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Vilafranca. Dipòsit Legal: B-15039-92. Portada: Festes majors

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dijous de 18 a 20 h

Alcaldia
Dimarts de 12 a 14 h i hores
concertades prèviament

Regidories
Hores concertades prèviament

Arquitecte municipal
Dimarts de 12 a 14 h 
Hores concertades prèviament

Ajuntament                                          93 897 00 00
Ajuntament fax                                    93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic   avinyonet@diba.es
Ajuntament web                        www.avinyonet.org
ADF                                                     93 897 00 13
Escola Pública d’Avinyonet                93 897 04 43
Consell Comarcal                               93 890 00 00
SIAJ. Informació jove                          93 892 20 20
Bombers Vilafranca                            93 892 20 80
Bombers                                                            085
Emergències                                                      112
Farmàcia                                             93 897 00 82
Guàrdia Civil                                        93 892 00 64
Mossos d'Esquadra                            93 892 11 54

Emergències de Trànsit                                       088
FECSA Avaries                                      900 77 00 77
Hospital Comarcal                                93 818 04 40
RENFE                                                  93 890 22 40
Mútua Penedès (urgències)                 93 890 27 00
Consultori de les Cabòries                   93 897 08 29
Metgessa (de 8 a 15)                            608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15)                           639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 h 
fins a les 8 del matí                              93 817 10 51
de l'endemà)                                         93 817 29 09
Ambulàncies                                         93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya                                  061
Creu Roja                                              93 892 32 32

horaris d’atenció al públic
Serveis Socials
Dimarts de 9 a 11 h
Hores concertades prèviament

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d'aigua (CASSA)
A l'Ajuntament els dimecres de 9 a 13 h
Tel. (24 hores) 901 50 05 10

Bibliobús-2
Tel. 629 71 28 26
Cada divendres de 16 a 19 h

Medicina general
•   L'Arboçar: dimarts de 9 a 10.30 h
•   Les Cabòries: dilluns, dimecres i
 divendres de 9 a 12 h
•  Les Gunyoles: dijous de 9 a 12 h
•  Sant Sebastià dels Gorgs:
 dimarts de 10.30 a 12.30 h
Infermeria
•  Consulta: dilluns i dimecres de 
 10 a 12 h i dimarts, dijous i
 divendres de 9 a 12 h
• Anàlisis: Dilluns i dimecres de 
 9 a 10 h. Hores concertades
 prèviament.

telèfons útils

què fer amb les deixalles
Deixalleria
Dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 h
(Carrer Canigó - Carrer Mare de Déu de Montserrat,
al polígon industrial de Sant Pere Molanta)

Recollida de mobles i trastos vells
L’últim divendres de cada mes (Dos dies abans s’ha 
de telefonar a l’Ajuntament per avisar del lloc i tipus 
i quantitat de deixalla)

Naixements
•  Esteve Cardona Galimany,
 27 d’abril
•  Laia Valls Capdevila, 2 de maig
•  Pau Ferret Pérez, 6 de juny
•  Marc Noya Esteve, 17 de juny

Casaments
•  Ramon Andreu Ferrando 
  i M. Antònia Massana Hugas, 24 d’abril
•  Wilder Mario Ceballos Correa i
 Carmen Navarro Pallicer, 17 de juny

Defuncions
•  Raül Cañibano García, 16 d’abril
•  Fèlix Mata Cartró, 24 d’abril
•  Encarnación Escobar Leal, 9 de maig
• Montserrat Mestre Raventós, 31 de maig
• María Asunción Massana Esteva, 25 de juny

calendari fiscal 2005 
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

(Dades procedents del Registre Civil Municipal del 16 d’abril al 10 de juliol) 
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Medicina general
•   L'Arboçar: dimarts de 9 a 10.30 h
•   Les Cabòries: dilluns, dimecres i
 divendres de 9 a 12 h
•  Les Gunyoles: dijous de 9 a 12 h
•  Sant Sebastià dels Gorgs:
 dimarts de 10.30 a 12.30 h
Infermeria
•  Consulta: dilluns i dimecres de 
 10 a 12 h i dimarts, dijous i
 divendres de 9 a 12 h
• Anàlisis: Dilluns i dimecres de 
 9 a 10 h. Hores concertades
 prèviament.

. 

Benvolguts veïns i veïnes,

Estem a mitja legislatura i ara sí que els projectes i les obres previstos per a aquest quadrienni 
es posen en marxa. La importància de cada obra per als veïns ve condicionada per la proximitat, 
per això es procura actuar per tot el territori municipal, atenent les necessitats de cada poble 
i l’oportunitat de poder-les dur a terme.

Hem acabat l’accés a Can Mitjans i comencem la segona fase de la urbanització de les Roques 
a l’Arboçar, però l’obra més important per al municipi és el començament de la nova escola. 
Una escola que, per llunyania, molt probablement, algun veí no utilitzarà, però que es feia 
imprescindible poder disposar d’una escola adaptada a l’educació actual i amb els espais 
adients a les necessitats d’ara.

Han passat molts anys esperant i parlant de l’escola nova, però, fins ara, mai no havíem disposat 
dels terrenys per fer-la. Ara, gràcies a dos convenis urbanístics ratificats per l’aprovació del POUM, 
tenim l’espai necessari per a l’escola nova, per a futures ampliacions, per ubicar-hi la llar d’infants, 
per a aparcament i per al camp de futbol, que per fi passarà formalment a ser municipal.

Això crearà unes noves expectatives de serveis que dia rere dia han de gaudir els veïns del 
municipi per a la millora de la qualitat de vida que tots volem.

És temps de festes majors i de vacances per gaudir d’un repòs merescut. Esperem que en 
companyia dels vostres i també de tots els veïns puguem gaudir de l’estiu.

 Us saluda cordialment,

Joan Marcé Casas
Alcalde d’Avinyonet del Penedès



Avinyonet

juliol 2005

4

Avui

54

ajuntamentajuntament

Com és una donació?

No fa mal Et fan unes
preguntes

Només són 
uns quants 

minuts

Després fas 
un descans i 

un petit 
refrigeri

Al cap d’uns 
dies, t’envien 
els resultats 

de les
anàlisis

www.avinyonet.org

La pàgina web de l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, www.avinyonet.org, informa sobre 
el nostre municipi, tant per als veïns que 
hi viuen com per als que estan interessats 
a conèixer-nos. Per aquest motiu, i amb la 
finalitat de donar la informació més actual i 
precisa, es continua demanant la participació 
de les entitats i dels veïns. Col·labora-hi, 
és fàcil.
Com a fet a destacar en aquest darrer trimes-
tre, ja es pot consultar el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) d’Avinyonet 
del Penedès, el que facilita notablement 
les consultes i gestions de caire urbanístic 
municipal.

Servei d’Aigua 

El servei municipal d’aigua, gestionat per 
l’empresa CASSA, modifica el seu horari en 
el període estiuenc. Així, entre l’1 d’agost i 
el 2 de setembre, l’horari d’atenció al públic 
a l’oficina municipal ubicada a l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès serà els dimecres 
de 9.00 hores a 12.00 hores. 

Arquitecte municipal

L’arquitecte municipal, Manel Márquez Pon-
cela, ha deixat el seu lloc a Pere Pascual 
Rossell, el qual ja estava col·laborant en les 
tasques d’arquitecte municipal a l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès. Ara l’horari serà 
tots els dimarts de 10.00 hores a 12.00 hores 
(hores concertades prèviament).

Carretera d’Olesa 

El Servei de Vies Locals de la Diputació de 
Barcelona ja ha executat les obres sol·licitades 
per l’Ajuntament, que han consistit en la 
realització d’una plataforma reductora de 

velocitat a la carretera d’Olesa abans de la 
cruïlla a la carretera de les Gunyoles. Per 
altra banda, també s’ha pintat les marques 
vials de la carretera BV-2411, així com el 
pas de vianants per accedir a la plaça de 
l’Església.
Amb aquestes actuacions es millora la segu-
retat viària del sector.

Depuradora per a 
CADES SA

L’empresa alcoholera CADES Penedès, SA 
ja ha començat les obres per a la instal·lació 
de la depuradora, segons la llicència d’obres 
concedida el passat 31 de març, condicionada 
a minimitzar l’impacte visual i paisatgístic de 
les instal·lacions projectades. L’aprovació 
definitiva del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) d’Avinyonet del Penedès 
per l’Ajuntament i la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya 
ha fet possible que la llicència complís amb la 
legalitat urbanística necessària.
En el nou sistema de depuració s’introdueixen 
els residus en un espai tancat, format per uns 
grans dipòsits, dins dels quals es realitza la 
corresponent digestió anaeròbica. Aquesta 
instal·lació ha de resoldre el problema de les 
males olors. Es preveu que aquesta entri en 
funcionament a principis del 2006 i suposarà 
que les actuals basses a l’aire lliure es deixin 
assecar per poder-les buidar l’any que ve.
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La nova escola

El 31 de març es va aprovar la llicència d’obres 
per a la construcció del nou Centre d’Educació 
Infantil i Primària (CEIP) d’Avinyonet del 
Penedès. L’execució de l’obra ja ha estat 
adjudicada i ara ja s’estan realitzant les obres 
de desbrossada i neteja del solar així com 
el replantejament. El termini per a l’execució 
de les obres, segons el projecte executiu, és 
de 15 mesos.
Malgrat tot, i per  millorar els espais destinats 
a l’escola, s’instal·larà un altre mòdul entre 
l’ajuntament i el mòdul actual.

Estudi de 
mobilitat urbana

L’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, sol·licita un estudi de 
mobilitat del municipi a  DOYMO (Desarrollo, 
Organización, Movilidad), els quals aquest 
mes de juliol ja han realitzat el lliurament 
provisional.   El pas de la Nacional A-7 (antiga 
N-340) pel mig de les Cabòries, la futura 
construcció de la variant d’aquesta nacional 
pel nord de les Cabòries i Cantallops, la 
construcció de la nova escola a la Grava i la 
millora dels accessos al polígon industrial del 
municipi són els principals aspectes que es 
tenen en compte en l’informe.
Els principals objectius són:
- Mesurar els volums de trànsit de les vies 
del municipi.
- Calcular les capacitats i els nivells de Servei 
de les vies.
- Simular mitjançant un programa de microsi-
mulació la situació actual del trànsit i la situació 
que es generarà aplicant les propostes que 
surtin de l’estudi i anàlisis de les dades.
- Estudiar els itineraris de vianants per enllaçar 
els diferents nuclis del municipi i facilitar la 
mobilitat a peu per dins d’aquests nuclis.
- Redactar unes propostes d’actuacions que 
millorin la mobilitat, tant rodada com a peu.

L’Estudi Provisional, que ha seguit una meto-
dologia basada en el treball de camp (amb 
aforaments automàtics i manuals i l’inventari 
dels carrers), l’explotació de les dades recolli-
des, la simulació Aimsum (microsimulació de 
la situació actual i la proposta) i la redacció 
de propostes.
En la síntesi final, l’Estudi Provisional proposa 
tres fases d’actuacions, a curt, mitjà i llarg 
termini, per tal de millorar la mobilitat al 
municipi.
A curt termini es proposa que cal resoldre 
amb la semaforització adequada la cruïlla 
A-7-Bv2411 i el pas de vianants. Falta concretar 
la semaforització en quant a temps i moviments 
per poder així presentar la proposta definitiva. 
També es proposa que cal resoldre l’entrada 
als polígons de Sant Cugat i d’Avinyonet del 
Penedès amb una rotonda al terme municipal 
de Sant Cugat Sesgarrigues.
A mig termini es proposa l’ordenació dels 
sentits de circulació, zones 30 i zones de 
vianants a les Cabòries, crear un nou accés a 
la nova escola ubicada a la Grava i potenciar 
dos camins de bicicletes i vianants que ja 
consten al POUM d’Avinyonet del Penedès 
que comuniquen les Gunyoles, la Grava i 
Cantallops.
A llarg termini es proposa connectar la variant 
sud i la carretera d’Olesa a la rotonda situada 
al terme municipal de Sant Cugat Sesgarrigues 
que dóna accés als polígons.
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plens i juntes de govern
direcció facultativa de les obres, i pels veïns 
Desiderio de Bustos Cantero, Joan Màrmol 
Duran, Sebastián García Martos i Andrés 
Rivas García.
Una vegada tramitat l’expedient per a la 
contractació, es va aprovar en la sessió de ple 
municipal celebrada el dia 7 de juliol  es va 
aprovar adjudicar la contractació de l’obra a 
l’empresa ASFALTOS Y VIALES DEL VALLÉS, 
S.A.L. (ASVISAL).

Accés a
Can Mitjans

Es va aprovar contractar, mitjançant concurs 
públic per procediment obert i tramitació 
urgent, l’obra Afermat del vial d’accés a 
Can Mitjans, amb un pressupost de licitació 
de 95.329,23 euros. Al mateix temps es va 
aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars que regiran la contractació de 
l’obra pel procediment esmentat.
Aquesta actuació és prevista en el capítol 
d’inversions del pressupost municipal, i inclosa 
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per a l’any 2005.
Una vegada tramitat l’expedient per a la 
contractació, es va aprovar, en la sessió de 
ple municipal celebrada el dia 20 de maig, 
adjudicar la contractació de l’obra a l’empresa 
ASFALTOS Y VIALES DEL VALLÉS, S.A.L. 
(ASVISAL).
Les obres han finalitzat a finals de juny i 
s’inauguraren dins els actes de la festa major 
el 23 de juliol.

Prevenció 
d’incendis forestals
Es va aprovar el conveni del Pla de Vigilància 
Complementària contra incendis forestals que 
formalitza la cooperació entre l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, l’Ajuntament 
d’Olivella, l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) d’Avinyonet del Penedès i la Diputació 
de Barcelona. 

Tot seguit us informem de les propostes 
aprovades a les sessions de ple municipal i les 
sessions de juntes de govern local realitzades 
en el període comprès des del 25 d’abril fins 
al 7 de juliol. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 D’ABRIL

En la sessió del ple municipal es va aprovar el 
pressupost municipal únic, bases d’execució i 
plantilla de personal per a l’exercici 2005 que 
s’exposa a la pàgina corresponent a hisenda 
d’aquest butlletí municipal.

Urbanització de 
l’Arboçar de les Roques 

La sessió plenària incorporava diversos acords 
per les obres d’urbanització de l’Arboçar de 
les , fase 2a. 
Es va aprovar l’obertura del procediment de 
contractació mitjançant concurs públic per 
procediment obert i tramitació ordinària de 
les obres amb un pressupost de licitació de 
338.432,24 euros. També es va aprovar plec 
de clàusules administratives particulars per a 
l’execució i la contractació  de l’obra. Aquest 
acord s’ha sotmès a informació pública.
Posteriorment es va aprovar provisionalment 
la imposició de contribucions especials com 
a conseqüència de l’obra, l’establiment i 
exigència de les quals es legitima per l’augment 
de valor dels immobles dels àmbits beneficiats, 
delimitats en la documentació tècnica.
Aquesta actuació és prevista en el capítol 
d’inversions del pressupost municipal, i inclosa 
en el Pla únic d’obres i de serveis de Catalunya 
per a l’any 2005.
En la sessió de ple municipal celebrat el dia 
20 de maig es va aprovar la constitució de 
la Comissió de Participació Ciutadana per al 
seguiment de l’execució de l’obra que estarà 
integrada per Joan Marcé Casa, president 
de la Comissió; pel regidor Josep Raventós 
Mestres; pel secretari-interventor; per la 
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Gestió

econòmica local 

Es va aprovar l’actualització del conveni  
sobre l’assumpció de funcions d’Assistència 
en la Gestió Econòmica Local (ASGEL) per 
la Diputació de Barcelona. S’adapta a la 
normativa de protecció de dades personals a 
la confidencialitat de les dades econòmiques 
gestionades i la regulació del funcionament 
propi del conveni.

Jutge de Pau

Es va reelegir com a jutge de Pau substitut 
del municipi d’Avinyonet del Penedès en Joan 
Ràfols Arnan, que fins ara ha exercit el càrrec.

Mocions

En la sessió de ple municipal es van aprovar una 
sèrie de mocions que tot seguit anomenem:
- Moció per a la declaració del dia del municipi
- Moció sobre l’Estatut i els governs locals 
de Catalunya
- Moció sobre el recolzament de la Carta de 
Vitoria

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE MAIG

En el ple municipal a més a més del que tot 
seguit s’exposa també es va aprovar la Comis-
sió de Participació Ciutadana per les obres 
d’urbanització de l’Arboçar i l’adjudicació de les 
obres d’accés a Can Mitjans ja exposades.

Josep Castillo Molina,
nou regidor

En la sessió del ple municipal va prendre 
possessió del càrrec de regidor de la corporació 
en Josep Castillo Molina., veí de Can Mitjans 
que seguia l’ordre de la llista presentada pel 
PSC-PM.

Aigua d’Abrera
Es va aprovar avalar a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf pel refinançament dels 
crèdits per al projecte de portada d’aigües 
del riu Llobregat des de la planta d’Abrera 
fins als municipis del Penedès i Garraf.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 7 DE JULIOL

En el ple municipal a més a més del que 
tot seguit s’exposa, també es va aprovar 
l’adjudicació de les obres d’urbanització de 
l’Arboçar de les Roques 2a fase, així com 
la 1a certificació d’obra de l’accés a Can 
Mitjans.

La llar d’infants
Es va acceptar la subvenció de 15.400 euros 
per a l’Escola d’educació infantil municipal 
atorgada per la Generalitat de Catalunya per 
al curs 2004/05.

Organigrama municipal
En la incorporació d’en Josep Castillo Molina 
es va aprovar una sèrie de modificacions 
en l’organització i el funcionament de la 
corporació municipal. El sistema general 
es manté amb l’organització en regidories i 
àrees, així com les comissions informatives.
Així, el coordinador de l’Àrea d’Urbanisme i 
Serveis Urbans és en Josep Castillo Molina; 
el de l’Àrea de Serveis Personals és Oriol 
de la Cruz Marcé; el de l’Àrea de Serveis 
Administratius és en Josep Raventós Mestres; 
el de l’Àrea de Promoció Econòmica és en 
Joan Marcé i Casas, i el de l’Àrea de Benestar 
Social és en Frederic Manzanares Elias.
La Comissió Informativa de Desenvolu-
pament Municipal queda integrada pels 
següents regidors: Oriol de la Cruz Marcé, 
Josep Castillo Molina, Josep Massana 
Sapera i Andreu Navazo Blaya. 
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hisenda
PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2005 
El ple de l’Ajuntament, en sessió plenària 
del dia 25 d’abril, va aprovar el pressupost 
municipal únic d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2005, amb un import total, tant pel que 
fa a l’estat d’ingressos com al de despeses, de 
2.095.000 euros. Cal destacar que, d’aquest 
import, 1.218.400 euros, corresponen a les 
inversions previstes enguany. Pel que fa als 
ingressos i a les despeses corrents, l’estructura 
és igual que la d’anys anteriors. Els ingressos 
(impostos i taxes) s’han previst en funció 
de les tarifes previstes a les Ordenances 
municipals, dels padrons actuals i les trans-
ferències corrents (aportació de l’Estat i 
de la Generalitat i subvencions corrents), 
d’acord amb les  determinacions legals i les 

peticions formulades. La despesa corrent 
s’ha mantingut per sota de l’increment de 
l’IPC anual. Però el que cal destacar enguany 
és el capítol d’inversions, on es recullen 
una part molt important de les actuacions 
previstes durant aquesta legislatura, amb 
el finançament corresponent. En concret hi 
ha previstes 23 actuacions, de les quals cal 
destacar: la urbanització de l’Arboçar de 
les Roques, fase 2a; la pavimentació del 
vial d’accés a Can Mitjans; la urbanització 
del polígon industrial “La Carrerada”; la 
urbanització plaça Societat la Torre de les 
Gunyoles, o la readacció dels projectes per 
urbanitzar tot el sector del camí de la Grava 
on s’ubicarà la nova escola.

Estat de despeses
 OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal ....................................268.000,00 euros
2. Despeses en béns corrents i serveis .............447.000,00 euros
3. Despeses financeres  .........................................8.500,00 euros
4. Transferències corrents .....................................46.000,00 euros
 OPERACIONS DE CAPITAL
6  Inversions reals  ..........................................1.218.400,00 euros
7. Transferències de capital  ...................................2.600,00 euros
8. Actius financers ...................................................                      -
9. Passius financers  ...........................................104.500,00 euros
     SUMA  ..........................................................2.095.000,00 euros

Estat d’ingressos
 OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes ...........................................388.000,00 euros
2. Impostos indirectes  .........................................87.600,00 euros
3. Taxes i altres ingressos  ..................................249,400,00 euros
4. Transferències corrents  ..................................267.000,00 euros
5. Ingressos patrimonials  .........................................15.000 euros
 OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions reals ........................... 410.300,00 euros
7. Transferències de capital  ...............................534.500,00 euros
8. Actius financers  .............................................                           -
9. Passius financers  ..........................................143.200,00  euros
     SUMA  ...................................................... 2.095.000,00 EUROS
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sociocultural
Agermanament: 

I Sortida a Béruges

Béruges és un municipi de 1.200 habitants 
que està situat a 10 km de Poitiers, a la 
meitat de la part oest de França, dins la regió 
Poitou–Charente. Si voleu conèixer més coses 
d’aquesta població, el web de Béruges és: 
www.beruges.fr  
Es tracta del primer intercanvi que es porta a 
terme amb Béruges, i és els dies 15, 16 i 17 
de juliol, i després esperem la seva visita a 
primers de novembre, per Tots Sants. 

Activitats  amb
les Societats

Els mesos d’abril, de maig i de juny s’han 
realitzat cinc Cursos de Francès per a debu-
tants i un curs de nivell avançat. També ha 
continuat el Curs d’Aeròbic realitzat per la M. 
Rosa Olivella els dimarts i dijous al vespre.  

Activitats amb els joves

Com cada any, el mes de juliol es porten a 
terme les activitats d’estiu: el Curset de Tennis 
i el Casal d’Estiu.
El Curset de Tennis és els dilluns, dimecres i 
divendres a la tarda. 
Enguany al Casal d’Estiu hi ha vint nens 
i nenes al grup de petits (de quatre a set 
anys) amb  l’Eva Grau i el David Raventós de 
monitors, i la Neus Ràfols, la Sandra Mata i la 
Sílvia Esteve com a ajudants de monitors. El 
grup de grans (de vuit a dotze anys) aquest 

any està format per catorze participants, amb 
la Gemma Girona i l’Anna Iniesta de monitores. 
El Casal el dirigeix el Josep Girona.

Activitats amb
la gent gran

En l’anterior número de l’Avinyonet Avui vam 
explicar la III Festa de la Gent Gran del municipi 
que es va portar a terme el 16 d’abril, i tot 
seguit us fem cinc cèntims de la sortida al 
Montseny del passat 18 de juny. 
El Montseny Reserva de la Biosfera és un 
mosaic de paisatges mediterranis i centreeuro-
peus situat a tocar de grans conurbacions 
metropolitanes. La seva biodiversitat extraor-
dinària i la petjada cultural que l’home hi ha 
deixat al llarg dels temps presenten un valor 
universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals 
i científics. 
Així doncs, en el trajecte cap al Montseny 
vàrem llegir algun poema de Guerau de Liost 
i de Mn. Pere Ribot, i en arribar a Santa Fe 
vam gaudir del fabulós paisatge i també d’un 
audiovisual que ens va permetre conèixer 
la riquesa de la fauna i la flora del parc 
natural i que ens va fer sentir sensacions 
tan inesperades com és sentir una intensa 
olor de bolets. En acabat, vam arribar a Sant 
Marçal per veure l’església romànica del s. 
XII, i tot seguit vam anar a Sant Hilari, on ens 
esperaven a dinar.   
A la tarda vam visitar el Museu Guilleries 
a l’antiga Cooperativa dels roders de Sant 
Hilari, que aplegava el gremi d’un ofici de 
bosc i de treball dels castenyers, avui en dia 
desaparegut.  
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esports / llar d’infants

Esport base

Acabat el curs escolar, també han acabat les 
competicions dels nens i nenes en els Jocs 
Escolars (JESPE).
De molt bona podem considerar la nostra 
participació des del punt de vista d’un municipi 
petit, en nombre d’habitants.
Com hem ja comentat en anteriors revistes, 
hem participat amb equips de minibàsquet 
aleví i un equip de futbol sala infantil.
En minibàsquet, van obtenir medalla de 
bronze, però cal dir que per una cistella en 
l’últim minut no van quedar campiones. En la 
copa, es va arribar a semifinals, però es va 
perdre en un partit molt igualat amb el col·legi 
El Carme de Sant Sadurní d’Anoia.
Aquest equip ha estat gairebé quatre anys 
jugant, però ara, com que la majoria han 
acabat 6ens, no sabem què faran, ja que 
marxen de l’Escola. Possiblement tots jugaran 
en altres equips del seu institut, en un club, o 
seguirem fent un equip a Avinyonet; totes les 
opcions són prou bones. Durant tots aquests 
anys hem intentat inculcar la importància 
dels valors humans, socials i físics mitjançant 

l’esport. 
D’altra banda, l’equip de futbol sala en cate-
goria cadet també ha fet una gran temporada, 
ja que ha quedat subcampió de la lliga i 
subcampió de la copa, perdent aquesta en 
un disputadíssim partit. Cal dir que aquest 
equip està compost per jugadors dels dife-
rents pobles del nostre municipi, i la nota 
predominant ha estat la bona entesa que hi ha 
hagut entre els jugadors, molt ben preparats 
pel Sr. Josep Sánchez. El proper curs també 
seguirem en categoria juvenil.
En atletisme van participar pocs nens i nenes, 
però, tot i això, l’Alba Ràfols va aconseguir la 
medalla de plata.
Per al proper curs seguirem amb un equip a 
l’escola, però també volem fer equips pel que 
fa al municipi, per tant, qualsevol noi o noia 
que vulgui jugar a futbol sala, bàsquet, voleibol 
o qualsevol altra alternativa esportiva, només 
cal que es posi en contacte amb l’Ajuntament 
(Pep Girona o Laura Molinari).
Col·laboració: Josep Girona, tècnic i coordi-
nador esportiu.

La llar d’infants
El dia 17 de maig, els nens i nenes de la Llar 
d’Infants “El Cargol” vam anar a visitar la 
granja “Cal Ton Xacó”. Durant les setmanes 
anteriors havíem treballat els diferents animals 
que ens podíem trobar a la granja. Allà vam 
poder veure i tocar molts animals: el cavall 
que es deia “Xato”, les gallines i el gall, els 
conills, les vaques, les cabres, els ànecs… Els 
vam donar el menjar i el “Xato”, amb el seu 
carro, ens va portar a fer un tomb pels voltants 
de la granja. Ens ho vam passar molt bé i vam 
aprendre moltes coses!
Ara ja ens estem preparant per a l’estiu i la 
calor, jugarem amb aigua, ens mullarem i 
experimentarem! 
Col·laboració: Llar d’Infants “El Cargol”
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informació jove
Guia 

d’estiu 
2005

La Guia d’Estiu 
que cada any 
edita el SIAJ, i 
que arriba a la 
20a edició, ja 
és al carrer. En 
aquesta Guia tro-
bareu informació 

sobre les activitats que es poden fer a l’Alt 
Penedès i al Garraf durant els mesos d’estiu: 
casals d’estiu, colònies i campaments, cursets 
i tallers, activitats esportives, per a joves... 
un munt d’activitats que organitzen els ajun-
taments, entitats i empreses de les dues 
comarques. 
La Guia és gratuïta i la podeu passar a recollir 
pel SIAJ o per l’Ajuntament d’Avinyonet. També 
es pot consultar al web www.siaj.net.

Premi Tiramilles
de viatges 2005

L’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona convoca, un any més, el Premi 
Tiramilles, de relats i fotografies de viatges i 
aventures de joves. El concurs és obert a joves 
nascuts a qualsevol municipi de la província 
de Barcelona, entre 1976 i 1989, agrupats en 
dues categories: de 16 a 22 anys i de 23 a 
29 anys. S’estableixen dues modalitats per 
participar-hi: la “Guia de viatge”, que pot ser en 
suport paper o en suport digital, i  “Fotografies 
de viatge”.  Els treballs es poden presentar en 
català o castellà, i el termini de presentació 
és fins al 17 d’octubre a les oficines i punts 
d’informació del  SIAJ o a les biblioteques 
públiques, on també podeu recollir les bases 
completes del concurs. Hi ha un premi de 
1.000 euros  i un únic accèssit de 500 euros 
per a cada modalitat i categoria. La Guia de 

viatge en suport digital tindrà un únic premi de 
mil euros per a les dues categories i l’accèssit 
de 500 euros

Buscar feina per a l’estiu

Són molts els joves que busquen alguna 
feina durant l’estiu per guanyar alguns diners. 
Al SIAJ tenim una cartellera amb ofertes 
de treball que es van renovant i es poden 
consultar lliurement. També tenim les ofertes 
publicades a la premsa comarcal, les ofertes 
de l’Associació d’Empresaris del Garraf o el 
diari setmanal “El Mercado Laboral”, entre 
d’altres.  Si busques feina, pots passar pel SIAJ 
a consultar la nostra cartellera, també pots 
posar directament el teu anunci a l’apartat de 
“Taulell d’anuncis” del nostre web www.siaj.net. 
Passa i t’ho explicarem. 

Amb la motxilla i 
l’ampolla d’aigua

La Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat ha editat una guia amb el títol “Amb 
la motxilla i l’ampolla d’aigua” que ofereix 
una gran quantitat de recursos per a viatjar 
barat. Hi trobaràs informació sobre diversos 
tipus de transports i la manera que surtin 
més econòmics, agències i portals de viat-
ges, allotjaments, diversos tipus de carnets, 
experiències viatgeres i més idees per reduir 
despeses. És una molt bona eina per a viatjar 
i estalviar-se alguns diners. Al SIAJ la tenim i 
la pots passar a recollir.

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’estiu: fins el 16 de setembre
de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia.
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agenda
Can Mitjans        Festa Major 2005

Divendres, 23 de juliol
13.00 hores INAUGURACIÓ de la pavimentació del vial d’accés a Can Mitjans
18.00 hores, FESTA DE L’ESCUMA.
19.30 hores BERENAR  per a la mainada i TRENCADA DE L’OLLA
23.00 hores BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra Càlida

L’Arboçar                 Festa Major 2005

Divendres, 29 de juliol
23.00 hores, GRAN CANTADA
 HAVANERES, a càrrec del grup Veles i Vents, a la Pista Poliesportiva.
 Hi haurà rom cremat per a tothom.
A la mitja part,  PREGÓ, a càrrec del Sr. Pere Sadurní, folklorista penedesenc
01.00 hores EMPALMADA JOVE, amb el grup Yurtons, a la Pista Poliesportiva

Dissabte, 30 de juliol
11.00 hores,  PARC INFANTIL, amb tobogan, tren, motos i  castell, a la plaça 
 CAMPIONAT DE FUTBOLÍ, a la Societat La  Penya
13.00 hores, GUERRA D’AIGUA, davant la Societat La Penya 
16.00 hores,  PARC INFANTIL, amb tobogan, tren, motos i  castell, a la plaça
18.30 hores, FINAL DEL CAMPIONAT DE TENNIS, a la pista de tennis de cal Carsi
20.00 hores, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 10 ANYS DE 
 MUNTANYA, a la Societat La Penya
23.00 hores,  CORREFOC, a càrrec dels Diables de l’Arboçar,  amb la col·laboració dels 
 diables infantils de les Gunyoles pels carrers del poble.
23.30 hores,  CASTELL DE FOCS, al camp de futbol
23.45 hores,  GRAN BALL DE NIT, a càrrec de l’orquestra Cadillac, a la Pista Poliesportiva

Diumenge, 31 de juliol
11.30 hores, MISSA SOLEMNE. Es cantaran els goigs de santa Anna, patrona de l’Arboçar
12.30 hores  CERCAVILA, amb balls populars, Panderetes i Diables de l’Arboçar, i els 
 Grallers de Sant Pere Molanta
14.00 hores,  VERMUT DE FESTA MAJOR, amb exhibició de balls populars i versos dels 
 Diables de l’Arboçar, a la Societat La Penya
Seguidament, LLIURAMENT DE PREMIS del concurs de dibuixos de la portada del programa 
 d’actes de la Festa Major
18.30 hores,  PARTIT DE FUTBOL, FC Arboçar-Les Cabanyes, al camp de futbol
22.00 hores,  TEATRE A LA FRESCA, amb el grup de teatre EL FIACRE de les Cabanyes, amb 
 l’obra “El trampós entrepat”, a la Pista Poliesportiva.
Seguidament, TRACA DE FI DE FESTA, a la Pista Poliesportiva

Sant Sebastià dels Gorgs                      Festa Major 2005

Divendres, 5 d’agost
21.30 hores,  CASTELL DE FOCS I CORREFOC amb el Drac de Lavern i els Diables 
 de Sant Sebastià dels Gorgs, a la plaça de l’Església i carrers del poble
22.30 hores,  GRAN SOPAR LOCAL i presentació de la PUBILLA de Festes, a la Pista 
24.00 hores,  HAVANERES, amb el grup Montjuïc, i rom cremat per a tothom
Seguidament, EMPALMADA I DISCOTECA MÒBIL 
 
Dissabte, 6 d’agost
A la tarda, PARC I JOCS INFANTILS, al carrer de Baix
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16.00 hores,  IV CAMPIONAT DE FUTBOLÍN
18.30 hores,  XOCOLATADA per a tothom
19.15 hores,  XI CONCURS DE PETANCA LOCAL, a la plaça de la Petanca
22.00 hores,  CORREFOC, amb els Diables de Sant Sebastià dels Gorgs 
23.30 hores,  BALL DE NIT, a càrrec de l’orquestra Sabor Sabor a la Pista

Diumenge, 7 d’agost
10.00 hores,  XXV CURSA POPULAR i refrigeri per a tots els participants, a la plaça de l’Esglési 
11.30 hores,  MISSA
13.00 hores,  CERCAVILA, amb els Capgrossos i Camallargs de Sant Sebastià dels Gorgs
17.30 hores,  JOCS INFANTILS 
20.00 hores,  BALL DE FI DE FESTA, a càrrec de l’orquestra Rolls Band, a la Pista

Les Gunyoles               Festa Major 2005
 
Dijous, 4 d’agost
19.00 hores,   FUTBOL SALA, partits de diferents categories, a la Pista dels Ametllers.
 Hi col·laboren: cafeters de les Gunyoles amb coca i cava

Divendres, 5 d’agost
20.00 hores,  REPIC GENERAL DE CAMPANES anunciant la Festa Major.
22.00 hores,  TEATRE, a càrrec del grup de teatre La Torre de les Gunyoles, amb l’obra 
 “Mareig” de Jordi Sánchez, al Local

Dissabte, 6 d’agost
17.30 hores,  CONCENTRACIÓ DE MOUNTAIN BIKES, amb circuit sorpresa, apte per a 
 totes les edats, al Local
20.30 hores,  JÚNIORFOC, a càrrec dels Diables petits de les Gunyoles i els petits Sexes Foc  
 de Sant Cugat pel carrer Sant Salvador i petada final a la pista vella
23.00 hores,  CORREFOC, pels carrers del poble, amb encesa final del campanar, a càrrec 
 dels Diables de les Gunyoles i els Canyafocs de Canyelles
Seguidament, CASTELL DE FOCS, a la plaça de l’Església
A continuació, BALL, a càrrec del grup Liberty, i després, gresca fins a la matinada, a la 
 Pista dels Ametllers 

Diumenge, 7 d’agost
12.00 hores,  MISSA SOLEMNE, amb el grup de Cantaires de les Gunyoles
Seguidament, CERCAVILA amb els Diables grans i petits de les Gunyoles, Drac i Bastoners de 
 les Gunyoles, Llobatons de Cantallops i Panderetes de l’Arboçar  
A continuació,  Tradicionals Versots dels Diables, a la Pista dels Ametllers
20.30 hores,  GRAN BALL DE FESTA MAJOR, amb l’orquestra Girasol, a la Pista dels  Ametllers

Dilluns, 8 d’agost
11.00 hores,  MISSA, en memòria dels difunts del poble
De 12.00 a 14.00 hores, i de 17.00 a 20.00 hores, PARC INFANTIL, a la plaça Sant Salvador
16.00 hores,  XXIV CONCURS DE TRUC, amb berenar per a tots els participants
23.00 hores,  BALL DE FI DE FESTA, a càrrec del conjunt Babel, a la Pista dels Ametllers 

Societat La Parra*        Festa Major 2005

Divendres, 19 d’agost
Vespre,  INAUGURACIÓ DE LES EXPOSIONS D’ENGUANY: Mostra de premsa antiga 
 (la República i altres temps) i Els programes de la Festa Major (la seva evolució: 
 dels anys  60 fins a l’actualitat), a les aules de l’Escola

agenda
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Seguidament, REFRIGERI POPULAR per a tots els assistents
 El PREGÓ de Festa Major
A continuació, CINEMA A LA FRESCA
Després,  NIT JOVE amb D.J. Armand Beneyto (hi haurà servei de bar), a la mateixa pista

Dissabte, 20 d’agost
Tarda, PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ, entre dones del poble, al camp d’esports de 
 “La Grava”
Tot seguit, Interessant partit de FUTBOL MASCULÍ: UE Avinyonet (3a territorial) amb 
 CF Ràpit Català (3a territorial)
 10è ESLÀLOM DE COTXES D’AVINYONET (inscripcions a partir de les 5 de 
 la tarda, al lloc de costum)
Nit,  CONCENTRACIÓ I INICI DEL TRADICIONAL CORREFOC amb la Colla Local de 
 Diables “Nefastus”, a la plaça de la Font. En arribar a la plaça de la Creu hi haurà 
 una demostració especial de lluïment de la colla i es farà un petit FESTIVAL 
 PIROTÈCNIC
Nit, BALL DEL DISSABTE, a càrrec de l’orquestra Amarcord, a la pista

Diumenge, 21 d’agost
Matí, LES MATINADES, amb xaranga musical i acompanyament sorollós de traca 
 i coets, pels carrers del poble
Després, ESMORZAR POPULAR, a la pista
 Al matí, i fins al migdia, 3a Trobada d’intercanvi de plaques de cava, a la plaça 
 de la Font
Migdia,  MISSA SOLEMNE de Festa Major, a l’Església Parroquial
A la sortida, CERCAVILA, amb els Balls Populars d’Avinyonet, Grallers la Becaina, Xaranga 
 musical i colla de diables Nefastus
Després, Actuació de tots els grups participants i tradicionals versos satírics a càrrec 
 dels diables, a la pista 
Tarda, BALL DE TARDA, amenitzat per la gran orquestra Gironina, a la pista
Nit, Selecte CONCERT de Festa Major, a la pista
Seguidament, Lluït BALL DE NIT, a càrrec de l’orquestra Gironina

Dilluns 22 d’agost
Matí, MISSA pels difunts del poble, a l’Església Parroquial 
 Gran PARC INFANTIL GUYUS i passejades amb carruatge de cavalls, al carrer 
 del Carme (davant el Local de La Parra)
Migdia, APERITIU MUSICAL, a la pista
Tarda, CAMPIONAT DE TRUC amb equips de trios (els equips s’hauran d’inscriure al 
 mateix lloc mitja hora abans del seu inici), a la pista
Tarda, PARC INFANTIL GUYUS, a més amb passejades amb ponis i carruatge de 
 cavalls, al carrer del Carme
A continuació, GRAN XOCOLATADA
Nit, EXHIBICIÓ de Twirling Dreamdance, a la pista
I tot seguit, BALL DE COMIAT, amb el grup musical Solimar (en el transcurs del ball hi haurà 
 repartiment de cava i galetes per als socis col·laboradors de la Festa)
 CLOENDA de la Festa Major 2005, amb encesa de l’espectacular traca i enlairament 
 de coets

*No s’ha utilitzat el nom oficial perquè es continua buscant un acord pel canvi de nom.

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

agenda
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medi ambient

L’AIGUA, NO TÉ PREU. ESTALVIEM-LA

L’aigua és essencial per a la nostra vida. Nosal-
tres tenim accés a un sistema d’abastament 
d’aigua potable, ens arriba amb facilitat, 
i això comporta que a vegades en fem un 
malbaratament. 
Un bon ús de l’aigua és una responsabilitat 
compartida, per això tots els sectors (la 
indústria, l’agricultura, el sector domèstic…) 
hem de contribuir al seu bon ús; com? Doncs 
aplicant mesures d’estalvi i d’eficiència que 
ajudin a reduir el seu consum.
Aquí tenim alguns consells senzills que podem 
fer servir a les nostres cases, perquè entre tots 
fem un ús raonable d’aquest bé escàs, i més 
tenint en compte anys de sequera com el que 
vivim enguany.

A casa:

- Prendre una dutxa en lloc d’un bany estalvia 
fins a 250 litres d’aigua.
- Tirar la cadena del vàter quan és necessari 
estalvia de 6 a 15 litres que conté la cisterna.
- No utilitzar el vàter com a una paperera.
- Tancar l’aixeta mentre ens ensabonem les 
mans, ens rentem les dents o ens afaitem, 
ja que una aixeta oberta gasta uns 10 litres/
minut.
- Utilitzar la rentadora o el rentaplats quan 
siguin plens, i sempre que sigui possible el 
programa d’estalvi. Una rentadora consumeix 
de 60 a 90 litres d’aigua, i un rentaplats, de 
18 a 30 litres.
- Cal reparar les aixetes i cisternes que perden 
aigua, perquè una aixeta pot perdre 1.000 litres 
d’aigua al mes.
- Cal utilitzar aparells amb etiqueta ecològica. A 
més hi ha models d’aixetes, cisternes de vàter i 
electrodomèstics que incorporen mecanismes 
d’estalvi d’aigua.
- Regar a primera hora del matí o cap al vespre, 
ja que sinó una part de l’aigua s’evapora.
- Rentem el cotxe en un túnel de rentat, on 

poden fer un ús eficient de l’aigua i permeten 
reutilitzar-la. Si ho fem a casa, utilitzem una 
esponja i una galleda. 
- Podem recollir l’aigua de la pluja en una 
cisterna i després utilitzar-la per regar el jardí, 
les plantes, i reomplir la cisterna del vàter.

Més consells:  

No llencem productes nocius pel desguàs, 
com per exemple:

- Residus sòlids: per exemple compreses, 
preservatius, gasses, plàstics…
- Tabac, que en contacte amb l’aigua allibera 
substàncies tòxiques. Cal llençar-lo a les 
escombraries, un cop està ben apagat.
- Medicaments, que dissolts en l’aigua poden 
afectar la salut i el medi ambient. Cal portar els 
caducats o defectuosos a la farmàcia.
- Olis, pintures i dissolvents. Cal portar 
aquestes restes a la deixalleria, ja que també 
són molt contaminants.

L’aigua no té preu.

2% Regar plantes

4% Neteja casa
5% Beure / cuinar

9% Rentar plats

10% Lavabo

20% Rentadora

20% Dutxa / Banyera

30% Vàter

Estalviem-la.



Edita:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

Prevenir els incendis és una tasca de tots.
Col·labora-hi!

Recordeu que és expressament 
prohibit de fer foc durant tot l’any.

Si fumeu, assegureu-vos 
d’apagar bé la cigarreta i el llumí i 

llenceu-los a les escombraries.
Una petita espurna pot

ésser l’inici d’un desastre.

No abandoneu mai 
deixalles al bosc.

A més d’embrutar un espai natural
podeu provocar un incendi.

Si detecteu una fumera sospitosa, 
alerteu els equips de vigilància o tru-

queu als bombers.
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