d’una Comissió pro aplicació formada per diferents persones de cada nucli de població 
i amb la participació de tècnics i funcionaris municipals i regidors que treballarien diferents aspectes 
concrets entorn de l’aplicació de  l’acord, al mateix temps que vetllaria per a què aquestes concrecions 
es duguin a terme. 

Creació d’una Comissió de promoció del municipi formada per representants polítics i de la 
població del conjunt del municipi en un treball conjunt per tal d’elaborar i dur a terme projectes de 
relació i convivència entre els nuclis de població, així com també propostes d’impuls econòmic, social 
i de promoció exterior del municipi. 

NOU D’AVINYONET com a nom ofi cial del nucli capital del municipi d’Avinyonet del Penedès 
En aquesta proposta s’ha posat èmfasi a arribar a uns acords sobre com ha de ser aquest nom, 
sempre pensant que fos susceptible de consens. S’ha argumentat amb pros i contres cadascuna de les 
propostes presentades fi ns arribar a unes concrecions unànimes.

Acte conjunt i de celebració, com a manifest de la bona voluntat de superar el confl icte obrint una 
nova etapa per a un municipi pròsper i font d’identifi cació conjunta. 

Resum de l’acord unànime de la Comissió Comunitària del dia 26 de gener de 2005
GREC, resolució de confl ictes - Comissió Comunitària

participació ciutadana
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Calendari Fiscal 2005 

El Calendari Fiscal d’Avinyonet del Penedès  
corresponent a  l’any 2005, dins el període de 
pagament voluntari  dels valors i de les taxes 
municipals, és el que tot seguit s’exposa:
Del 4 de març al 4 de maig
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
De l’1 d’abril al 6 de juny
- Impost sobre Béns Immobles Urbans
Del 2 de setembre al 4 de novembre 
- Impost d’Activitats Econòmiques
- Impost de Béns Immobles-Rústics
- Taxa per la recollida d’escombraries
- Taxa servei de cementiri municipal

Recollida de “trastos”

Sovint hem de desprendre’ns de trastos o 
mobles vells, massa grans per llençar-los 
dins els contenidors. En aquest cas, podem 
portar-ho directament a la Deixalleria, o bé 
es pot utilitzar el servei municipal, gratuït, de 
recollida de mobles i trastos vells.
La Deixalleria és oberta els dilluns, dimecres 
i divendres de 9 a 13 hores i està situada al 
polígon municipal de Sant Pere Molanta.
Si us va més bé deixar els trastos al carrer, 
ho podeu fer l’últim divendres de cada mes. 
Però dos dies abans de deixar-los, heu de 
telefonar a l’Ajuntament, per avisar del lloc on 
dipositeu el material i de quin tipus de deixalla 
es tracta (cal recordar que no es recullen les 
neveres).

Marató de TV3

Els veïns d’Avinyonet del Penedès han donat 
mostra de la seva solidaritat col·laborant amb 
La Marató de TV3, dipositant els seus donatius 
a les bústies que es van col·locar a diferents 
establiments del municipi durant aquestes 
festes nadalenques.
Un cop fi nalitzada la campanya que ha durat 
fi ns al 10 de gener, els diners recollits, un total 

de 1.255,13 euros, s’han ingressat al compte 
de la Marató de TV3. La Societat Cultural i 
Recreativa “La Parra” va recollir 523,15 euros 
en la representació dels Pastorets.
L’Ajuntament va realitzar les pancartes, que 
han anunciat la campanya, les quals ja serviran 
per als propers anys. 
Volem agrair a tothom la participació, la 
col·laboració i solidaritat. 

CADES, SA

El 30 de setembre, l’empresa va presentar 
una sol·licitud sobre l’adequació de l’activitat, 
a fi d’adequar la llicència municipal vigent 
a la Llei 3/1998 de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental. L’avaluació 
ambiental presentada, l’empresa no va incloure 
cap apartat ni cap referència a l’emissió d’olors 
per l’activitat industrial ni a la seva repercussió 
als nuclis urbans propers o en altres zones 
urbanes, però també habitades, de l’entorn.
L’Ajuntament s’ha dirigit al conseller de Medi 
Ambient per demanar la intervenció del seu 
Departament per tal que l’empresa adopti 
les mesures oportunes i necessàries per fer 
possible la compatibilitat de l’activitat amb la 
vida dels veïns d’aquest municipi. Es manifesta 
que si una possible solució és la construcció 
de la depuradora (en concret, d’uns digestors 
anaerobis), que l’empresa sol·liciti de forma 
immediata la seva instal·lació en un indret que 
sigui compatible amb el planejament vigent, i 
procedeixi a la seva construcció, cosa que es 
considera que es retarda de forma injustifi cada 
i que la solució està a les seves mans.

ajuntament
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En la petició al conseller es remarca el greu 
problema de les fortes males olors que es 
pateixen en diferents indrets del municipi, i 
que s’ha pogut constatar que provenen de les 
basses de l’empresa CADES, SA.
S’hi fa un resum dels fets que han succeït i de 
les actuacions que s’han dut a terme en els 
darrers tres anys, tot i que es remarca que és un 
problema que ve de molt més lluny. 
S’exposa la petició formulada anteriorment al 
Servei de Qualitat Ambiental del Departament de 
Medi Ambient per l’assistència tècnica i jurídica 
per solucionar el problema, i també, perquè la 
Direcció General d’Urbanisme no va atorgar la 
llicència per a la instal·lació d’una depuradora 
i que va proposar a l’empresa que busqués 
una nova ubicació que fos urbanísticament 
compatible. 
El 25 de gener de 2005 l’empresa ha presentat 
el projecte titulat DEPURACIÓ ANAEROBIA 
DE VINASSES I AIGÜES RESIDUALS, el qual 
seguirà els tràmits d’aprovació de totes les 
administracions implicades segons la seva 
competència.

Enllumenat
de les Gunyoles

El Departament  de Governació ha atorgat 
una subvenció complementària per les obres 
relatives al projecte  “Enllumenat públic de les 
Gunyoles”, per un import de 7.342,54 euros, 
amb càrrec al PUOSC 2004, i que cobrirà la 
disminució percentual produïda en la subvenció 
amb motiu de la baixa obtinguda en l’adjudicació 
de les obres.

1r Aniversari del 
www.avinyonet.org

Fa aproximadament un any vàrem engegar 
un nou projecte al municipi, la nostra pàgina 
web. És per això que ens complau informar 
del bon acolliment que està tenint  per part 
dels veïns.

Durant els primers sis mesos, les visites 
mensuals eren de 600 persones; ara ja  estem 
rebent una mitjana de més de 1.200 usuaris 
que gaudeixen del nostre servei. 
Darrerament hem obert noves vies de con-
tacte, oferint un espai de suggeriments i 
un altre destinat al fet que tothom aporti 
fotografi es de les festes o activitats lligades 
amb Avinyonet del Penedès, sempre  seguint 
el mètode de correu electrònic. Aquestes 
quedaran penjades temporalment en un 
espai del web.
És per això que des de l’Ajuntament volem 
incrementar i donar a conèixer les coses 
relacionades amb el municipi aprofitant 
l’ampli ventall de possibilitats que dóna 
actualment internet i, d’aquesta manera, no 
quedar aïllats de les noves tecnologies.

Carretera d’Olesa

El Servei de Vies Locals de la Diputació de 
Barcelona, arran de la petició formulada per 
l’Ajuntament, ha comunicat que repintarà 
les marques vials de la carretera BV-2411, 
així com el pas de vianants per accedir a la 
plaça de l’Església.
Per altra banda, la Diputació de Barcelona 
també ha comunicat a l’Ajuntament que ja 
ha contractat les obres per a la realització 
de la plataforma reductora de velocitat a la 
carretera d’Olesa.

7
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Resposta a la possible 
ubicació d’una presó al 
terme de la Granada

Tots els grups municipals van convocar una  
roda de premsa per manifestar-se envers la 
possible ubicació d’un centre penitenciari al 
terme municipal de la Granada, al límit del 
terme municipal d’Avinyonet del Penedès, en 
considerar que n’és el més afectat.
Qualsevol instal·lació d’una certa importància o 
característiques com és una presó condiciona 
el futur dels seus voltants, per tant, és neces-
sària una planifi cació i previsió important.
Surt la proposta d’instal·lar una presó al centre 
de Telefònica sense cap previsió de futur, ja que 
als més propers no se’ns ha tingut en compte 
per a res. Tampoc no pensem que s’hagi fet 
cap previsió de futur per a la Granada, però 
no ens volem fi car en competències d’altres 
municipis, mai no ho hem fet.
Els municipis i alcaldes de la comarca tenim el 
compromís de planifi car l’Alt Penedès a través 
del seu Pla Director, perquè creiem que és la 
fórmula més efi caç per tenir un territori el més 
equilibrat possible.
En aquesta línia, el Parlament de Catalunya, 
en la Resolució 1760/VI de 5 de març de 2003, 
recomana als ajuntaments de l’Alt Penedès 
que segueixin els criteris del Pla Director.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha 
convocat el Consell d’Alcaldes per al desen-
volupament del Pla Director.
És evident que la manca de previsió de futur, 
que per altra banda tant hem criticat aquests 
anys, no pot afectar més la comarca.

ajuntament

L’equilibri i el desenvolupament econòmic que 
volem per a la comarca mai no l’aconseguirem 
imposant instal·lacions d’urgència.
Les urgències prèvies a la planifi cació, a la 
qual tots estem compromesos, només poden 
anar endavant amb el consens previ de tots, 
en especial dels més propers. Està clar que 
aquest no ha estat el cas.
Avinyonet del Penedès ja suporta una 
instal·lació molesta com és CADES, que dóna 
servei a tota la comarca tractant els residus 
vinícoles. 
Un equilibri comarcal no és que un municipi 
vagi sumant els efectes negatius de diferents 
instal·lacions complexes i que condicionen el 
futur desenvolupament del municipi.
La població d’Avinyonet del Penedès no està 
més a prop del que pugui estar Vilafranca, la 
Granada, Sant Cugat o Santa Fe, per citar-ne 
algun. Per tant, fi ns aquí tindríem la mateixa 
repercussió que molts habitants del Penedès. 
La gran diferència és que Avinyonet ha de 
suportar tot el trànsit sense peatge que vingui 
de Barcelona i el seu cinturó, tant si vénen per 
l’N-340 des de Molins de Rei com si vénen per 
la BV-2411 des de Begues i, per tant, sempre 
passen per les nostres travessies urbanes. 
Per al trànsit lleuger, la via més recta és la 
Carrerada, que el Consell Comarcal va portar 
la iniciativa d’asfaltar, però mai pensant en 
aquests casos.
Si el trànsit ve de l’autopista de peatge, es 
repartirà: una part el que suportarà Vilafranca, 
i l’altra part, Subirats i Avinyonet del Penedès 
a la vegada.
Els temes municipals que s’han de resoldre 
depenen d’altres administracions, es retarden 
repetidament. Ara altres administracions ens 
volen imposar una presó al límit del terme 
municipal, que mai no afavorirà un desenvolu-
pament harmoniós del nostre municipi.
Ens cal cercar què volem per als nostres 
pobles i no restar a l’espera del que ens 
imposin. Si deixem que sigui així, mai no 
aconseguirem per a la població el benestar 
que tots els prometem.
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Tot seguit us exposem les propostes més 
remarcables aprovades el darrer trimestre. Les 
Ordenances Fiscals 2005 i la moció sobre el 
“Local d’Esquerres” s’exposen a les pàgines 
d’hisenda i informació.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 D’OCTUBRE

Compte general del 
pressupost 

Es va aprovar el compte general del pressupost 
municipal únic de l’Ajuntament corresponent 
als exercicis 2002 i 2003, amb els informes 
favorables de la Comissió Especial de Comptes 
del dia 15 de juliol de 2004 i la certifi cació 
acreditativa de no haver-se presentat reclama-
cions durant el termini d’exposició pública. 
Al mateix temps es va aprovar remetre un 
exemplar a la fi scalització externa de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya. 

Inventari general

Es va rectifi car inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament referit a 31 de desembre de 
2002 per un l’import d’1.444.527,45 euros i la 
corresponent al 31 de desembre de 2003, per 
un import de 2.290.764,19 euros.
L’expedient aprovat es va remetre al Depar-
tament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.

Organització municipal 

Es va donar compte al ple de la corporació 
del decret d’alcaldia sobre la modificació 
parcial del cartipàs municipal pel qual en 
Josep Raventós Mestres substitueix en Sergi 
Segarra Garcia com a membre de la Junta de 
Govern Local, 1r tinent d’alcalde i coordinador 
de l’Àrea de Serveis Administratius. El canvi no 
és altre que la situació personal, per qüestions 

laborals, del regidor Sergi Segarra Garcia.
En la mateixa sessió es va modifi car el règim 
de sessions ordinàries del ple municipal, 
canviant el dia d’aquestes  però mantenint la 
periodicitat aprovada anteriorment.
Es va fi xar com a nou dia i hora de realització 
d’aquestes el segon divendres del primer mes 
del trimestre, a les 21 hores, el corresponent 
als mesos de gener, d’abril i d’octubre, i a les 
21.30 hores el de juliol.

Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya

Es van acceptar les ajudes incloses en el 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 
2004, així com la normativa aprovada per 
desenvolupar el Pla.
Les obres incloses són les següents:

ACCÉS A CAN MITJANS
Pressupost total: 87.374,63 euros
Subvenció: 50.000 euros

URBANITZACIÓ L’ARBOÇAR DE LES RO-
QUES, 2a FASE
Pressupost total: 313.832,39
Subvenció: 235.374 euros.

Fons de Cooperació 
Local 

Es va destinar a la Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf l’assignació que pertoca 
a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, per 
a l’any 2004, que atorga el Departament de 
Governació i d’Administració Públiques de la 
Generalitat de Catalunya per a la prestació 
supramunicipal de serveis.
Amb aquesta assignació suposa una rebaixa 
efectiva de la quota que s’aporta a la Manco-
munitat Intermunicipal Penedès i Garraf per 
a l’any 2005.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 4 DE NOVEMBRE

Arxiu municipal

L’Ajuntament es va adherir i va aprovar el 
conveni, pel programa de Manteniment de la 
Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de 
Barcelona (Ofi cina de Patrimoni Cultural de 
l’Àrea de Cultura), per treballar conjuntament 
amb els altres membres, per tal de garantir 
els programes de gestió, conservació i difusió 
del seu patrimoni documental.

Taller ocupacional

Es va aprovar el conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
(Servei de Desenvolupament i Ocupació 
Comarcal) per dur a terme el mòdul d’un taller 
ocupacional de suport als petits municipis, 
consistent en l’execució dels treballs neces-
saris per a la creació d’una franja perimetral 
de protecció contra incendis forestals a la 
urbanització de can Mitjans. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE NOVEMBRE

Adquisició d’una fi nca 
a Sant Sebastià dels 
Gorgs

En el ple celebrat el 27 de febrer de 2004 es 
va iniciar l’expedient per a la determinació 
del preu just de la fi nca situada al carrer del 
Campanar cantonada plaça Maria Sabaté i es 
va incoar el procediment per l’expropiació.
La proposta que es va aprovar incorpora la 
relació de béns i drets a expropiar, l’acceptació 
de la necessitat de l’ocupació d’aquests i 
el conveni amb els titulars dels béns i drets 
del preu d’adquisició segons la valoració 

acceptada per ambdues parts, que es fi xa 
en 77.600 euros. 
En la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament 
celebrat el dia 14 de gener de 2005 es 
va aprovar signar el conveni amb l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge  
de la Diputació de Barcelona en el marc del 
Protocol General Xarxa de Barcelona Muni-
cipis de Qualitat-Inversions, per l’aportació 
per part de la Diputació de l’ajut econòmic de 
40.000 euros per a l’adquisició de la fi nca.
Des del mes que l’immoble ja és propietat 
de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. 
Ara s’iniciaran les obres de rehabilitació  per 
convertir-lo en consultori mèdic i sala de 
reunions i/o esbarjo. Per a la realització de les 
obres, aquestes estan incloses en un taller 
ocupacional del Servei de Desenvolupament 
i Ocupació Comarcal del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès.
 

Ajudes humanitàries 

L’Ajuntament, des de fa uns anys, té una 
partida oberta al seu pressupost municipal 
destinada a finançar projectes d’ajuda 
humanitària al Tercer Món, que s’aplica en 
base als diferents projectes que presenten 
entitats i associacions que treballen i es 
mouen en aquest àmbit.
Tenint en compte la trajectòria i la seriositat de 
les entitats sol·licitants i la seva implantació 
comarcal, es va aprovar concedir a ambdues  
l’ajut econòmic  de 650 euros pels projectes 
que tot seguit s’indiquen:

COOPERACIÓ (Alt Penedès): Incorporació de 
dones de la província d’Alhocema en la vida 
social, econòmica i associativa (Marroc).

ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES: Millora i 
ampliació de les alternatives econòmiques 
i socials per a la població camperola de 
Cayambe (2a fase) i promoció del desenvo-
lupament amb immigrants equatorians a 
Catalunya.

plens i juntes de govern
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 DE DESEMBRE

Consell Escolar

Es va designar la regidora Maria Victòria de 
Pascual i Pascual com a representant de 
l’Ajuntament  al Consell Escolar del CEIP 
d’Avinyonet del Penedès en substitució d’en 
Joan Marcé i Casas.

Carta del Paisatge

Es va aprovar en sessió plenària la Carta 
del Paisatge de l’Alt Penedès. L’Estudi del 
Paisatge Vitivinícola de l’Alt Penedès proposa 
la Carta del Paisatge  com un instrument útil de 
concertació d’estratègies sobre el paisatge de 
la comarca amb la fi nalitat d’afavorir que en les 
decisions que s’adoptin sobre el paisatge per 
part dels poders públics participin ciutadans, 
els agents econòmics i professionals que 
intervenen o tenen un bon coneixement del 
territori, així com els col·lectius de defensa 
del medi ambient i les entitats de custòdia 
del territori. La Carta del Paisatge ha estat 
aprovada pel Consell d’Alcaldes i el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès.

La llar d’infants

Es va acceptar la subvenció de 13.300 euros 
atorgada per a l’Escola d’Educació Infantil 
municipal d’Avinyonet del Penedès de la 
consellera d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya. L’import de la subvenció va en 
funció del nombre d’alumnes matriculats.

Manifest pel sector de 
la vinya i el vi

L’Ajuntament es va adherir al manifest presen-
tat pel sindicat Unió de Pagesos pel sector de 
la vinya i el vi de Catalunya.
El manifest exposa com els viticultors catalans 
estan patint una greu crisi, ja que els preus 
estan per sota dels costos de producció i 
continua la tendència al descens.
Davant aquesta situació insostenible, Unió 
de Pagesos considera imprescindible, i per 
tant reivindica una sèrie de punts com un 
registre vitivinícola, fer complir la normativa 
sobre plantacions i produccions, recolzament 
i suport a les cooperatives, que s’impulsin 
sortides alternatives a la producció, que 
s’homologuin els instruments de mesura del 
grau alcohòlic i del pes de la producció, que 
es vetlli per la correcta i estricta actuació dels 
consells reguladors i que es creïn els instru-
ments necessaris perquè a les denominacions 
d’origen hi hagi transparència en el mercat, és 
a dir, la fi xació del preu del raïm i del vi.

Servei d’emergències 
mèdiques

Una adequada i ràpida intervenció dels mitjans 
mèdics d’emergència pot suposar la diferència 
entre danys menors i danys irreparables. 
La comarca de l’Alt Penedès actualment no 
disposa d’un servei d’emergències mèdiques 
dotat d’un vehicle d’assistència medicalitzat.
Es va demanar al Servei Català de la Salut la 
dotació  a la comarca de l’Alt Penedès d’un 
vehicle d’assistència medicalitzat i la posada 
en marxa d’un servei d’emergències mèdiques, 
per pal·liar els efectes que la manca actual 
d’aquests elements suposa per a l’atenció 
dels accidents a la comarca.

plens i juntes de govern
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Ordenances fi scals 
En les ordenances fi scals s’estableixen els 
tributs locals i les taxes per la prestació de 
serveis públics o administratius.
Els tributs locals es modifi quen per la variació 
dels coefi cients aplicables establerts directa-
ment per l’Estat, mentre que les taxes per la 
prestació de serveis públics o per la realització 
d’activitats administratives de competència 
local varien per adequar l’import de recaptació 
al cost previsible del servei o activitat que 
es presta.
Dels vint-i-tres tributs, entre impostos i taxes 
de les ordenances municipals per a l’any 2005, 
el consistori va  aprovar modifi car les que tot 
seguit exposem.

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
L’impost s’estableix segons la categoria fi scal 
de les vies públiques i el coefi cient aplicable. 
Es modifi ca el coefi cient de situació aplicable 
a la primera categoria de carrers (camí de can 
Batlle). que passa d’1,98 a 3,80.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA
Respecte a les quotes del quadre de tarifes 
de l’impost per la Llei 39/1988, s’incrementarà 
per l’aplicació sobre aquestes del coefi cient 
1,560 l’any 2004 a l’1,610 per a l’any 2005, que 
representa l’increment de l’IPC.
Així, per exemple, un turisme de 8 fins a 
12 cavalls fi scals que tributava 53,16 euros 
passarà a 54,87 euros, i un turisme de 12 fi ns 
a 16 cavalls fi scals que tributava 112,23 euros 
passarà a 115,82  euros.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES
Segons l 'article 6è, el tipus de gravamen 
passarà del 2,4 al 2,5 per 100 (el màxim legal 
és el 4).
S’han establert uns mòduls amb els preus 
de construcció per tal de determinar la base 
imposable d'aquest impost.

TAXA DE CEMENTIRIS MUNICIPALS
S'incrementaran les tarifes igual que l'IPC. Així, 
la quota tributària anual per a la conservació 
del cementiri, de 9,80 euros,  passarà a ser 
de 10,10 euros. Per la compra d’un nínxol 

al cementiri, de 449 euros es passarà a 463 
euros. Si es tracta d’un nínxol nou al cementiri 
de Sant Salvador de les Gunyoles, de 592,25 
euros es passarà a 611,20 euros.

TAXA PER LA RECOLLIDA, EL TRACTA-
MENT I L’ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES 
I ALTRES RESIDUS URBANS
Tot i l’increment aprovat, no s’arriba a cobrir 
el cost del servei. Així la quota tributària per 
a un habitatge de caràcter unifamiliar que era 
de 95 euros anuals serà de 110 euros. Per 
altra banda, respecte als bars, cafeteries o 
establiments de caràcter similar, es passarà 
de 285 euros  a 330 euros.
Es manté la bonificació del 50% per als 
pensionistes que, previ informe de l’assistent 
social, quedi palesa la seva impossibilitat de 
fer front a la taxa.

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
S’han modifi cat les taxes en relació amb els 
preus d’acord amb la comissió de preus i pro-
posades per CASSA, i que suposen l’increment 
de l’IPC. Així, pel consum d’aforament de 
300 l/dia, que era de 12,69 euros/mes, serà 
de 13,71 euros/mes; per consum regulat per 
comptador de 15 mm individual per a ús 
domèstic, que era d’1,325 euros/m3, serà 
d’1,3931 euros/m3; la quota fi xa de servei per 
a ús domèstic, que era de 0,4218 euros/mes, 
serà de 0,4345 euros/mes, i per alta d’un 
nou comptador de 15 mm individual per a 
ús domèstic, que era 261,66 euros, serà 
de  269,51 euros. Pel canvi d’aforament a 
comptador, que era de 138,66 euros, serà de 
142,82 euros. 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI A 
LA LLAR D’INFANTS.
Es modifiquen les tarifes de manera que, 
per exemple, l’assistència al centre en diada 
completa, que era de 61 euros/mes, passarà a 
ser de 71 euros/mes (2n germà: 60 euros/mes), 
i la mitja diada, que fins ara era de 51,30 
euros/mes, passarà s 61 euros/mes (2n germà: 
50 euros/mes).
Es manté que en situacions d’escassa capa-
citat econòmica, previ informe dels serveis 
socials, s’aplicaran les exempcions, bonifi ca-
cions i reduccions que en cada cas i moment 
es considerin oportunes.
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El Local d’Esquerres 
En la sessió plenària del ple de l’Ajuntament 
celebrada el 14 d’octubre, es va donar lectura 
d’una moció presentada conjuntament pels 
tres grups municipals de la corporació respecte 
al retorn del patrimoni a la Cooperativa Agrícola 
d’Avinyonet del Penedès. Aquesta ha de servir 
per clarifi car no allargar-lo en el temps i no 
crear dubtes.
La moció exposa com a l’any 1939 va ser 
requisat pel Govern de l’Estat, per motius 
polítics, l’edifi ci propietat de l’antic Sindicat 
Agrícola i Cooperatiu d’Avinyonet, conegut 
popularment com a “Local d’Esquerres”. Així, 
amb l’adveniment de la democràcia, alguns 
dels antics socis van constituir l’anomenada 
“Cooperativa Agrícola d’Avinyonet” i van 
endegar diverses gestions per recuperar el 
local sense obtenir cap resultat positiu. Per 
aquesta raó, van sol·licitar a l’Ajuntament que 
fes els tràmits oportuns per recuperar-lo.
Finalment, l’Ajuntament, en data 9 de setembre 
de 1997, va signar amb el Ministeri d’Economia 
i Hisenda la cessió gratuïta de l’edifi ci de l’antic 
Sindicat Agrícola i Cooperatiu d’Avinyonet, 
que posteriorment ha quedat inscrit al Registre 
de la Propietat Immobiliària de Vilafranca del 
Penedès.
Ja que la Cooperativa Agrícola d’Avinyonen 
reclama la propietat de l’edifi ci com a suc-
cessors dels anteriors i antics propietaris, 
l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 1 de 
desembre de 1999, va adoptar, entre d’altres, 
l’acord següent:

1r. Oferir a la Societat Cultural i Recreativa “La Parra” 
un intercanvi de patrimonis entre els dos locals 
existents, esmentats a la part expositiva de l’acord, 
o que, legalment, si això no fos possible, oferir un 
intercanvi d’usos que permetin, mantenint les actuals 
propietats, realitzar l’activitat de la Societat “La Parra” 
a l’antic local del Sindicat Agrícola Cooperatiu i 
annexos, i donar un ús públic al local actual de “La 
Parra” per part de l’Ajuntament.
2n. Comprometre’s a restaurar l’edifi ci de la Societat 
“La Parra” i col·laborar en la restauració de l’edifi ci 
més malmès de l’antic Sindicat Agrícola,
3r. Recollir en un conveni, a signar entre l’Ajuntament 
i la Societat Cultural i Recreativa “LA PARRA”, tots els 
termes d’aquest acord (usos, terminis, condicions, 
compromisos, etc.).

Per aquest mateix motiu, l’Assemblea general 
de socis del Centre Cultural i Recreatiu La 
Parra, en sessió extraordinària del dia 22 de 
gener de 2000, va adoptar l’acord següent:

1r. Acceptar l’oferiment de l’Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès d’intercanvi de patrimonis entre els locals 
de l’antic Sindicat Agrícola Cooperatiu d’Avinyonet 
del Penedès i el de la Societat “La Parra”. En cas que 
aquest intercanvi no fos legalment possible, mantenir 
les actuals propietats, efectuant un intercanvi d’’usos 
entre ambdues entitats.
2n. Acceptar entrar a negociar la formalització 
d’un conveni entre aquesta entitat i l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, en el qual s’hauran de 
recollir tots els termes de l’acord, és a dir, usos, 
terminis, condicions, finançament, compromisos, 
etc…, facultant per a aquesta fi nalitat la Comissió 
Especial nomenada en el seu moment pel seguiment 
de tot aquest assumpte.

Tenint en compte, en tot moment, la fi nalitat 
d’usos establerta en l’escriptura de cessió del 
patrimoni a l’Ajuntament per part del Ministeri, 
que no és altra que la de “centre cultural i 
social”. Una vegada vistes i valorades les 
diferents consultes jurídiques que s’han fet al 
respecte, es va adoptar el següent acord:

1r. Continuar els tràmits legals i necessaris 
per tal de poder transmetre la propietat de 
l’edifi ci de l’antic Sindicat Agrícola i Coope-
ratiu d’Avinyonet a la Cooperativa Agrícola 
d’Avinyonet del Penedès.
2n. Treballar per aconseguir aquesta cessió 
dins del present any, tot i ser conscients de 
la difi cultat en dependre d’informes externs 
a l’Ajuntament,
3r. Demanar a la Cooperativa Agrícola l’acord 
de la seva assemblea d’associats, en el sentit 
d’assumir el compliment dels usos establerts 
en l’escriptura de cessió a l’Ajuntament per 
tal de garantir la finalitat social i cultural a 
la població.
4r. Demanar al Centre Cultural i Recreatiu 
“La Parra” la ratifi cació i/o modifi cacions dels 
acords presos anteriorment per la seva ass-
emblea d’associats, per tal de fer compatible la 
nova situació amb aquests, i evitar d’aquesta 
forma dues activitats paral·leles. 
5è. Contractar, si s’escau, els serveis jurídics 
que hom consideri adients per tal de fer 
efectiva aquesta cessió.
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL 2004

En aquest butlletí municipal presentem algunes 
de les activitats més destacables realitzades dins 
el programa d’Activitats d’Animació Sociocultural 
de l’any 2004, així com les novetats de l’últim 
trimesre. 
L’organització d’aquestes activitas es fa amb la 
participació i col·laboració de les entitats i dels 
veïns, per això animem a tothom a participar-hi.

L’Agermanament
amb Beruges

Durant aquest 2004 també s’ha treballat amb 
la població de Beruges (a 10 km de Poitiers, 
França) per tirar endavant l’agermanament. 
El cap de setmana del 6 i 7 de novembre van 
venir a conèixer el municipi cinc representants, 
components de la Comissió d’Agermanament 
i de l’Ajuntament de Beruges. El municipi 
els va agradar molt i van ratificar la intenció 
d’agermanar-se. La fi rma de l’agermanament és 
prevista per al proper mes de juliol a Beruges. 
Si esteu interessats a formar part de la comissió 
d’agermanament d’Avinyonet del Penedès, 
només cal que truqueu a l’Ajuntament i ens 
ho feu saber.

Col·laboració amb les 
entitats locals

El CURS D’AERÒBIC continua la seva acti-
vitat a la Sala del Centre Cultural Cantallops. 
El curs es fa cada dimarts i dijous al vespre 
i l’imparteix la Rosa M. Olivella. Per apuntar-
s’hi, només cal passar per l’ajuntament.

Activitats
per a la gent gran

Pel que fa a les activitats per a la gent gran 
del municipi, s’han realitzat quatre sortides 
d’un dia i la II Festa de la Gent Gran.
 
El 7 de febrer vam anar a Figueres per 
VISITAR EL TEATRE-MUSEU DALÍ, en 
l’any que es commemorava el centenari del 
naixement de Salvador Dalí (1904 -1989). 

14



15

Avinyonet

gener  2005

Avui

52

sociocultural

El 24 d’abril es va celebrar la II FESTA DE LA 
GENT GRAN a l’entorn de Sant Pere d’Avinyó. 
L’explicació d’en Dani López i la Marta de la 
Vega, de l’equip d’arqueòlegs de la UB, va 
fer-nos coneixedors de les troballes del temps 
dels ibers obtingudes al jaciment del Turó de la 
Font de la Canya. Cal destacar la col·laboració 
dels joves en aquesta celebració, així com la 
del grup de panderetes de l’Arboçar, la del 
grup de bastoners i la del graller i timbaler 
de les Gunyoles, i d’un grup de joves més 
grans que va servir el dinar. Un moment molt 
emotiu de la festa va ser l’entrega d’una 
placa commemorativa als matrimonis que van 
celebrar les noces d’or.

El 26 de juny ens vam dirigir cap al MONESTIR 
DE SANTES CREUS, un conjunt monàstic 
cistercenc dels més grans i millor conservats 
dels que es poden visitar. 

El 9 d’octubre es va fer la SORTIDA A LA 
CERDANYA, on vam visitar l’església romànica 
de Guils de Cerdanya i el museu de Llívia, 
que antigament havia estat la farmàcia del 
poble.

Finalment, el dia 18 de desembre, la SOR-
TIDA DE BENVINGUDA A LES FESTES DE 
NADAL. Vam dirigir-nos a Folgueroles, on va 
néixer Jacint Verdaguer. 

A la mateixa plaça de l’Església ens esperava 
l’Anna (la guia) per fer-nos una explicació 
i recital poètic de la vida i l’obra del poeta 
català. Tot seguit vàrem anar fi ns a Sant Hilari 
Sacalm, on vam degustar un bon dinar típic 
de Nadal. 

Activitats d’estiu

Per a la temporada de vacances escolars 
d’estiu també es va organitzar des de 
l’ajuntament, com és habitual, EL CASAL 
D’ESTIU, activitat que vam descriure àmplia-
ment en l’edició d’octubre de l’Avinyonet 
Avui. 
El casal d’estiu té una durada de quatre 
setmanes (enguany es va portar a terme del 
28 de juny al 23 de juliol) i l’activitat es dóna 
generalment al matí, de les 10 a la 1, però hi 
ha força dies que hi ha sortides o colònies 
que ocupen tot el dia. Enguany el grup de 
petits va anar a la casa de colònies “El Pinar” 
(Canyelles), i el grup de grans va fer una 
travessa de quatre dies per la comarca. La 
travessa va anar de l’emblemàtic “Castellot” 
de Castellví de la Marca a la Múnia, on el 
grup d’excursionistes va poder gaudir de  la 
piscina. De la Múnia a la Ràpita amb el bus 
de línia regular i d’aquí a l’imponent Castell 
de Penyafort. L’endemà es va fer el Cim de 
l’Àliga (465 m), amb una impressionant vista 
del Penedès i del Garraf, i d’aquí a Canyelles, 
punt fi nal de la travessa.
El Casal d’Estiu ha estat, doncs, tan actiu com 
és habitual, i hi ha hagut sortides de caràcter 
lúdic, com el dia dels jocs enginyosos de  
“Guixot de vuit” i els infl ables de la piscina 
a Guardiola, o la sortida a Navarcles i a l’Illa 
Fantasia. D’altres han estat més culturals, 
com la sortida al Fòrum (els jocs d’aigua i els 
guerrers de Xi’an van tenir molt d’èxit), o la 
sortida a Vilafranca, on van realitzar l’activitat 
de descoberta de fòssils urbans. Quant als 
tallers, cal destacar el de màscares de guix, 
en què els joves van fer autèntiques obres 
d’art.
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L’objectiu és que els infants ho passin molt 
i molt bé, i al mateix temps que juguen i 
aprenen, també comparteixen experiències 
amb companys del municipi i amb d’altres 
nous amics i amigues de la mateixa edat 
que són de municipis propers, amb els quals 
ens anem trobant perquè compartim diades i 
activitats del Casal d’Estiu. Aquest és el cas 
de l’estiu jove que es va realitzar del 17 al 
22 de juliol i es va anar a la Costa Brava. 
A l’edició 51 de l’Avinyonet Avui hi trobareu 
el diari de la sortida d’aquest any escrit per 
dues participants: la Sílvia Esteve i la Sandra 
Mata.

També s’ha dut a terme el CURSET DE 
TENNIS. El curset ha tingut una tretzena 
de participants, molts dels quals repeteixen 
l’experiència estiu rere estiu, i a més de 
progressar en la tècnica i l’estil, s’ho passen 
d’allò més bé. El monitor del curs de tennis 
ha estat Antoni Josep Garcia.

I més activitats…

Cada any a l’hivern, conjuntament amb els 
municipis de Font-rubí, Olivella, Sant Martí 
Sarroca, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès, 
proposem una SORTIDA PER A JOVES a 
partir de 1r d’ESO per anar a esquiar. El 31 
de gener i 1 de febrer de 2004 vàrem anar 
a esquiar a la Molina, i la sortida d’aquest 
2005 és el 15 i 16 de gener a les pistes de 
Boí-Taüll.

Finalment s’ha realitzat un CURS DE MONI-
TORS DE LLEURE impartit per l’escola Pere 
Tarrés. Al curs de monitors han treballat 
vuit àmbits temàtics: sociologia, pedagogia, 
psicologia, organització i gestió, educació 
ambiental, educació per al desenvolupament, 
educació en la diversitat i tècniques (expressió 
corporal, expressió plàstica, jocs…). Aquesta 
és l’etapa lectiva del curs, de 100 hores 
teòriques. Per completar aquesta formació, els 
participants han de fer 150 hores pràctiques, 
una memòria d’aquestes i un treball de 
recerca.
L’opinió personal de la Núria Molinari, una 
de les participants del curs de monitors, és 
la següent: 
“Si als nens els agrada fer el curs és una 
bona opció per adquirir coneixements teòrics, 
coneixements que aporten eines i idees noves 
per posar en pràctica a la feina quotidiana 
del dia a dia, afegint-hi, a més a més, el propi 
coneixement adquirit de l’experiència i l’interès 
vocacional del treball amb els infants. 
El curs ha estat dinàmic i molt, molt, divertit 
perquè s’experimenta amb jocs nous i gairebé 
és com si tornessis a ser un nen. El monitor 
ha d’aprendre a deixar-se anar, a gaudir del 
joc. Totes les assignatures s’imparteixen a 
través de dinàmiques obertes que es realitzen 
a partir de l’organització de grups de treball. 
Els professors són persones molt qualifi cades, 
amb molta experiència i també il·lusió per 
la seva feina: “formar formadors en l’àmbit 
del lleure”.
Com a conclusió, i com a opinió personal, per 
a mi ha estat una experiència formativa de 
les més gratifi cants i de creixement personal 
que he viscut mai”.

Col·laboració Laura Molinari, animadora 
sociocultural
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Llar d’infants 

En aquests tres primers mesos d’escola, 
els/les nens/es de la llar d’infants “El Cargol” 
hem rebut la visita de diferents personatges. 
El mes d’octubre ens vam preparar per rebre 
la “Castanyera”, que va venir a l’escola i ens va 
portar castanyes per a tots els nens/es.
Vam ballar i cantar la dansa de la castanyera i 
entre tots vam preparar panellets.
I tots esperàvem il·lusionats l’arribada al mes 
de desembre del “Tió”, que es va quedar un 
parell de setmanes a la nostra classe. Entre 
tots vam ajudar perquè el Tió no tingués fred 
ni gana, i l’últim dia d’escola ens va cagar 
regals per a tots i totes!
Els Reis també ens van venir a veure, i ens 
van deixar un regal per classe!
Ara ens comencem a preparar per a l’arribada 
del rei Carnestoltes, el rei dels poca-soltes!, 
que vindrà a ballar i cantar amb tots els 
nens/es de l’escola.

Col·laboració: Llar d’infants “El Cargol”

Participació al JESPE

En el present curs, els nens i nenes de cicle 
superior han fet un equip de minibàsquet. 
Aquest grup ja fa uns anys que juguen junts, i 
estan demostrant que són una bona colla tant 
pel que fa a amics com en l’àmbit esportiu. 
L’equip d’aquest curs és compost per Noèlia 

Mata, Meritxell Orna, Alba Ràfols, Fàtima 
Aghardi, Mª Hervé Ramírez, Judith Ràfols, 
Sebastià Diéguez i Àlex Esteve.
En la categoria de més petits, no podem fer 
cap equip, ja que hi ha pocs alumnes i diversos 
nens estan inscrits en equips d’altres municipis, 
però sí que participarem en esports individuals, 
cros, atletisme, escacs, etc.

Equip de futbol

De nou s’ha tornat a fer un equip de futbol sala 
en categoria cadet al nostre municipi.
És un equip de nois de catorze i setze anys 
que ho estan fent d’allò més bé.
Tenen d’entrenador el Sr. Josep Sànchez, que 
els dirigeix molt bé i està aconseguint que 
aquests nois, a part d’aprendre a jugar futbol, 
gaudeixin fent esport.
Aquesta ha estat una bona línia que des de 
l’Ajuntament sempre s’ha potenciat. Cal fer 
el possible perquè els nens/es i joves del 
municipi tinguin la possibilitat de fer esport 
sense la necessitat d’estar federats en un club, 
és a dir, esport popular.
Aquest equip actualment està jugant dins 
els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, 
coneguts com a JESPE, i ocupen els primers 
llocs, havent perdut sols un partit.
Des d’aquí, molt bona sort a tot l’equip i 
felicitar-los per aquesta bona temporada

Col·laboració: Josep Girona, tècnic d’Esports
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OFICINA ALT PENEDÈS: C/ de la Font, 43, baixos. Vilafranca del Penedès.
Telèfon 93 892 20 20. penedes@siaj.net - www.siaj.net

Horari d’atenció: els dilluns a la tarda de 5 a 8 i, de dimarts a divendres,
els matins de 12 a 2 i les tardes de 5 a 8.

Tira’t de cap a la neu 

Un hivern més, Turisme Juvenil de Catalunya 
ofereix la possibilitat d’esquiar a millor preu 
amb el Tira’t de Cap a la Neu a través de la 
Xarxa d’Albergs. Trobareu paquets de dos 
dies de forfet, entre setmana o en cap de 
setmana, en règim de mitja pensió als albergs 
de la Molina, Planoles, la Seu d’Urgell, Núria i 
Rialp, per poder anar a esquiar a les pistes 
de la Molina, Núria, la Masella, Pal Arinsal i 
Port Ainé. També trobareu cursos de raquetes 
de neu, construcció d’iglús, snowboard, 
freestyle o freeride. Amb el Carnet Jove o 
amb el Carnet +25 hi ha un descompte del 
10% en allotjament. 
Per  a informació i reserves, podeu consultar 
el web www.tujuca.com o trucar al 93 483 83 
63. També podeu passar a buscar el fulletó 
informatiu pel SIAJ.

Matrícula a les PAU 
2005 per lliure

Tots aquells que tingueu el batxillerat aprovat 
però que no vàreu fer la selectivitat en el seu 
moment o bé us interessa repetir-la per pujar 
nota, us podreu matricular per la convocatòria 
de juny del 8 de febrer al 8 de març a través 
d’internet. Les proves tindran lloc entre el 
20 i el 22 de juny. Trobareu l’enllaç per fer la 
vostra inscripció a  www.siaj.net. En cas que 
no tingueu internet a casa, podeu passar per 
la nostra ofi cina i utilitzar el servei de connexió 
gratuïta. I si voleu informació sobre el procés 
a seguir i el contingut de les proves, també 
us la facilitarem. 

Guia de les empreses 
que ofereixen feina

Aquesta Guia l’edita la Fundación Universi-
dad-Empresa amb el patrocini de la Cámara 
Ofi cial de Comercio e Industria de Madrid. La 

Guia inclou un directori de les empreses que 
ofereixen feina, i també una sèrie de recursos 
que poden ajudar en les diferents etapes de 
la recerca del primer treball o de pràctiques. A 
més, també hi trobareu informació útil sobre 
les passes que cal seguir per convertir-se 
en empresari, l’opció de treballar com a 
voluntari o d’iniciar la trajectòria professional a 
l’estranger. La Guia també presenta exemples 
de currículums, consells per les entrevistes 
personals i la recerca de feina per internet, etc. 
En defi nitiva, és una Guia al servei dels que 
busquen feina. Al SIAJ la podeu consultar.

XVII Premis Literaris 
Penedesencs 2005

L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) con-
voca una nova edició dels Premis Literaris 
Penedesencs, Nit de Sant Jordi 2005. 
S’estableixen 5 gèneres: poesia, narració 
breu, obra de teatre breu, guió radiofònic i 
un premi especial per a centres docents. El 
tema és lliure, però hi haurà un premi especial 
monogràfi c per a narració sobre “Ciutadans 
amb nom i cognoms, immigració, convivència 
i solidaritat”. Els textos han d’estar escrits 
en llengua catalana, hauran de ser inèdits, 
originals i no podran tenir una extensió superior 
als 5 fulls DIN A-4 en el cas de poesia o 
narració breu, i no superior a 20 fulls, en el cas 
d’obra de teatre o guió radiofònic. Es podran 
presentar dos treballs per autor. 
El termini de lliurament de les obres fi nalitzarà 
el dia 21 de març, i es pot fer arribar al mateix 
IEP, a la secretaria de Vilafranca (Pl. Jaume I, 
5). Demana les bases completes al SIAJ.
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l’agenda cultural
En l’agenda cultural fem una ressenya del 
darrer Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles 
i anunciem les activitats que les entitats 
del municipi han fet arribar al butlletí per a 
la seva publicació per al proper trimestre. 
Coincidint amb les dates de l’edició, les 
entitats han organitzat també la FESTA DEL 
CARNESTOLTES. 

Les Gunyoles

Pessebre Vivent Parlat 
Un any més ja s’han acabat les festes i 
amb elles el Pessebre Vivent Parlat de les 
Gunyoles. Sembla mentida com corre el 
temps! Fa mesos que començàvem a preparar 
el Pessebre i ja fa més d’una setmana que 
hem tancat la temporada. Això sí, esperem 
poder haver compartit amb molts de vosaltres 
algun moment entranyable d’aquestes festes. 
Ho haurem fet amb tota la il·lusió del món i ens 
donarem per satisfets si els que ens heu visitat 
heu gaudit en les nostres representacions. Ha 
faltat molt poc per arribar a la xifra de 3.000 
visitants, una xifra, encara que inferior a l’any 
passat, molt meritòria, ja que hem hagut de 
fer front al fred (sobretot els dies de Nadal i 
Sant Esteve… aiii els homes del temps, que 
no es van cansar d’avisar-ho!!!), i al fet que 
totes les festes fossin en cap de setmana, 
motiu que ens va obligar a reduir els dies de 
representacions. Però, tot i això, estem molt 
satisfets de la resposta del públic, sobretot 
de la gent de la comarca, encara que cada 
vegada tenim més visitants de les poblacions 
de Vilanova, Begues, Castelldefels i Barcelona. 
La dada potser més signifi cativa extreta de 
les enquestes realitzades als visitants és que 
un any més hi ha hagut més de la meitat de 
visitants que era el primer any que venien. 
És un bon auguri per a futures edicions, ja 
que generalment la gent repeteix la visita al 
nostre Pessebre.
I deixant enrere les dades, voldríem felicitar 
a totes les persones que han participat en el 
Pessebre, ja que encara que aquest any no 
ha estat fàcil, tothom ha ofert el millor de si 
mateix. Tots vam fer el cor fort, i encara que 
els ànims van decaure un xic, el Pessebre 
va tirar endavant. De ben segur que us heu 

assabentat de l’accident que va patir un dels 
nostres actors el dia de Nadal. Des d’aquí, i en 
nom de tot el Pessebre de les Gunyoles, volem 
desitjar, a l’amic Santi, el nostre Satanàs, una 
ràpida recuperació. Ànims i endavant. 
Com cada any, també volem agrair a tothom 
l’aportació del seu gra de sorra. Sense la 
suma d’aquests esforços, el Pessebre no 
seria possible.
Esperem retrobar-nos tots a la propera edició. 
Fins llavors, us desitgem un Feliç Any 2005.

Col·laboració: Pessebre Vivent de les Gunyoles

Dissabte, 26 de març
21.30 hores Solemne Vetlla Pasqual a l’església 
parroquial
Seguidament, CANTADA DE CARAMELLES a 
càrrec dels diferents grups del municipi.
Diumenge, 27 de març
9.00 hores  CANTADA DE CARAMELLES, pels 
carrers del poble
Dilluns, 28 de març
14.00 hores   DINAR de Dilluns de Pasqua
Dies 1, 2 i 3 d’abril
FESTA DEL XXI ANIVERSARI DE LA INAUGU-
RACIÓ DEL LOCAL DE LA “SOCIETAT LA 
TORRE” DE LES GUNYOLES
Diumenge, 10 d’abril
XII TRIAL DE LES GUNYOLES, puntuable per 
al Campionat d’Espanya de trial.

Cantallops

Dissabte 26 i diumenge 27
CANTADA DE CARAMELLES
Dilluns, 28 de març
PAELLA del dia de Pasqua a la plaça Nova

Sant Sebastià dels Gorgs

Dilluns, 28 de març
APLEC DE LLINDA

NOTA: L’agenda cultural és oberta a totes les entitats 
del municipi per donar publicitat a les activitats que 
realitzen.



Edita:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

Commemoració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès va commemorar 
els 25 anys d’ajuntaments democràtics amb un acte 
que es va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament en 
què van assistir els alcaldes i regidors de l’Ajuntament 
d’aquest període. A la celebració es va convidar Jordi 
Girona, alcalde de Santa Margarida i els Monjos, el qual 
ha estat alcalde durant tot aquest temps. 
L’acte commemoratiu va ser presentat per Sergi Segarra, 
el qual va donar lectura a la moció aprovada a l’entorn 
de la celebració del 25è aniversari dels ajuntaments 
democràtics, qui tot seguit va cedir la paraula a Andreu 

Navazo com a representat de l’actual consistori; des-
prés va intervenir Josep Capdevila com a primer alcalde 
de la democràcia. Jordi Girona, com a alcalde convidat, 
va exposar la seva experiència, i posteriorment va inter-
venir Joan Marcé com a actual alcalde. Tot seguit es va 
fer el lliurament d’un obsequi als assistents com a recor-
datori d’aquest acte.
A continuació us transcrivim la moció aprovada pel ple 
municipal de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, de 
la qual es va donar lectura durant la celebració d’aquest 
acte.

1r. Constatar que el municipalisme democràtic ha demostrat 
que és una eina perquè la ciutadania pugui assolir millors 
garanties de participació i de qualitat de vida, per tant cal refor-
çar el seu paper a la nostra societat.

2n. Els ajuntaments són les administracions més properes a la 
ciutadania. És l’administració qui rep les inquietuds, les man-
cances i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. En raó 
d’això, han d’ocupar una posició de primer nivell en l’organit-
zació política i administrativa del nostre país.

3r. Aquests 25 anys demostren que el marc de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya necessita una revisió del seu contingut, 
sobretot pel que fa referència a l’àmbit municipal de compe-
tències i fi nançament dels ens locals.
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