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Els més petits estrenen hort
a la Llar d’Infants

Els veïns de les Gunyoles ja
gaudeixen de la nova Plaça de la

Societat la Torre

Consulteu el Calendari
Fiscal 2008

El Consultori Mèdic a punt
de ser traslladat

Internet per a tothom
amb la Xarxa Municipal
de Telecomunicacions

Nou circuit de BTT



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

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.
· Avinyó Nou: 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 10h a
12h, dijous i divendres de 9 a 12h
· Análisi: dilluns i dimecres de 9 a 10h.
Per fer analítiques cal demanar dia i
hora amb antelació i portar la targeta
sanitària i la petició d’analítica feta pel
metge.

Ajuntament
Ajuntament fax
Ajuntament correu electrònic
Ajuntament web
ADF
Escola Pública d’Avinonet
Consell Comarcal
SIAJ. Informació jove
Bombers Vilafranca
Bombers
Emergències
Farmàcia
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
Emergències

93 897 00 00
93 897 06 67

avinyonet@diba.cat
www.avinyonet.org

93 897 00 13
93 897 04 43
93 890 00 00
93 892 20 20
93 892 20 80

085
112

93 897 00 82
93 892 00 64
93 657 00 10
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HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
Mútua Penedès (urgències)
Consultori d’Avinyó Nou
Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a les 8 del matí de l’endemà)

Ambulàncies
Ambulàncies de Catalunya
Creu Roja

088
900 77 00 77
93 818 04 40
93 890 22 40
93 890 27 00
93 897 08 29
608 21 25 22
639 81 16 74

93 817 10 51
93 817 29 09
93 890 29 29

061
93 892 32 32

2

NAIXEMENTS
Octavi Cardona Bonet (15/09/2007)
Xènia Ràfols Muela (29/09/2007)
Meryam Sabir (30/10/2007)
Martí Escofet Hitschmann (14/11/2007)

CASAMENTS
Juan José Manjon Manjon i Vanessa Cardenas
Flores (09/11/2007)
Jose María Marzuelo Mur i Maria Carmen
Nualart Mundo (27/12/2007)

DEFUNCIONS
No hi ha cap registre

TELÈFONS ÚTILS

Deixalleria
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 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 (El dimarts abans s’ha
de telefonar a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i
quantitat de deixalla)

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL

Edita: Ajuntament d’Avinyonet.     Periodicitat: Trimestral.     Disseny i maquetació: AZOR CREATIUS GRÀFICS 93 817 12 79
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DATA INICI DATA FINAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 04/02/2008 04/04/2008

IMPOST PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 03/04/2008 03/06/2008
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 03/04/2008 03/06/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 04/09/2008 04/11/2008
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2008 04/11/2008
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 04/09/2008 04/11/2008

CALENDARI FISCAL 2008



Benvolguts/des veïns/es,

Tal com vam anunciar en el darrer butlletí municipal, en aquest nou
número apareix el gruix de les subvencions que es demanen per a
aquesta legislatura.

Ja s'han demanat les obres a incloure en el Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya (PUOSC), que depèn de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
convocatòria és per cinc anys, o sigui que finalitza l'any 2012, i les
obres que destacaria són el magatzem municipal i els dos locals municipals
a Avinyó Nou i Cantallops. Aquests locals municipals o centres cívics
han de complementar les activitats dels locals socials existents als pobles,
per tal de poder diversificar l'activitat social, cultural i de lleure de tota
la població, i consten d'espais més reduïts per tal d'acollir els diferents
grups del teixit social i facilitar-ne les seves activitats.

També la Diputació de Barcelona va aprovar, el 20 de desembre de
2007, el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011, al qual l'Ajuntament s'ha d'adherir. La petició concreta de
les obres a concertar es preveu que s'hagi de fer durant el mes de febrer,
i la convocatòria és per quatre anys, tot i que al llarg d'aquest període,
i sempre que sigui de forma prou justificada, es poden incloure noves
actuacions. Això no treu, però, que la petició sigui el més acurada i
ajustada possible, i obres com l'acabament de la urbanització del carrer
de les Roques a l'Arboçar, o dels carrers Calvari, de la Font, Pau Casals
i Font del Cuscó a les Gunyoles, així com l'enllumenat a l'Arboçar de
Baix o de l'accés a Can Mitjans, seran les que es demanin en aquestes
subvencions de la Diputació de Barcelona.

Per les característiques de les obres que es demanen, els imports de
subvenció sol·licitats són molt elevats, i sabem de la dificultat econòmica
que hi haurà per tirar-ho tot endavant. Com sempre, buscarem la forma
més racional per finançar aquestes obres i continuarem cercant els ajuts
necessaris per a poder-les executar, a l'igual que amb la resta d'activitats
que us anem exposant a l'interior d'aquest butlletí.

Atentament,

Joan Marcé Casas
                                                      Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Sessió plenària 27 de setembre

4

Certificació d'obra de la renovació
de serveis
Durant el ple del 27 de setembre es va aprovar
la certificació d'obra nº1 del projecte "renovació
dels serveis municipals dels carrers Cabòries,
Pere Ràfols, Progrés i de l'Av. Olesa per un
import de 68.135,60 euros, corresponent a
l'obra executada durant el passat mes de juliol.

Aprovació del Pla especial
Almàssera
El ple va aprovar inicialment el pla especial
Almàssera que té per objecte la ubicació d'una
edificació destinada a la producció d'oli per a
donar servei a l'explotació agrícola de Germina
Viti, SL.

Modificació puntual del POUM del
carrer Horta
Es va portar a terme l'aprovació inicial de la
modificació puntual del POUM del carrer Horta
del nucli d'Avinyó Nou, consistent en la supressió
d'un tram de vial que transcorre entre els carrers
Horta i Indústria. Afecta una superfície de
1.213,67 m2 i es justifica per la inutilitat parcial
del tram, les importants dificultats de gestió i
execució propera en el temps, l'existència
d'importants desnivells i la presència
d'edificacions consolidades.

Certificacions d'obra dels Vestidors
La sessió plenària va donar llum verda a les
certificacions d'obra nº 1 i 2 del projecte

Sessió extraordinària urgent 27 de setembre

Sol·licitud de subvenció de l'ACA
per a un pou a Can Mitjans
En la sessió convocada amb urgència es va
aprovar la sol·licitud de subvenció de l'ACA per
a la realització d'inversions per a l'execució
d'actuacions d'abastament, que es concreten en

la construcció d'un nou pou d'aigua a la
urbanització Can Mitjans amb un pressupost de
132.597,58 euros i la substitució d'una part de
la canonada en alta que alimenta Sant Sebastià
dels Gorgs des de Collblanc amb un pressupost
de 123.042,96 euros.

"Construcció de Vestidors al camp de Futbol de
la Grava" per un import de 19.219,87 i
67.423,90 euros que corresponen a l'obra
executada durant dels passats mesos de juliol i
agost.

Subvenció de la Diputació per als
vestidors del camp de futbol
Es va aprovar l'acceptació de la subvenció de
la Diputació de Barcelona per a l'actuació
"Construcció de nous vestidors al camp de futbol
municipal" amb 60 mil euros d'import.

Aprovació de la substitució de la
canonada d'aigua de Collblanc i
Cantallops
Es va efectuar aprovació inicial del projecte
"substitució de la canonada d'aigua potable que
abasta els nuclis de Collblanc i Cantallops",
redactat pel Departament de Projectes Tècnics
de la companyia Cassa amb un pressupost
d'execució per contracte de 94.816,66 euros.

Procediment de contractació per a
l'execució de la substitució d'una
canonada d'aigua
Finalment el ple d'Avinyonet va aprovar l'obertura
del procediment de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a l'execució de
les obres relatives al projecte "substitució de la
canonada d'aigua potable que abasta als nuclis
de Collblanc i Cantallops. El pressupost de
licitació és de 94.816,66 euros.
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Ple extraordinari del 30 d’octubre

5

Conveni per a la renovació dels
serveis urbans dels carrers Pere
Ràfols, Progrés, Cabòries i AV.
Olesa
La sessió plenària de l'Ajuntament d'Avinyonet
va aprovar per unanimitat signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona
per tal de desenvolupar la renovació dels serveis
urbans dels carrers Pere Ràfols, Progrés, Cabòries
i Av. Olesa. El Conveni representarà una
aportació de 43.000 euros per a l'obra.

Aprovació certificacions d'obra nº
2 i 3 del projecte “Renovació dels
serveis urbans dels carrers Pere
Ràfols, Progrés, Cabòries i AV.
Olesa”
El ple d'Avinyonet va aprovar per unanimitat les
certificacions de l'obra de renovació dels
esmentats carrers per un import total respectiu
de 46.749,63  i 21.103,04 euros,  i que
correspon a l'obra executada durant els  mesos
d'agost i setembre passat.

Aprovació definitiva de l'operació
jurídica complementària del
projecte de compensació de Can
Mitjans
El plenari va aprovar definitivament l'operació
jurídica complementària del Projecte de
compensació del PERI Can Mitjans, promoguda
i presentada per la Junta de Compensació Can
Mitjans, resolent les tres al·legacions presentades.

Subvenció per a  l'arranjament
del camí de la Grava a Clariana
Amb l'aprovació d'aquest punt el plenari va

acceptar la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona de 42.000 euros per al camí que
baixa des de la Grava a la Ctra. N-340. Això
ha permès asfaltar tot el traçat fins a 25 metres
de la carretera, una zona que estava dins l'àrea
d'afectació.

Aprovació definitiva de la
reparcel·lació del sector sud 6.1,
carrer de Dalt de Sant Sebastià
El ple va aprovar definitivament amb 5 vots a
favor  i 3 abstencions, el Projecte de reparcel·lació
voluntària, en la modalitat de compensació
bàsica, del sector SUD 6.1 carrer de Dalt, a
Sant Sebastià dels Gorgs, promogut pel senyor
Isidro Hugas Guilera, com a propietari únic de
la totalitat dels terrenys inclosos dins d'aquest
sector.

Aprovació inicial del pla de
delimitació de “La Plana d'en
Bord”
Amb els 5 vots a favor dels regidors del grup
municipal del PSC-PM, 2 abstencions dels
regidors del grup de CiU i 1 vot en contra del
regidor del grup de la UPA, el ple va aprovar
el Pla parcial de delimitació del Sòl urbanitzable
no delimitat (SUND) 3.6 “La Plana d'en Bord”,
redactat per part de l'arquitecte David García
Linares i l'advocat Jordi Aguilera Cuchillo, que
desenvolupa un sector d'ús residencial definit
pel Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
d'Avinyonet del Penedès vigent.

Aprovació certificacions d'obra nº
3 i 4 del projecte d'Urbanització
de la Plaça Societat la Torre
Els regidors van aprovar per unanimitat les
certificacions d'obra número 3 i 4 de l'actuació
titulada URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SOCIETAT
LA TORRE, a les Gunyoles, pel seu import total
respectiu de 92.652,87 euros i 32.399,56
euros que corresponen a l'obra executada durant
els mesos d'agost, setembre i octubre del 2007.

Aprovació de la modificació de
les Ordenances fiscals per al 2008
Amb el vot favorable de tots els regidors es va
aprovar la modificació dels següents tributs:
Impost sobre béns immobles: El tipus de
gravamen serà del 0'74% quan es tracti de béns
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urbans (al 2007 era del 0'86) i el 0'86% quan
es tracti de béns rústics (un 0'81 al 2007). Els
de característiques especials es gravarà amb
el 0'74%, una xifra que baixa respecte el 2007
que se situava en el 0'86.
Impost sobre activitats econòmiques:
S'ha establert una nova categoria, la del Polígon
Industrial als carrers: Carrerada, de la
Guardiola, Garbí, Llevant, Sant Cugat,
Tramuntana i crta de Barcelona a partir del
número 110. El coeficient serà del 1'98%.
Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana: Es
concedirà una bonificació del 90 per 100 de
la quota  de l'impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de
drets reals de gaudiment limitatiu del domini
que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a
favor dels seus descendents de primer grau i
adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de
primer grau i adoptants, sempre i quan hagin
conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la defunció d'aquest. El concepte
d'habitatge habitual serà el definit  segons la
normativa de l'Impost sobre la renda de les
persones físiques. En qualsevol cas, per tenir
dret a l'esmentada bonificació caldrà que
l'adquirent mantingui la propietat o el dret real
de gaudiment sobre l'immoble durant els tres
anys següents a la mort del causant, llevat que
l'adquirent mori dintre d'aquest termini. El no
compliment del requisit previst al paràgraf
anterior determinarà que el subjecte passiu
hagi de satisfer la part de l'impost que hagués
deixat d'ingressar com a conseqüència de la
bonificació practicada i els interessos  de
demora, en el termini d'un mes a partir de la
transmissió de l'immoble, presentat a l'efecte
la corresponent autoliquidació. Els subjectes
passius hauran de sol·licitar la bonificació a
què es refereix  aquest apartat, juntament amb
la documentació que ho justifiqui, dins del
termini establert per a presentar l'autoliquidació
o declaració a l'apartat 7 de l'article 11
d'aquesta ordenança. La quota serà el resultat
d'aplicar a la base imposable el 13%. Es
redueix aquest tipus, que abans era del 26%.
Taxa de cementiris municipals: La quota
tributària es determinarà per l'aplicació de la
tarifa següent:
- Per la compra d'un nínxol al cementiri de les
Gunyoles:
   nínxols antics (477'41 euros)
   nínxols de nova construcció (669'50 euros)
- Per la compra d'un nínxol al cementiri d'Avinyó

(593'00 euros)
- Pel lloguer d'un nínxol (anual) (44'19 euros)
- Per la conservació del cementiri (anual) (11'12
euros)
- Pel canvi de nom d'un títol de nínxol (9'58
euros)
- Per fer obres al cementiri de Sant Pere d'Avinyó
(150 euros)
Per a la retrocessió de sepultures amb concessió
de perpetuïtat s'abonarà el percentatge que tot
seguit s'indica, segons tipus assenyalat en la
tarifa vigent a la data d'inici de l'expedient de
retrocessió.
Sepultures que no hagin estat utilitzades (75%)
Sepultures que hagin estat utilitzades (50%)
Taxa per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries i altres residus
sòlids urbans:
Canvia en tots els seus serveis, per exemple:
Servei de recepció obligatòria (durant els anys
2006 i 2007 va ser de 115 euros) enguany
passa a:
     - Habitatges de caràcter familiar (125 euros)
    - Bonificació del 50% als pensionistes (62
euros). Aquesta bonificació s'aplicarà d'acord
amb la normativa que l'Ajuntament té aprovada
a tal efecte, previ informe de l'Assistent Social.

Liquidació del pressupost municipal
de l'exercici del 2006
Durant la sessió plenària es van donar els comptes
municipals referents a l'any 2006.
- Deutors pendents de cobrar a final d'exercici
(647.301'05 euros)
- Creditors pendents de pagament a final d'exercici
(483.567'39)
- Fons líquids de tresoreria (1.019.207'04 euros)
- Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat (1.036.283'53 euros)
- Romanent tresoreria per a despeses generals
(146.657'17 euros)
- Romanent de tresoreria total (1.237.751'94 euros)
- Suma total incorporació de romanents de crèdit
(1.034.779'68 euros)

Moció del grup municipal de la
UPA sobre la senyalització al
polígon La Carrerada
Tots els grups polítics van aprovar per unanimitat
la moció presentada per la UPA on es sol·licitava
la col·locació de bandes rugoses davant les cases
de Cal Merlines, en el tram de la Carrerada de
Polígon Industrial i on els tècnics considerin
necessari per tal d'evitar l'excés de velocitat dels
vehicles que hi circulen.



Sessió plenària del 14 de novembre
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Sessió plenària del 26 de novembre
Acceptació crèdits de la Diputació
Per unanimitat el ple d'Avinyonet va aprovar
acceptar els préstecs de la Diputació de
Barcelona de 77.291,96 euros, destinat a

finançar l'actuació "RENOVACIÓ DELS SERVEIS
URBANS DELS CARRERS PERE RÀFOLS I
ALTRES2007", i de 60.000,00 euros destinat
a finançar l'actuació "URBANITZACIÓ PL.

ENLLUMENAT DE MAS COMTAL
La sessió plenària va aprovar el projecte
d'obra titulat "Enllumenat de Mas Comtal",
una actuació inclosa en el PUOSC 2007 i
que compta amb un pressupost d'execució de
contracte de 25.472'13 euros. L'obra s'ha
adjudicat a Elèctrica Güell per tal d'iniciar les
obres de forma immediata.

AMPLIACIÓ DEL DESGUÀS
PLUVIAL A AVINYÓ NOU
El ple d'Avinyonet va aprovar inicialment el
projecte d'ampliació del desguàs d'aigües
pluvials a Avinyó Nou al nord de la carretera
N-340. El projecte té un pressupost de
80.650'94 euros. L'obra preveu modificar el
desguàs existent a partir del pas subterrani i
incrementar el tram en 80 metres.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS
Es va aprovar per unanimitat la tramitació
d'un expedient de modificació de crèdits dins

del pressupost municipal vigent. Les xifres
serien 54.821'18 euros per a crèdits
extraordinaris i 60.198'79 per a suplements
de crèdit.

C O N T R A C TA C I Ó  P E R  A
L'ALIENACIÓ D'UNA PARCEL·LA
MUNICIPAL
El ple va aprovar per unanimitat dur a terme
la venda d'una parcel·la de titularitat municipal,
situada al sector de desenvolupament industrial
"La Carrerada" per tal d'incrementar  les
inversions al municipi. Així es contractarà
mitjançant subhasta pública per procediment
obert i tramitació ordinària amb un preu de
licitació de 525.823'20 euros. També es va
nominar una Mesa de contractació, els
membres de la qual seran Joan Marcé Casas,
Oriol de la Cruz Marcé, M. Victòria de Pascual
i Pascual, Jordi Parellada Rovirosa, Jaume de
Castro Castro, Pere Pascual Rossell i Joan
Batlle Massana.

MODIFICACIÓ DEL POUM
DEL SECTOR SUD DE LA
CARRERADA 2
Durant el ple municipal de
l'Ajuntament d'Avinyonet es va
aprovar la modificació del POUM
referent al sector Sud 3.1 "La
carrerada 2", al polígon industrial
"La Carrerada" al nucli d'Avinyó
Nou. La proposta que es planteja
per tal d'obtenir un mil lor
aprofitament de la vialitat del sector
i el tràfic i solucionar la connexió
amb la carretera N340 a l'alçada
de COVIDES a partir del vial previst
al polígon de Sant Cugat. Aquesta
nova via enllaçarà amb la rotonda
que es projecta en la modificació.
La rotonda evitarà l'excés de trànsit

als veïns de Can Merlines i generarà una franja de separació
del sòl industrial resultant respecte dels terrenys no
urbanitzables situats al nord del sector.
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Ple extraordinari del 18 de desembre

SOCIETAT LA TORRE", ambdós al 0% d'interès,
a retornar en 10 anualitats.

Canvi de destinació de la
subvenció del PUOSC 2007
S'ha aprovat demanar el canvi de destinació

de la subvenció prevista del PUOSC 2007 de
50.000 euros per a l'acabament de carrers
de les Gunyoles, per destinar-los a l'obra
"Urbanització de la plaça Societat La Torre.

Aprovació provisional de la
Modificació Puntual del POUM al
Carrer Horta
Aquesta modificació va ser aprovada inicialment
al ple del 27 de setembre.

Sol·licitud de les actuacions a
incloure en el PUOSC 2008-2012
El ple va aprovar sol·licitar la inclusió en el Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC),
quadrienni 2008-2012, diverses actuacions que
us detallem a la pàgina 9 d'aquest mateix butlletí.

Aprovació inicial del porjecte
"Urbanització carrer sota la N-340
(Avinyó Nou)"
Per unanimitat el ple va acordar aprovar inicialment
el projecte d'obra ordinària d'aquest municipi
titulat "URBANITZACIÓ CARRER SOTA LA
CARRETERA N-340 (AVINYÓ NOU)", redactat
pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
d'execució per contracte total de 150.984,42
euros.

Aprovació inicial projecte "Local
Municipal d'Avinyó Nou"
El plenari va provar inicialment el projecte d'obra
"LOCAL MUNICIPAL D'AVINYÓ NOU",  redactat
pels arquitectes Alexandre Egea Guardiola i Anna
Clarimon Alsina, amb un pressupost d'execució
per contracte total de 697.312,92 euros la
primera fase i de 315.189,59 euros la segona
fase.

Aprovació inicial projecte
"Magatzem municipal"
Es va aprovar inicialment el projecte d'obra
"MAGATZEM MUNICIPAL", amb un pressupost
d'execució per contracte total de 404.516,27
euros.

Aprovació compte general del
pressupost Exercici 2006
L'Ajuntament va aprovar el Compte general del
pressupost municipal únic corresponent a l'exercici
2006, sense objeccions ni esmenes, restant sotmès

a la superior fiscalització externa de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya.

Aprovació distribució ajudes
humanitària 3er Món Any 2007
Per unanimitat, es va acordar atorgar a les entitats
que tot seguit s'indiquen els següents ajuts
econòmics: COOPERACCIÓ (Alt Penedès)
Enfortiment de la participació política  i ciutadana
de les dones a Amèrica Central (El Salvador,
Hondures, Nicaragua i Guatemala) la quantitat
de 750 euros.
ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES    Fortaleciendo la
capacidad de propuesta de la sociedad civil
organizada en torno a la soberania alimentaria
de Guatemala, l'aportació de 750 euros.
FONS CATALÀ   COOPERACIÓ  en resposta als
efectes de l'huracà Félix a la RAAN de Nicaragua:
fase de reconstrucció, la quantitat de 375 euros

Aprovació certificació d'obres
Els regidors van aprovar la 5a certificació d'obra
de l'actuació titulada URBANITACIÓ DE LA PLAÇA
SOCIETAT LA TORRE, a les Gunyoles, pel seu
import total de 39.357,67 euros. Tambè es va
procedir a l'aprovació mitjançant de les
certificacions d'obra núm. 1 i 2 corresponents a
l'actuació titulada REFORMA PER AL CONSULTORI
MÈDIC D'AVINYÓ NOU, pel seu import total
respectiu de 42.007,86 i 79.212,70 euros.

Aprovació expedient de modificació
de crèdits Núm. 3/07
El plenari va acordar aprovar inicialment l'expedient
de modificació de crèdits número 3/07, dins l'estat
d'ingressos i despeses del pressupost municipal
vigent, finançat amb part del romanent líquid de
tresoreria procedent de la liquidació del pressupost
de l'exercici anterior i amb nous o majors ingressos
sobre els inicialment previstos:
Partides a suplementar 89.049,09 euros
Crèdits extraordinaris 106.896,25 euros

FINANÇAMENT
Nous o majors ingressos 75.258,87 euros¤
Romanent de tresoreria 31.637,38 euros
TOTAL: 106.896,25 euros¤



Després de valorar la importància, la necessitat
i l'interès públic de les actuacions, aquesta
corporació local ha previst demanar els següents
equipaments per tal que siguin inclosos al Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC),
quadrienni 2008-2012. Les obres són
principalment equipaments Municipals i la
d'urbanització de carrers encara pendents.

1-LOCAL MUNICIPAL D'AVINYÓ NOU F1,
per a la construcció d'un centre cívic.
Pressupost:    697.312,92 ¤
Subvenció:    557.850,33 ¤
Anualitat:  2008

2-URBANITZACIÓ CARRER SOTA
CARRETERA N-340 (AVINYÓ NOU)
Pressupost:   150.984,42 ¤
Subvenció:     75.492,21 ¤
Anualitat:  2008

3-MAGATZEM MUNICIPAL. Estarà situat al
solar que té l'ajuntament a la Carrerada al costat
del Polígon Industrial. El seu ús serà per al
Manteniment de Serveis del Municipi. També
servirà per a ubicar-hi els vehicles municipals
d'extinció d'incendis que utilitza el GIA. Així
l'ADF i el GIA utilitzaran 119 m2 de l'espai. Les
dimensions seran de 500 m2 de planta baixa

SOL.LICITUD DE LES ACTUACIONS
A INCLOURE EN EL PUOSC 2008-2012

i 250 m2 d'altell.
Pressupost:   404.516,27 ¤
Subvenció:   323.613,01 ¤
Anualitat:  2008

Els projectes que es preveuen de cara al 2010:
4-ACABAMENT URBANITZACIÓ DE
CARRERS A LES GUNYOLES
Pressupost:   614.523,71 ¤
Subvenció:    307.261,85 ¤
Anualitat:  2010

5-LOCAL MUNICIPAL DE CANTALLOPS,
que inclourà un Centre Cívic i un Consultori
mèdic.
Pressupost:   182.036,99 ¤
Subvenció:   147.629,59 ¤
Anualitat:  2010
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Local Cantallops
Planta 1ª

C/ Carrerada



Aquest any 2008, el Centre de Gestió Cadastral
aprovarà uns nous valors cadastrals a efectes
de l'Impost sobre béns immobles (IBI) de
naturalesa urbana. Aquesta revisió de valors,
que coincideix amb altres municipis de la
comarca i també de la província, modificarà
la ponència de valors vigents, aprovada l'any
1987, que és la base sobre la que s'aplica el
tipus establert per l'Ajuntament. Aquests valors
s'havien anant actualitzant a partir dels
increments previstos en els Pressupostos Generals
de l'Estat de cada any, però després de 20
anys, tant els valors del sòl com els de les
edificacions havien quedat molt desfasats, i
això havia creat un greuge comparatiu important
en el municipi, entre els valors de les
construccions més antigues i els de les declarades
en els darrers anys, molt més actualitzats, i que
comportava una diferència considerable en les
quotes a pagar entre els titulars de les unes i
de les altres.

Ara, el valor cadastral s'ha obtingut a partir de
la realitat física de cada finca, i en tot el municipi
s'han aplicat els mateixos criteris i valors en
funció de la seva ubicació, seguint també uns

Revisió de l’IBI urbana

criteris comarcals comuns. Això no suposa,
però, que els resultats siguin iguals per a tothom,
doncs, aplicant aquests criteris, uns pagaran
igual o menys que l'any passat, i altres veuran
incrementada la seva quota, lògicament. De
totes maneres, i per tal de minorar els efectes
de la revisió, adaptant la quota als nous valors
cadastrals, l'Ajuntament ha rebaixat el tipus de
l'impost, passant del 0,86 vigent al 0,74 que
s'aplicarà enguany.

Aquests nous valors seran notificats a cada
propietari, i cal que tothom els revisi per tal de
comprovar que no hi ha errors i estan ben
aplicats. A tal efecte, el personal del Centre de
Gestió Cadastral es desplaçarà a l'Ajuntament
els propers dies 21, 22, 23 i 24 de gener, per
tal d'aclarir qualsevol dubte i recollir els possibles
errors observats. Hi haurà un termini per
presentar al·legacions que s'estendrà al llarg
del mes de febrer. Finalment, anunciar que
aquest any, i de forma excepcional, el rebut
de l'IBI urbana es cobrarà a finals d'any enlloc
dels mesos d'abril i maig com es fa habitualment.
Això suposarà una modificació del calendari
f iscal que a continuació es detal la.

Calendari fiscal 2008

Excepcionalment aquest any el calendari fiscal canvia.

DATA INICI DATA FINAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 04/02/2008 04/04/2008

IMPOST PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 03/04/2008 03/06/2008
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 03/04/2008 03/06/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 04/09/2008 04/11/2008
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2008 04/11/2008
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 04/09/2008 04/11/2008A
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Els Mossos d’Esquadra a Avinyonet

Acabada la Plaça la Societat
La Torre de les GunyolesEl Consultori mèdic a punt de ser

traslladat

Una nova rotonda millorarà les connexions al municipi

La nova construcció d'una rotonda en l'actual
enllaç de la carretera BV-2429 als termes municipals
de Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès
permetrà millorar les connexions entre la capital
del municipi d'Avinyonet  i els nuclis de la Garrofa,
Sant Sebastià dels Gorgs i altres masies. La
diputada d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge,
Anna Hernández, va visitar la comarca per tal de
presentar aquest  projecte, que a més a més

millorarà la seguretat viària. La presentació va
tenir lloc a l'ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
i hi van ser presents l'alcaldessa de Sant Cugat,
Rosa Escala i l'alcalde d'Avintonet, Joan Marcé.
El projecte vol millorar l'actual enllaç, que ha
esdevingut un punt problemàtic, ja que es troba
en un canvi de rasant, amb visibilitat reduïda i
que en els últims anys ha experimentat un important
increment de circulació. La futura rotonda disposarà
de quatre braços, dos corresponents al camí de
La Carrerada, -un en direcció La Granada i l'altre
en direcció a Avinyó Nou, i el altres dos
corresponents a l'actual carretera BV-2429 -un en
direcció Sant Sebastià del Gorgs, i l'altre en
direcció Sant Cugat Sesgarrigues. El cost total, a
càrrec de la Diputació, és de 656.458, 98 euros.
Les obres podrien començar a l'abril, amb un
per íode d'execució de quat re mesos
aproximadament.

Des del passat 1 de novembre, ja es poden veure
patrullant els Mossos d'Esquadra al municipi
d'Avinyonet, tot i que prèviament els Mossos ja hi
tenien les competències de trànsit. Ara, la Policia
Catalana, es farà càrrec de l'ordre públic,
competències que fins ara desenvolupava la Guàrdia
Civil, que mantindrà un paper amb responsabilitats
concretes a la comarca. Un dels objectius dels
Mossos és incrementar la seguretat a la ciutadania.
En aquest sentit fonts del propi cos, han manifestat
que en l'àmbit rural és on es notarà un canvi
significatiu. Amb el desplegament, s'ha de veure

incrementada la presència policial al nostre municipi,
amb patrulla les 24 hores del dia.
La policia catalana entra en servei a la comarca
amb 124 efectius policials, 12 administratius i 29
vehicles que donaran servei a 21 municipis de l'Alt
Penedès. 82 dels efectius estaran a la comissaria
de Vilafranca i 42 a la de Sant Sadurní. L'àrea
bàsica de Vilafranca cobreix vint-i-un municipis,
entre ells Avinyonet i la de Sant Sadurní sis. El
telèfon dels Mossos d'Esquadra és el 088 i també
es poden tramitar denúncies i aconseguir informació
consul tant a la web www.mossos.cat.

El gran gruix de les obres del Consultori
Mèdic d'Avinyonet ja estan acabades. Tan
sols manquen les connexions telefòniques i
altres acabats que s'estan portant a terme.
Un cop acabades les instal·lacions dels
equipaments necessaris, es farà efectiu el
trasllat del consultori a la seva nova ubicació,
a la planta baixa de l'Ajuntament. El seu
trasllat permetrà una major comoditat a l'hora
d'accedir-hi i s'ha millorat i dinamitzat l'espai.
A més compta amb dos magatzems, un per
a l'infermeria i el general. El Consultori Mèdic
d'Avinyó Nou, és el principal i dóna servei
a tot el municipi.

Els veïns de les Gunyoles ja poden gaudir de la
remodelació de la plaça "La societat la Torre".
Les obres es troben totalment acabades i només
mancarà la seva inauguració. Es preveu que l'acte
inaugural tingui lloc conjuntament amb el pas de
vianants que unirà les Gunyoles amb Avinyó Nou,
que actualment es troba en construcció.
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Les obres del vial de les Gunyoles a Avinyó Nou avancen a bon ritme
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Al mes de novembre van començar les obres de
construcció d'un vial per a vianants i el seu
enllumenat, que unirà els nuclis de les Gunyoles i
Avinyó Nou. Concretament aquesta actuació
contempla l'ampliació del marge dret on s'hi està
construint un vial de 2 metres d'amplària. El nou
vial transcorre paral·lel a la calçada, però es manté
separat per una barrera rígida de seguretat. També
es porta a terme l'enllumenat per als vianants i la
reposició d'una canonada de fibrociment
d'abastament d'aigua existent en una longitud d'uns
500 metres. Per tal de limitar el cost de l'obra, s'ha
procurat afectar el mínim possible la calçada actual
i s'ha deixat en els trams nous un terraplè amb
l'ample suficient per a una cuneta de formigó d'1
metre d'amplada.

Millores a la xarxa de distribució d’aigua
 Ja s'han finalitzat les tres obres importants de la
xarxa de distribució d'aigua potable al municipi.
La referent d'Avinyó Nou a Sant Sebastià, que ha
representat la instal·lació de xarxa nova, s'ha
enllestit previ a l'asfaltat del camí, tal i com
explicàvem en l'anterior butlletí. Les altres dues
obres consistien en la substitució de la canonada

de l'aigua de La Grava a Cantallops i de Sant
Sebastià a la Castalleda en els trams on també
s'ha asfaltat el camí. Les tres obres han estat
executades per l'empresa CASSA. Una part del
seu cost ha estat subvencionat per l'ACA i està en
tràmit una segona subvenció del Departament
d'Agricultura.

Continuen les obres de renovació
de serveis als carrers del

centre d’Avinyó Nou

Les obres de renovació dels serveis urbans dels
carrers Pere Ràfols, Progrés, Cabòries i Av. Olesa
es retarden. L'empresa adjudicatària de l'obra,
COBRA, no està complint el calendari previst tot i
les reclamacions de l'Ajuntament. Per aquest motiu
el consistori i la direcció d'obres estan mantenint
reunions per  tal d'exigir als responsables de
COBRA, que posin els mitjans necessaris per acabar
les obres a mitjans de febrer.

Les noves tecnologies cada vegada prenen més
importància en la nostra societat, és d'aquesta
manera que s'està treballant en la incorporació
d'aquestes en el funcionament de l'ajuntament.
Un dels primers passos va ser la creació de la
pàgina web municipal amb una projecció cada
vegada més gran, amb una mitjana de 7500
visites reals. Degut als diferents poblemes que
actualment tenen molts punts del nostre municipi
per poder tenir accès a Internet, l'ajuntament
està treballant en la instal·lació d'una xarxa
municipal inalàmbrica de telecomunicacions per
poder oferir l'accés a les noves tecnologies en
qualsevol punt del municipi, tant a nivell particular
com empresarial. Amb aquesta xarxa es podrà
tenir accés a internet, compartir informació,
internet sense fils en places i parcs i moltes
d'altres utilitats més específiques. Un dels punts
importants serà l'accès gratuits en els equipaments
municipals del nostre municipi. S'han estudiat
les diferents possibilitats, seguint els exemples
d'alguns municipis que ja disposen de sistemes
similars i s'està perfilant quin s'adapta més bé
al nostre territori. Aquest nou projecte estarà
recollit en els pressupostos municipals per
l'exercici de l'any 2008, per tal de que es faci
efectiu en el transcurs d'aquest.

Internet per a tothom



Des de Convergència i Unió estem
treballant, dins de les nostres
possibilitats per canviar el tarannà
dels últims anys. Ens és difícil perquè,
malgrat estar dins de l’equip de
govern, la nostra opinió és
respectada, però a vegades no
escoltada. Hem denunciat que des
de sempre les obres públiques
iniciades s’allarguen massa. I això
lamentablement continua passant:
plaça de la Societat la Torre de les
Gunyoles i dels carrers d’Avinyó
Nou. Des de CiU creiem que hi ha
maneres de fer que això no sigui
així, però no se’ns fa cas. Dins de
l’apartat de l’economia municipal,
Convergència i unió no és partidari
d’aprovar el pressupost ja ben entrat
l’any. Creiem que per una bona
gestió és necessari fer coincidir
l’exercici econòmic amb l’any
natural. Hem insistit molt en tenir una
economia transparent i clara, i l’únic
que hem tractat és, en una comissió
especial de comptes a mitjans de
novembre, el tancament del
pressupost del 2006. També hem
proposat establir i publicar les
retribucions dels regidors. Creiem
que és un error no seguir el tarannà
de la resta d’ajuntaments i explicar
i aprovar a través d’un ple aquest
tema. També per una millor gestió
hem demanat establir una
periodicitat mensual dels plens.
Segons l’estudi que hem fet seria
més raonable fer un ple ordinari al
mes ja que en el què portem d’any
ja n’hem celebrat 9: el de constitució
de l’Ajuntament, 3 d’ordinaris i 5
d’extraordinaris. Així no es pot portar
una gestió acurada i planificada.
Per acabar aquest columna, volem
remarcar el pas important que s’ha
fet amb l’aprovació al parlament de
Catalunya d’una proposta que ens
aplana el camí per assolir la vegueria
Penedès. Des de CiU hem demanat
reiteradament a l’alcalde que el
plenari torni a reconsiderar la moció
favorable a la vegueria pròpia, i
així ens ajuntem amb la voluntat del
99% dels municipis de l’Alt i Baix
Penedès, Garraf i Anoia. Com heu
pogut veure la revista municipal ha
fet un pas endavant publicant la
opinió dels grups municipals. CiU
estem orgullosos per haver arribat
a l’acord amb el grup majoritari que
fa a aquesta revista més plural.

ELS GRUPS POLÍTICS
Agrupació Local de

Convergència i Unió a
Avinyonet del Penedès Democràcia participativa (1ª

part)

En iniciar aquest any 2008, la UPA
vol fer un repàs de les propostes
de treball  que considerem
importants pel benestar de les
persones que vivim en el nostre
municipi.
Hem escollit el tema de la
democràcia participativa perquè
creiem que sense la participació
activa de les persones en la gestió,
en l'organització , en el treball …
de les activitats que ens són
comuns, no es pot parlar d'una
democràcia real. No n'hi ha prou
de votar i delegar en els altres
perquè prenguin decisions en el
nostre nom. Cal implicar-se i
col·laborar en tot allò que millori
la qualitat de vida de tothom.
En el moment que la gent fa alguna
cosa que no és exclussivament pel
seu benestar o el de la seva família
i que beneficia la comunitat,
participa.
Aquests dies de festes en tots els
nostres pobles hem vist com
múltiples actes es portaven a terme
gràcies a l'esforç i a la tasca
desinteressada de molta gent.
Pessebres, pastorests, sopars
comunitaris, Reis… es poden tirar
endavant perquè homes, dones,
jovent i fins i tot els infants, deixen
de fer les «seves» coses per a
dedicar el seu temps a unes
activitats que serveixen de diversió
i sobretot creen lligams que uneixen
la comunitat.
Vagin, doncs, aquestes primeres
ratlles de la UPA,  en aquest nou
any, per a totes aquestes persones
que, sense donar-se cap mena
d'importància, han fet possible que
en els nostres pobles es pogués
gaudir un altre any de les festes
nadalenques.
En un proper escrit, anirem
ampliant la nostra idea sobre la
democràcia participativa tant en
els ajuntaments com en la vida
comunitària.

El Raconet de la UPA Grup municipal del
PSC-PM a l'Ajuntament

d'Avinyonet del
Penedès

L'1 de gener ha entrat en vigor la
nova llei de suport a la autonomia
personal, també coneguda com a
llei de la dependència. És una de
les lleis més importants aprovades
pel Congrés a impuls del govern
actual.
La llei de la dependència ve a cobrir,
a Catalunya i a Espanya, un buit
important : la millora de l'atenció a
les persones que per raons d'edat,
malaltia i/o discapacitat no es poden
valer per si mateixes. La llei
contempla un sistema d'ajuts a les
famílies, en funció  dels recursos de
les persones afectades, de forma
que podran rebre recursos
addicionals per cofinançar la seva
atenció.
Per acollir-se al programa, cal
informar-se en els  serveis socials de
cada ajuntament o del Consell
Comarcal. El mecanisme consisteix
en una petició feta a la Conselleria
d'Acció Social per tal que un equip
mèdic i social visiti la persona
afectada i la seva familia i faci un
diagnòstic  de la situació.
La reforma social que implica la
posada en marxa de la llei de la
dependencia significa un gran canvi
per a la nostra societat. Es planteja
que les seves prestacions estaran
del tot desenvolupades  en un
periode de 7 anys. En aquest primer
any, són les persones amb nivells
de gran dependència les que tenen
la prioritat.
El Govern d'Espanya i el de la
Generalitat estan treballant  de valent
per tal que el sistema es posi en
marxa el més aviat posible en tota
la seva extensió. A Catalunya , unes
20.000 persones ja han estat ateses,
s'ha fet la seva diagnosi i
començaran a percebre els ajuts.
Avinyonet, al ser un municipi de
tradició rural, amb un alt percentatge
de persones grans que es podrien
veure beneficiades per aquesta llei
que permetrà millorar les condicions
de vida que tots pretenem,
l'Ajuntament té a la seva disposició
els Serveis Socials municipals.
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SOCIOCULTURAL

El passat dia 5 de desembre es va fer una sortida
al Teatre Condal de Barcelona per veure l'obra
“Òscar, una maleta, dues maletes, tres
maletes” una comèdia amb Joan Pera, Rosa
Serra i Lloll Bertran, entre d'altres actors i actrius.

El mateix mes de desembre hi va haver la sortida
de Prenadal que enguany va tenir lloc a la comarca
de l'Anoia. El matí després d'esmorzar ens vam
dirigir a Igualada i vam visitar la “Llar del Sant
Crist”. La construcció de l'edifici va començar
l'any 1931, a partir d'una donació efectuada per
les germanes Magdalena, Dolors i Concepció
Castells, membres d'una influent família de mecenes
locals relacionada amb la corona. Entre el 1936
i el 1939 la guerra civil espanyola va interrompre'n
les obres, que no van finalitzar fins a l'any 1941.
El 1943 els representants de les legatàries van
emprendre les gestions destinades a convertir el
conjunt arquitectònic en residència per a la tercera
edat.
Actualment n'és titular l'orde de les Germanes dels
Ancians Desemparats. L'edifici de l'asil respon a
un projecte de Joan Rubió i Bellver, deixeble
d'Antoni Gaudí. Tot i que les línies bàsiques són
pròpies del modernisme, es tracta d'una construcció
tardana i eclèctica, que integra diferents formes
de l'arquitectura popular i tradicional catalana.

Llar del Sant CristA
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
14 AvinyonetAvui  62 gener 2008

Tot seguit ens dirigirem al “Museu de la Pell
d'Igualada” format per dos edificis; la fàbrica
de Cal Boyer i l'antiga adoberia de Cal Granotes.
Cal Granotes és una construcció industrial del
S.XVIII, on ens varen explicar el sistema tradicional
d'adobar vegetalment les pells. Cal Boyer és una
antiga fábrica tèxtil cotonera de finals del segle
XIX.
Un cop acabada la visita ens dirigirem cap a la
població de Sant Martí de Tous al restaurant
“L'ateneu” amb el dinar nadalenc i el ball de fi
de festa.

Tallers d'Entrenament
de la Memòria
Els tallers d'entrenament de la Memòria consisteixen
en la realització d'unes activitats, científicament
estudiades, que agilitzen els processos cognitius
relacionats amb la memòria. El taller consta d'una
sessió introductòria i de 10 sessions més d'unes
dues hores de durada.
Aquest gener finalitza el primer taller d'entrenament
de la memòria, que ha comptat amb set participants
i s'ha realitzat a Avinyó Nou, a l'aula polivalent
de la planta baixa de l'Ajuntament. Per aquest
primer trimestre de l'any s'ha previst la realització

Activitats amb la Gent Gran



d'aquest mateix taller a Les Gunyoles i a Sant
Sebastià dels Gorgs.

Informar-vos finalment que el col·lectiu de gent
gran teniu a la vostra disposició i al costat mateix
de la sala dels ordinadors, una Sala Polivalent
equipada amb jocs de taula (cartes, domino,
escacs, parxís, etc.). L'horari d'obertura d'aquest
espai és el mateix que el del telecentre, dues tardes
per setmana en horari de quatre a vuit de la tarda:
els dilluns i dimecres a Cal Candi i els dimarts i
divendres a la planta baixa de l'Ajuntament.

Telecentres:
Cursos d'Iniciació a la
Informàtica
Aquest gener comencen dos Cursos d'iniciació a
la informàtica dirigits a aquelles persones que
vulguin fer un primer contacte amb el món de la
informàtica i conèixer diferents usos d'Internet que
ens poden ser útils en la nostra vida quotidiana.
Els cursos d'iniciació es faran als dos Telecentres
de set a vuit del vespre i tenen una durada total
de disset hores. Per inscriure's al curs d'iniciació
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a la informàtica cal anar a l'Ajuntament.

Altres Cursos i Tallers
Després del parèntesis de les festes nadalenques
es reprèn el Curs de francès que es realitza tots
els dilluns de vuit a 2/4 de deu del vespre a la
planta baixa de l'Ajuntament. Es reprèn també el
Taller d'iniciació al Tast de Vins, curs en el que hi
participen disset persones i que finalitza el 18 de
gener. El curs d'iniciació al tast de vins es
complementa amb un Curs d'aprofundiment que
es realitzarà els dies 29 de febrer, 7, 14 i 28 de
març de les vuit a 2/4 de deu del vespre.

Activitats amb els joves
La Sortida a la Neu serà el cap de setmana del
16 i 17 de Febrer a les pistes de Vall Nord a
Andorra i farem nit a l'Alberg “La Valira” a la Seu
d'Urgell. Aquesta sortida s'organitza conjuntament
amb els municipis de Font-Rubí, Les Cabanyes,
Mediona, Sant Martí Sarroca i Vilobí del Penedès
i va dirigida als i les joves dels municipis
organitzadors, a partir de 1er Eso.

Activitats amb les Societats

A la Societat de Cantallops continua els dimecres
de sis a vuit de la tarda el Curs de Restauració
de Mobles. Es reinicia també el Curs d'Aeròbic

que es realitza tots els dimarts i dijous de nou a
deu del vespre i el curs de Balls de Saló els
dissabtes de 2/4 de nou a les deu.



L’Hort a la Llar d‘Infants
A partir del mes de novembre els nens i nenes
de la la Llar d' infants "El Cargol" poden gaudir
d' un pati amb diferents possibilitats de jocs,
amagatalls i descobertes. Ara tenen al seu abast
un tobogan, una caseta d' activitats i  un
gronxador. Però també hem creat un petit hort,
situat a la banda dreta del pati.
A la Llar Municipal  tenim la sort de disposar
d'un pati amb un espai adequat. Hem  preparat
un tros per iniciar el conreu, hem preparat  la
terra i, amb molta cura,  plantar les llavors, els
esqueixos o les plantes. D'aquesta manera
comença l'aventura i la responsabilitat de tenir-
ne cura, d'aprendre junts com i quan cal regar,
d'observar com comença a sortir un petit punt
verd que anirà creixent i esdevindrà un enciam,
una magnífica carbassera, faves...etc

Tots els nens i nenes
s'encarreguen de regar
el nostre hort, tots tenen
cura de les llavors que
hem  plantat, observem
com cada setmana es fan
més grans aquel l s
enciams petits que vam
plantar. Per dur a terme
aquest projecte comptem
amb l' ajuda del Paco i
el José Luis, els dos
membres de la brigada
de l' ajuntament. Ells ens
ajuden a plantar a les
llavors, ens assessoren
en el nostre projecte.A
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L ' A j u n t a m e n t
d'Avinyonet ha
posat en marxa un
nou projecte de
caire espor t iu
motivat arran de
l'ús de la bicicleta
i el senderisme per
les muntanyes del
municipi adaptant
així de nou el
circuit permanent
existent des de
l'any 1996.
Es va demanar una
subvenció a la
d i p u t a c i ó  de
B a r c e l o n a
pre sen tan t  l a
proposta i el seu
cost total de 9.800
euros, aconseguint
una aportació de
6000 euros.

Nou circuit de BTT

Es tracta de tres nous circuits dividits en colors
(vermell, blau i negre ) definint així la seva dificultat
i la seva longitud.
El circuit comença i acaba a la plaça de la Societat
la Torre de les Gunyoles, amb zona d'aparcament
per les diferents persones que vulguin disfrutar del
nostre paisatge a través de l'esport tant en bicicleta
com a peu.

Properament es col·locarà el cartell indicatiu a la
plaça per tal d'indicar i explicar les diferents rutes.
Al camp de futbol de l'Arboçar s'ha col·locat un
altre cartell perquè la gent pugui visualitzar en el
lloc que es troba de les rutes.
Des de l'Ajuntament, animar a tothom a gaudir
d'aquest nou circuit i a disfrutar de la natura tot
fent exercici.
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Activitats del Centre Cultural i Recreatiu “La Parra” d'Avinyó Nou
El dia 9 de febrer se celebrarà el Carnaval amb l’actuació d'un grup musical
El dia 24 de març es portarà a terme el tradicional dinar de germanor del dilluns de Pasqüa.

Activitats a la societat “La Torre” de les Gunyoles
El dia 16 de febrer:  Ball de Carnaval
Els dies 5 i 6 d'abril es portarà a terme la celebració del 24è Aniversari de la inauguració del
local

Activitats a Sant Sebastià
Diumenge dia 23 de març de 2008, a la 1 del migdia, dia de la truia a la pista, amb degustació
de truites casolanes.
Dilluns dia 24 de març de 2008, a les 12 del migdia, missa a la capella de Llinda. A les 2, dinar
popular de paella d'arròs.

Activitats de les societats

Els Reis a les Gunyoles

NADAL A AVINYONET
Les festes nadalenques s'han viscut de ple a tots els
nuclis del municipi. Els veïns s'han bolcat en totes
les celebracions, en les quals hi ha participat un
públic nombrós. Tanmateix, els grans protagonistes,
han estats Els Reis Mags que han visitat el municipi
per tal de portar regals a petits i grans.

Agermanament

La Comissió d'Agermanament està preparant
pel pont del primer de maig la segona
trobada de l'agermanament amb Béruges
al nostre municipi.

Els Reis a Sant Sebastià

Actes de Nadal a l'Arboçar
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3 mil persones visiten el pessebre de les Gunyoles

Els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i el 1 i 13
de gener, les Gunyoles ha celebrat el seu pessebre.
Un any més les figures del tradicional Pessebre
Vivent Parlat han cobrat vida, en aquesta ocasió
davant de gairebé 3 mil persones. Aquest 2007
s'ha pogut veure un Pessebre millorat. El Quadre
de l'Anunciació ha comptat amb una plataforma
d'elevació per a l'Àngel i s'ha ampliat el segon
quadre i el dels dimonis, la qual cosa ha permès
que tant el vestuari com el mobiliari hagin estat
més lluïts.
Enguany al final del recorregut, els visitants han
pogut tastar el cava de les Caves Cuscó Berga,
una iniciativa que es va posar en marxa al 2006
i que ha comptat amb molta participació per part
del públic.  El temps ha acompanyat durant la
majoria de representacions tot i la baixada de
temperatures que es va experimentar durant el
primer dia de l'any.
Aquest és un esdeveniment que cada any compta
amb la participació de la majoria de gent del
poble, que veu recompensat el seu esforç amb una
afluència de públic cada any major. La seva àrea
d'influència engloba l'Alt i el Baix Penedès, el Baix
Llobregat i el Garraf i aquest 2007, el Pessebre de
les Gunyoles ha estat aconvidat a la Fira de Nadal
de la Mediterrània a Torredembarra.
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AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES
Des del 2 de gener es poden sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves del Ministerio de Vivienda.
Per demanar-la caldrà complir alguns requisits: tenir entre 22 i 30 anys, disposar d'ingressos regulars
inferiors als 22.000 euros, una vida laboral mínima de 6 mesos i ser titular del contracte de lloguer.
Les ajudes consisteixen en 210 euros mensuals durant un màxim de quatre anys, 600 euros en préstec
que es pot utilitzar per a la fiança i que al final s'hauran de retornar i si es necessita aval, 120 euros
per a les despeses.
Tot això es tramitarà des de les Borses Joves d'Habitatge, en el cas de l'Alt Penedès a la Borsa Jove
del Consell Comarcal, C/ Hermenegild Clascar, 1-3, Tel. 93 890 00 00. Les ajudes es cobraran a
partir del primer mes sencer, després de lliurar la sol·licitud. Més informació a www.siaj.net.

WWW.JOVE.CAT
Des de la Secretaria de Joventut s'ha impulsat un nou portal a internet, que s'estructura en tres grans
àmbits: informació, actualitat i participació.
Hi pots trobar la informació necessària per viure el dia a dia, la pots consultar en dotze àmbits temàtics
diferents. Aquestes seccions donen respostes a qüestions tan diverses com els passos que cal seguir
a l'hora de llogar un pis, si són o no segurs els pírcings a la cella, o si es poden reciclar els ordinadors
que ja no fem servir, per posar-ne alguns exemples.
Pel que fa a l'actualitat, el portal inclou notícies diàries, una agenda amb recomanacions setmanals
i una incipient col·lecció de dossiers especials que s'anirà ampliant amb nous monogràfics de temes
d'interès per als joves.

ESC...APA'T A LA NEU!
Torna el programa ESCapa't de Secretaria de Joventut de la Generalitat, per anar a la neu a preus
assequibles.
Comencem per l'anomenat Pack Clàssic consta d'una escapada de cap de setmana amb mitja pensió
en un alberg català i 2 dies de forfet. Això sí, el transport va a càrrec teu !!!
I si esquiar no et va o vols fer altres activitats, les ofertes et deixaran gelat: hi ha packs alternatius
que inclouen excursions amb raquetes de neu, construcció d'iglús, esquí de fons o snowbike.
Pels amants del snowboard, aquest programa proposa aprendre o perfeccionar amb cursos de Freestyle
al Snowpark de La Molina, que inclou 6 hores de classe amb professors titulats, anàlisis de video i 2
forfets més una nit d'alberg.
Podeu recollir la informació al SIAJ o consultar-la a www.xanascat.cat.

MÉS INFORMACIÓ AL SIAJ ALT PENEDÈS
C/ de la Font, 43 de Vilafranca

93 892 20 20
penedes@siaj.net

www.siaj.net
Horari:

De dilluns a dijous d'11 a 14h i de 17 a 20h.
Divendres d'11 a 14h del matí.



www.avinyonet.org

AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS


