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Mútua Penedès (urgències)
Consultori d’Avinyó Nou

per demanar visita
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)
Urgències (ACUT) 24 hores
dissabtes i diumenges
Pediatria  de 8.00 a 20.00 hores
de dilluns a divendres
Administració de 8.00 a 15.00
hores de dilluns a divendres,
excepte els dimarts que serà fins
a les 17.00 hores
Ambulàncies
Ambulàncies de Catalunya
Creu Roja

93 890 27 00
93 897 08 29
902 111 444
608 21 25 22
639 81 16 74

93 891 54 01

93 891 54 01

93 817 10 51

93 819 95 05
93 890 29 29

061
93 892 32 32
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Aprovació definitiva del projecte
reparcel·lació del PAU 3.2 "Cal
Jaques"
Amb els vots a favor dels regidors del grup
municipal del PSC-PM i 2 abstencions del grup
de CiU i sense que la UPA votés en cap sentit,
es va aprovar desestimar les al·legacions
presentades pels regidors de la UPA-FIC i
procedir a l'aprovació definitiva del Projecte
de reparcel·lació del PAU 3.2 "Cal Jaques",
redactat per Manuel Márquez Poncela i
promoguda per la Junta de Compensació del
sector.

Elecció de Jutge de Pau titular del
municipi.
Amb 7 vots a favor i sense que els regidors de
la UPA es pronunciessin en cap sentit, es va
aprovar elegir a Judit Tutusaus Galindo jutgessa
de Pau titular de l'Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès.

Aprovació de les certificacions
d'obra núm 1 i 2 del projecte
"Urbanització del PAU 1.3 Les
Roques: Obres Fora d'àmbit, c/ les
Roques".
El ple de l'Ajuntament va donar per aprovades
les certificacions d'obra nº 1 i 2 de l'esmentat
projecte, per l'import total respectiu de
110.788'44 i 68.265'71 euros, aplicant la
despesa amb càrrec a la partida 511/600.02
del pressupost municipal vigent. El punt va ser
aprovat amb els vots a favor de 7 regidors
dels grups de PSC-PM i CiU. Els dos regidors
d'UPA no van votar en cap sentit la proposta.

Aprovació conveni amb la Diputació
de Barcelona per a l'actuació
"Urbanització del PAU 1.3 Les
Roques: Obres fora d'àmbit c/ les
Roques
A la cessió plenària es va aprovar signar el
conveni amb l'Àrea d'Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona per al desenvolupament de l'actuació
de l'Urbanització del PAU 1.3 Les Roques
Obres fora d'àmbit al c/ les Roques per
l'aportació de 150.000 euros. La proposta va
ser votada a favor pels regidors de PSC-PM i

CiU i els regidors de la UPA no van votar la
proposta.

Proposta de festes locals del municipi
per a l'any 2009
El ple va aprovar el 9 d'abril (Dijous Sant) com
a festa local per a tot el municipi. I pels diferents
nuclis el dilluns corresponent a la respectiva
Festa Major. Així el calendari queda:
L'Arboçar: 27 de juliol
Les Gunyoles: 10 d'agost
Sant Sebastià dels Gorgs: 3 d'agost
Avinyó Nou i resta de nuclis: 24 d'agost
Cantallops: 19 d'octubre
 El punt de l'ordre del dia va ser votat a favor
pels grups PSC-PM i CiU. L'UPA no va votar en
cap sentit.

Convocatòria de la Generalitat per
a l'atorgament de compensacions
econòmiques a favor  de ls
ajuntaments per a les retribucions
de càrrecs electes 2009
Amb els vots a favor dels regidors de PSC-PM
i de CiU i sense la votació en cap sentit dels
regidors de l'UPA es va aprovar sol·licitar a la
Generalitat participar en la convocatòria de
compensacions econòmiques per a les
retribucions de càrrecs electes. El punt
determinava que el càrrec electe al que
s'atribuirà la retribució serà a l'alcalde Joan
Marcé Casas amb dedicació parcial al 75%,
una retribució bruta mensual de 1.140'64
euros.

Aprovació de la nova denominació
i modificació de la nomenclatura del
carrerer municipal
El ple municipal va aprovar denominar el carrer
d'Avinyó Nou que transcorre sota la N-340,
des de l'inici del camí de Can Batlle fins al pas
de vianants que va a Can Merlines, carrer
Meravella. També es va acordar canviar el
nom de la Plaça Societat la Torre de les Gunyoles
per Plaça Era de la Roca.

Aprovació del Pla Director del Servei
Munic ipa l  d 'A igua Potable
d'Avinyonet del Penedès.
Es va acordar aprovar inicialment l'esmentat
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Pla, redactat per la companyia CASSA Aigües
i Depuració SL amb les observacions que s'han
assenyalat a l'informe dels serveis tècnics
municipals. El tràmit se sotmetrà a informació
pública per un termini de 30 dies, a partir del
darrer anunci publicat al BOP de Barcelona
i al DOGC. També es va aprovar la factura
corresponent als treballs per l'import de 13.050
euros.

Convocatòria de concurs públic per
a l'atorgament d'ajuts a
l'escolarització d'infants de 0 a 3
anys en situació desfavorides
El ple va aprovar les bases per a l'atorgament
d'ajuts a l'escolarització a la Llar d'Infants
municipal per a infants de 0 a 3 anys que es
trobin en situacions socioeconòmiques
desafavorides. També es va aprovar convocar
per a l'any 2008 els ajuts previstos.

Aprovació inicial de la constitució i
dels estatuts del Consorci del
Govern Territorial de Salut de l'Alt
Penedès
Per unanimitat, l'Ajuntament va aprovar
inicialment la creació i constitució del Consorci
del Govern Territorial de Salut del Penedès,
amb la finalitat d'assolir un Grau adequat de
les competències en l'àmbit de la salut entre
la Generalitat i les administracions locals.
Alhora es va aprovar la proposta de pacte de
representació de vot consensuada per les
entitats locals i delegar en el Consell Comarcal
de l'Alt Penedès la publicació unitària dels
acords relatius al Consorci. Els presents acords
i el text dels estatuts estaran a informació
pública per un període de 30 dies hàbils.

Sol·licitud de la devolució de
garantia definitiva de l'obra
"Afermat del vial d'accés a Can
Mitjans"
El ple va aprovar per unanimitat retornar a
ASVISAL l'aval de la companyia Crédito y
Caución SA, per import de 3.000 euros,
dipositat com a garantia definitiva de les obres
esmentades.

Aprovació de la distribució del fons

de cooperació local per a la
prestació supramunicipal de serveis
La sessió plenària va aprovar per unanimitat
destinar el 100% de l'assignació per a la
prestació de serveis del Fons de Cooperació
Local de Catalunya de l'any 2008 que pertoca
a l'ajuntament de 7.169'40 euros a la
Mancomunitat Penedès Garraf, per al Serveis
d'Acollida d'Animals de Companyia (CAAD)
i per al Centre d'Assistència i seguiment de
les drogodependències (CAS).

Acceptació de la subvenció de la
Diputació per a l'edició del llibre
sobre el mil·lenari de les Gunyoles
Per unanimitat es va aprovar acceptar la
subvenció de 11.500 euros que ha atorgat la
Diputació de Barcelona per a l'edició del llibre
"Les Gunyoles: l'empremta de mil anys
d'història".

Aprovació de les certificacions
d 'obra  nº  3  de l  pro jec te
"Urbanització del PAU 1.3 les
Roques: Obres fora d'àmbit, c/ les
Roques
La certificació d'obra nº3 del projecte
assenyalat va ser aprovada per unanimitat,
per un import de 98.716'11 euros.
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En el marc del Pla de concertació Xarxa de
Barcelona Municipis de Qualitat, la Diputació de
Barcelona ha acordat destinar al municipi
d'Avinyonet diferents subvencions per a
infraestructuras i equipaments locals per al període
2008-2011.

En infraestructuras les subvencions aprovades han
estat per:
 - La urbanització del PAU 1.3 les Roques- obres
fora d'àmbit del c/ els Roques amb una aportació
de 150.000 euros per a l'any 2008.
 - L'ampliació del desguàs d'aigües pluvials
d'Avinyó Nou, al nord de la N-340 amb una
aportació de 75.000 euros per a l'any 2008.
 - Per a la xarxa municipal de telecomunicacions,
15.000 euros per al 2008.
- Per a l'urbanització dels c/ Calvari, de la Font,

Pau Casals i Font del Cuscó a les Gunyoles,
110.000 euros per a l'any 2009.
A més la Diputació de Barcelona lliurarà 28.494
euros de subvenció per a activitats de diferents
àrees.
- 6.065 euros destinats a activitats i programes
esportius.
- 6.600 euros per plans de joventut i actuacions
culturals.
- 6.714 euros per al funcionament dels serveis
socials d'atenció domiciliària i primària.
- 4.500 euros per a la millora i ús de les noves
tecnologies.
- 1.105 euros per a polítiques locals de diversitat
i ciutadania.
- 1.000 euros per a actuacions de salut pública.
- 2.510 euros per a activitats educatives.

El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya de
la Generalitat ha atorgat a l'Ajuntament
d'Avinyonet 3 subvencions destinades a la
construcció de 2 locals municipals i a la
urbanització d'un carrer. En total la Generalitat
lliurarà 620.396'53 euros al municipi.

- Subvenció de 440.396'53 euros per a la
primera fase de les obres del Local Municipal

d'Avinyó Nou per a l'any 2008.

- Subvenció de 60.000 euros per a la
Urbanització del c/ Meravella a Avinyó Nou
per a l'any 2008.

- Subvenció de 120.000 euros per al local
municipal de Cantallops per a l'any 2011.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, preveu que els
ajuntaments es puguin acollir a aquestes
subvencions per a pagar les retribucions dels seus
càrrecs electes, sempre i quan hi hagi una
dedicació completa o a temps parcial de l'alcalde
o regidor. L'Ajuntament d'Avinyonet s'hi va acollir,
aprovant la dedicació parcial de l'alcalde (75%)
per tal d'aconseguir una subvenció anual de
12.871,92 euros. Així, les retribucions de l'alcalde
per la seva dedicació a l'Ajuntament queda
establerta en 1.140,64 euros bruts al mes, que
després de les retencions corresponents queden
en 931,33 euros nets mensuals. La subvenció, per
tant, cobreix quasi la totalitat d'aquest sou. Fins
ara, es cobraven indemnitzacions per assistència

a plens, juntes de govern, comissions informatives,
visites, etc., la retribució actual inclou tots aquests
conceptes.
Les retribucions als regidors continuen, però, amb
el mateix esquema anterior, establint-se diferents
indemnitzacions: per assistència a plens, juntes
de govern o comissions informatives, màxim de
52,00 euros; per assistència a reunions de caràcter
deliberatori en temes municipals, màxim de 32,00
euros; per tenir al seu càrrec una regidoria concreta,
màxim de 38,00 euros mensuals per regidoria.
Es manté aquest sistema per tal d'adaptar-se al
que estableix  la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i serà
proporcional a la dedicació de cada regidor en
les tasques municipals.
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Les obres de construcció de l'enllaç de la carretera
BV-2429 amb el Camí de la Carrerada que
afecta als municipis de Sant Cugat Sesgarrigues
i Avinyonet començaran després de la verema.
Es tracta d'una intersecció en creu que esdevé
un punt problemàtic degut a que es troba en
una zona de canvi de rasant i pròxima a una
corba de radi reduït i amb molt mala visibilitat.
Les obres consistiran en la creació d'una rotonda
a nivell de Quatre braços, dos corresponents al

camí de la "Carrerada", una en direcció a la
Granada i l'altre en direcció a Avinyó Nou. Els
altres braços portaran a l'actual carretera BV-
2429, una en direcció a Sant Sebastià dels
Gorgs i l'altre cap a Sant Cugat Sesgarrigues.

El pressupost de  les obres és de 656.458'98
euros i es preveu que el termini d'execució
s'allargui 4 mesos. L'empresa adjudicatària és
Construcciones y Explanaciones Gras S.A.

La urbanització de les Roques ja gaudeix dels
carrers acabats i tots els serveis instal·lats, tot i
que encara està pendent de posar-se en
funcionament la llum, que donarà servei en els
propers dies.  La plaça de les Roques es troba
totalment acabada i ja s'hi pot accedir amb

normalitat. L'execució de les obres ha complert el
calendari que tenia previst l'ajuntament i no ha
comportat complicacions. Amb l'actuació a
l'Arboçar de les Roques es completa un dels trams
de l'Arboçar, que històricament quedava pendent
de solucionar.

El passat 5 d'octubre es va dur a terme al local
de la Societat la Torre de les Gunyoles, la
presentació oficial del llibre "Les Gunyoles
l'empremta de mil anys d'història" que ha estat
elaborat pel Grup de Recerca Històrica de les
Gunyoles. L'acte va ser presidit per l'alcalde,
Joan Marcé, acompanyat pel Diputat Rafel

Roig, el president de la societat la Torre, Josep Ràfols i membres del Grup de
Recerca. La presentació va anar a càrrec de Pere Sadurní i va comptar amb la
presència de representants municipals i més de 200 persones. El llibre s'ha pogut
tirar endavant gràcies al conveni de col·laboració que ha signat l'Ajuntament,
el Grup de Recerca i la Societat La Torre. El llibre és editat per l'Ajuntament
d'Avinyonet i finançat per la Diputació de Barcelona i Acesa Abertis. És el segon
llibre que edita l'Ajuntament, havent editat l'any passat "Escola d'Avinyonet, una
història viscuda". La nova publicació dóna a conèixer la història i les vivències
del poble i en fa un anàlisi detallat dels aspectes més destacats com la història,
l'entorn natural, la toponímia, les entitats, les festes o els personatges populars.
Les tasques de documentació queden ben paleses en el llibre, que compta amb
un important nombre de fotografies i documents històrics.



La veïna de Cantallops, Judit Tutusaus ha estat nomenada Jutgessa de Pau pels
propers 4 anys. Judit Tutusaus és nascuda a Barcelona i fa 6 anys que viu al
municipi. És casada, té dues filles i es dedica a la recerca de documentació mèdica
per a la indústria farmacèutica. Durant el curs 2007-2008 ha estat presidenta de
l'AMPA de l'Escola. També és membre activa de les activitats que es desenvolupen
al municipi i ha estat col·laboradora de diverses iniciatives per a la integració.
La tasca de la Jutgessa de Pau és ajudar a gestionar les inscripcions de neixaments
i defunció o els casaments. La seva funció també inclou mediar en els petits
conflictes veïnals. La Jutgessa de Pau donarà servei els dimarts en horari de matí,
però s'haurà de demanar hora prèviament trucant a l'Ajuntament.
En referència al seu nou càrrec, Judit Tutusaus assegura que se sent molt satisfeta
de poder ajudar a la comunitat a través del seu nou càrrec i manifesta que una
de les principals causes per les que va presentar la seva candidatura va ser "ajudar
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a la comunitat veinal, tenint així un contacte més estret amb la gent". Ser Jutge de Pau és una tasca sense
ànim de lucre i representa el 1er graó del sistema judicial. Per a Judit Tutusaus, el fet que un veí sigui
el que pugi ajudar en els petits conflictes i aconteixements importants a la vida d'una persona "és molt
més agradable i fa que esdevingui una feina de servei". La nova Jutgessa assegura que una de les seves
virtuts és "ser una bona mediadora" i creu que això l'ajudarà en la seva nova tasca, tot i que preveu
que no hi hauran gaires conflictes perquè "al municipi hi ha bon ambient".

Els dies 23 i 24 de juliol passats es va presentar
el desplegament de la 1ª fase de la xarxa municipal
de telecomunicacions als diferents pobles de
Cantallops, les Gunyoles, Sant Sebastià i Avinyó
Nou, amb una bona presència de veïns interessats
per el tema.
 Així doncs, el desplegament del guifi ja és una
realitat des del passat mes d'Agost i ja són més
de 25 usuaris els que tenen el sistema instal·lat i
en ple funcionament. Després d'uns petits problemes
d'adaptació de la xarxa al nostre municipi,
actualment els usuaris ja poden gaudir d'una
xarxa municipal que els permet entrar en aquest
món de les tecnologies que és internet.
També s'ha instal·lat connexió guifi a les societats
amb la finalitat de fomentar l'ús de les noves
tecnologies en elles per a les seves tasques. Aquests
punts, conjuntament amb els edificis que són
equipaments municipals, gaudeixen d'aquest
sistema oferint també la possibilitat a tots els usuaris
que ja ho disfruten a casa seva, connectar-se en
qualsevol d'aquests punts mitjançant la contrasenya
particular.
D'altre banda s'ha millorat l'espai que disposen

les entitats del municipi a la web municipal per
tal d'informar a tothom la tasca que realitzen i
tota la sèrie d'actes que duen a terme durant l'any.
Aquest servei serà un nou fil de canalització entre
les societats i l'ajuntament per fomentar les moltes
activitats culturals que aquestes organitzen i
ensenyar així el nostre gran ventall d'actes a tots
els internautes.
Per donar-vos d'alta al sistema guifi només cal
que passeu per l'ajuntament a omplir un formulari
que trobareu a secretaria, a continuació l'empresa
gestionadora de la xarxa es posarà en contacte
amb vosaltres i us farà l'oferta econòmica per a
la instal·lació de l'aparell receptor i el router
segons les particularitas de cada habitatge. Aquesta
primera visita no té cap tipus de cost i sereu
vosaltres al donar la conformitat al pressupost
quan entrereu a formar part d'aquest nou projecte.
Els veïns que ho prefereixin també es poden fer
la instal·lacó pel seu compte i donar-se d'alta al
servei. La quota mensual és de 7,5 euros + IVA.
Per a mes informació trucar a l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès o visitar la web municipal.
www.avinyonet.org

El passat 15 de setembre la Llar d' Infants Municipal
“El Cargol” va iniciar el curs 2008-09. L' equip
educatiu per aquest curs està format per dues
mestres: Anna Cano i Rosa Eroles, i dues
educadores: Judith Escamilla i Nati Travé.
Durant els primers dies els infants que comencen
per primera vegada a la Llar d' Infants realitzen

el període d' adaptació, poc a poc, van
incrementant el nombre d' hores d' estada a la
Llar d' Infants.
Al setembre s' ha incorporat vint- i - tres nens i
nenes amb edats dels sis  mesos fins els dos anys,
al gener es tornarà a fer un altre període
d'adaptació i començaran set nens/es mes.
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Des de l'any 1998 un equip d'arqueòlegs de la
Universitat de Barcelona efectuen excavacions
arqueològiques en aquest important jaciment situat
al terme municipal d'Avinyonet. Al llarg d'aquest
anys estudiants d'universitats nacionals i
internacionals venen al nostre municipi a formar-
se en els diferents treballs d'excavació
arqueològica. Aquests treballs es poden dur a
terme gràcies a una subvenció econòmica del
Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat i de l'Ajuntament d'Avinyonet i amb
la col·laboració del propietari i Can Batlle que
els acull. Aquest mes de setembre s'han realitzat
noves excavacions arqueològiques. Una de les
troballes més importants ha estat la documentació
un mínim de tres grans edificis en un bon estat de
conservació que l'any vinent es podran excavar
i conèixer amb més detall com eren les cases dels
ibers i les instal·lacions destinades a la manipulació
de milers i milers de tones de cereal.
Aquest graner de l'antiguitat tenia com a objectiu

l'exportació d'aquest excedent cerealístic a ciutats
mediterrànies com Cartago o Roma i per a
l'alimentació dels exèrcits d'aquestes cultures. A
més, els estudis ens permeten saber que les sitges
emmagatzemaven cereals com el blat nu, l'ordi
vestit (amb el que s'elaborava també la cervesa),
el mill, el panís, la pisana, etc. Una de les troballes
més importants efectuades a la Font de la Canya
és la documentació de pinyols carbonitzats de
raïm. Actualment, podem dir que les evidencies
més antigues de la introducció de la vitivinicultura
es troben al nostre municipi.
També els recursos càrnics són presents a la Font
de la Canya. En una de les sitges excavades
enguany ha estat possible documentar en forma
de deixalles les restes d'un gran banquet format
per un total de 6 bous, un porc sencer, una banya
de cérvol treballada i diferents restes de ovelles
o cabres.
Ara, un dels reptes de l'excavació arqueològica
és investigar com s'articulaven les seves vivendes.

El trasllat de les instal·lacions de medicina general
i infermeria a la planta baixa de l'Ajuntament
ha permès reestructurar l'espai que es destina
als serveis. Així els serveis tècnics integrats per
l'arquitecte, l'arquitecte tècnic, l'enginyer i
l'administratiu corresponent, han pogut ocupar
l'espai que ha quedat lliure a la primera planta,
oferint un millor servei als veïns i una millor

coordinació de les feines. D'aquesta manera
s'ha creat un despatx per a cada tècnic, una
sala per atendre les visites i una sala d'espera.
Aquests canvis no afectaran els horaris establerts
actualment. Per altra banda, l'assistenta social
i l'educadora també disposaran d'un nou espai,
ocupant un despatx en les instal·lacions ja
descrites anteriorment.
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El Grup d'Intervenció Immediata d'Avinyonet - GIA
fa un balanç molt positiu d'aquest estiu en quant
a incendis forestals. Malgrat que és l'època amb
més risc de l'any, només ha calgut fer una sortida
per emergència. Va ser la matinada de Sant Joan,
en un foc a Sant Martí Sarroca. Pel què fa a les
feines de vigilància i prevenció, els voluntaris han
cobert tots els caps de setmana de l'estiu amb
guàrdies programades.
També cal destacar els serveis preventius realitzats
en correfocs i cercaviles. Així, el Grup va prestar
el seu suport a les festes majors de L'Arboçar (26
de juliol), Sant Cugat Sesgarrigues (25 i 27 de
juliol), Sant Sebastià dels Gorgs (1 d'agost), Les
Gunyoles (9 i 10 d'agost) i Avinyó Nou (23
d'agost). La fotografia correspon al correfoc

d'Avinyó Nou. Per altra banda, és previsible que
el GIA també col·labori en la cercavila de la Festa
Major de Cantallops. Totes aquestes tasques són
fruit de l'esperit de servei i el compromís personal
dels voluntaris, organitzats dins del sistema d'ADF.

Un setembre més encetem un nou curs escolar.
Enguany hem incrementat el nombre d'alumnes,
hem passat del 96 infants amb que tancàvem el
juliol passat als 114 alumnes actuals. El grup més
nombrós de l'escola és el de P·3, amb 21 infants,
P·4 amb 16 nens i nenes i P·5 es manté amb 11;
això fa un total de 48 alumnes al parvulari, quasibé
la meitat del total de l'escola.
A primària hi ha un grup de 17 alumnes al cicle
Inicial (primer i segon), 14 alumnes a tercer, 13
a quart, 15 alumnes a cinquè i 8 a sisè, els més
grans de la colla.

L'increment d'alumnes comporta també, l'augment
de mestres a l'escola, des d'aquest setembre som
una plantilla de 14 professors.

Les novetat d'aquest curs és la implantació de la
LOE ( la nova llei d'educació) a cicle Mitjà.
Aquesta llei enfoca, en línies molt generals, un
canvi en el plantejament de l'educació; entén
l'ensenyament com un conjunt d'estratègies i
coneixements que ajuden l'alumne a interrelacionar-
los entre ells, aprofitant el que ja saben per a
introduir noves adquisicions. I a prendre
consciència, per part dels alumnes, que
l'aprenentatge no s'atura, en un món tant canviant
com el nostre, sempre haurem d'estar disposats a
aprendre coses noves per poder tira endavant en
l'àmbit professional.
A banda d'això, a l'escola tenim dos projectes
d'innovació educativa. El primer és sobre l'ús de
les noves tecnologies i l'aplicació de les TIC dins
les matèries (matemàtiques, llengües, medi,...).
El segon projecte es titula  "living english" i el seu
objectiu és el d'enfortir l'aprenentatge de la llengua
anglesa. A més de comptar amb la mestra
especialista d'anglès, el departament d'educació
ens ha dotat d'una mestra a mitja jornada,
d'aquesta manera l'aprenentatge de l'anglès queda
distribuït de la següent manera: una hora setmanal
a parvulari, tres hores a cicle inicial i quatre a
cicle mitjà i superior.
A més, cal dir que l'escola s'adherirà a la
celebració de l'any internacional de l'astronomia
(2009), al llarg del curs es farà referència a aquest
tema, que tanta curiositat desperta a nens i nenes,
i culminarà amb les colònies que giraran al voltant
d'aquesta temàtica.
Com cada any durant el període d'estiu s'han
portat a terme diferents arranjaments a l'escola.
Aquest any cal destacar el sorral, la cartellera i
la millora de la telefonia interna.
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Del dia 25 de juny i fins al 25 de juliol han
tingut lloc les activitats d'estiu destinades als
més joves del municipi: el Casal d'Estiu i l'Estiu
Jove. El casal va mantenir l'estructura de cinc
setmanes amb activitat de matí i va tornar a
oferir el servei d'acollida i de menjador. Un
total de 60 infants van participar al Casal
d'Estiu, 37 al grup de petits (de 4 a 7 anys) i
23 al grup de grans (de 8 a 13 anys). El grup
de petits va comptar amb quatre monitores; la
Laura de la Cruz, la Neus Ràfols, la Goretti
Battet i la Muntsa Tort i amb el suport de la
Núria Trens i l'Alba Ràfols com a ajudants de
monitores. El grup de grans va comptar amb
dues monitores la Laura Ràfols i l'Esther Ferré
i un any més la  Carme Albà ha estat la cuinera.
Enguany hi ha hagut una novetat; les Colònies
dels petits s'han allargat un dia i d'aquesta
forma el grup de petits ha tingut unes colònies
de tres dies. Els anys anteriors forces famílies
havien demanat d'allargar les colònies ja que
se'ls feien molt curtes i després de la bona
acollida de l’experiència d'aquest any, les

colònies del pròxim casal d'estiu tornaran a ser
de tres dies. Les colònies dels petits varen ser
a Santa Eulàlia de Riuprimer i també varen fer
altres sortides com la sortida a Vilafranca o la
de l'Illa Fantasia.
El grup de grans va fer una sortida a Sant
Quintí, una a Navarcles i també a l'Illa Fantasia.
La travessa de quatre dies va recórrer en bona
part el parc natural del Foix. El primer dia es
va anar amb tren fins a Vilanova i on es va
visitar el museu del ferrocarril i també hi va
haver una estona de platja, l'endemà es va fer
una ruta per descobrir la Cova Negre, molt a
prop d'Olivella i a la tarda piscina. També es
va fer una ruta comentada des del Castell
d'Olèrdola a Moja i l'endemà i va haver jocs
varis i escalada a Can Ximet. La Ruta de la
travessa va acabar a Santa Margarida i els
Monjos amb una visita al refugi de la Guerra
Civil.
El Casal d'estiu ha estat tant actiu com és
habitual, i ha estat ben valorat tant per les
famílies com per als infants.

L'Estiu Jove és una sortida de sis dies que es
realitza cada juliol amb joves del nostre municipi
i d'altres municipis de la comarca com Font-Rubí
i Vilobí. Aquest any va ser del 13 al 18 de juliol
i van participar-hi 28 joves. La població de destí
va ser Rieux Volvestre, municipi francès agermanat
amb Font Rubí, que es troba situat al sud de França
a la regió de l'Haute Garonne.
Tot seguit us fem una mica de resum del viatge.
Vam arribar a Rieux diumenge a la tarda i ens
vam allotjar; una part del grup va fer l'estada

amb famílies i l'altra a l'alberg del poble i tots
vam estar realment molt ben acollits. El dilluns al
matí començava una setmana plena d'activitats i
sortides, un grup va fer pesca i piscina al “Plan
d'Eau” i l'altre equitació al centre eqüestre. A la
tarda vam anar a Carcassonne a fer una visita a
la ciutat fortificada i veure també el famós castell
de foc que te lloc cada 14 de juliol en motiu de
la diada nacional.
El dimarts vam passar el dia a Rieux; al matí es
van organitzar uns partidets de basquet, ping-
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pong i futbolí i a la tarda es van fer els dos grups
del primer dia per tal que tothom pogués fer totes
les activitats i finalment després de sopar es va
disputar un partit de futbol en el que va acabar
guanyant l'equip local. El dimecres varem passar
el dia fora per tal de veure el Tour de França; ens
vam llevar molt d'hora i vam marxar amb autocar
fins a St. Girons i d'allà vam fer una altra part de
la ruta a peu fins a arribar a un poblet des d'on
vam poder veure els ciclistes i tota la comitiva del
Tour sense perdre'ns cap detall. Al vespre de nou
a Rieux, ens esperava un gran sopar de germanor
a la sala polivalent. Érem un centenar de persones;
el grup de joves d'aquí i de Rieux, les famílies
d'acollida, els col·laboradors, la comissió

d'agermanament i representants de l'Ajuntament.
El dijous també ens esperava una jornada plena
d'activitat i aventura al parc de recorreguts
acrobàtics de Carla Bayle “sequoia-vertigo.com”.
Al matí hi va haver la sessió teòrica i pràctica i
d'entrenament en una zona de recorreguts fàcils
i de poca alçada i a la tarda tothom que va voler
va fer els recorreguts preparats a dalt de les altes
sequoies (arbres que poden tenir més de 100
metres d'altura i que viuen milers d'anys), era per
sentir-se com un autèntic “Tarzan”.
L'endemà al matí va arribar l'hora dels adéus,
estàvem tristos perquè ens acomiadàvem dels
nostres amics de Rieux Volvestre, però molt contents
de com ens havia anat l'estada.

El cap de setmana del 22 d'agost vam rebre la visita
d'un grup de ciclistes de Béruges, que va fer el
trajecte Béruges - Avinyonet al que van batejar amb
el nom de “la volta del cava”, uns 850 Km que
varen fer amb sis etapes. En arribar a la Granada
els esperava un grup de veïns amb bicicleta i tots
junts van continuar fins a l'Ajuntament on els esperava
un piscolabis de benvinguda. El grup va ser acollit
per diferents famílies del municipi. El dissabte se'ls
va convidar a una paella a Sant Sebastià i després
van anar a veure el partit de futbol a la Grava. Al
vespre van anar a sopar a Can Mitjans i l'endemà
van fer una visita a Can Fontanals i després a la
cercavila de la festa major d'Avinyó Nou. A la tarda

es va fer una partida de petanca a l'Arboçar i
l'endemà al matí encetaven el camí de tornada a
Béruges, això sí, aquesta vegada en cotxe.

Després de les vacances d'estiu s'estan programant
els nous cursos de francès tant per a persones que
es vulguin iniciar en l'aprenentatge d'aquest idioma
com per a aquelles persones que ja han fet algun
curs i tenen un nivell encara bàsic de la llengua

francesa. Les persones interessades en realitzar
aquests cursos podeu trucar a l'Ajuntament per
tal de demanar més informació i inscriure-s'hi. El
lloc de realització del curs d'iniciació dependrà
del grup d'inscrits/tes.
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Divendres, dia 17 d'octubre
Nit, a les 22 h a la sala del Centre
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
a càrrec de Pere Marcé
a continuació ES SORTEGERAN LES LLOTGES

Nit, a les 23 h, a la sala del Centre
GRUP D'HAVANERES “PORT VELL”

I tot seguit, a la sala del Centre
EMPALMADA amb: «Jovent del Poble»

Dissabte, dia 18 d'octubre
Matí, a les 9:00 h. fins 10:30 h
Darrera del Centre
SARDINADA POPULAR per a la gent del poble

Matí, a les 11 h. a la Pista Poliesportiva
PARTIT DE BÀSQUET FEMENI
FUTBOL SALA entre els grups del poble

Matí, de les 11 fins a les 13,30h.
A la Avd. La Quintana
PARC INFANTIL Inflables,quads

Tarda a les 15 h, al Bar del Centre
CAMPEONAT DE DÒMINO per parelles

Tarda de les 16 fins a les 18 h. a la Avd. La Quintana
PARC INFANTIL Inflables, quads
PASSEJADA AMB PONIS

Tarda, a les 18 h. a la Avd. La Quintana
XOCOLATADA POPULAR
Amb la col·laboració del Bar Restaurant Cantallops

Nit, a les 23 h

A la plaça Nova o a la sala del Centre,
dependrà del temps BALL DE FESTA MAJOR
AMB L'ORQUESTRA CENTAURO

Diumenge, dia 19 d'octubre
Matí, a la sortida de missa
GRAN CERCAVILA PELS CARRERS
DE CANTALLOPS AMB
Diables de les Gunyoles
Els bastoners i grallers
Els llobatons
Ball de cintes
Ballets populars
Grup Escàndol
(Timbalers de Sant Quintí)

Seguidament, a la sala del Centre GRUP ESCÀNDOL
(Timbalers de Sant Quinti)
BASTONERS DE CANTALLOPS
LLOBATONS
BALL DE CINTES
ACTUACIÓ DELS BALLETS

En acabar les actuacions, entrega de premis dels
participa'ns en el dibuix de la portada del programa
PICA PICA POPULAR

Tarda, a les 19:30, a la sala del Centre BALL DE VETLLA
A càrrec de l'0rquestra SLOGAN

Avinyonet del Penedès Viu el parc
22 de novembre, dissabte
17 h. Cop de Clown presenta l'espectacle  Circ de Paper,
al CEIP d'Avinyonet.

Després de l'espectacle, xocolatada

Festes a Cantallops
La Castanyada se celebrarà el dissabte 1 de novembre
a les 19h.
Es podran entregar les cartes al Patge Reial el divendres
26 de desembre a les 12h.

Pessebre vivent parlat
La comissió encarregada de posar en marxa el pessebre
vivent parlat de Les Gunyoles, ja s'ha posat mans a
l'obra. En guant celebrarem la 23ena edició i la
principal novetat serà acabar la remodelació que vàrem
començar l'any passat de la majoria de quadres del
pessebre, com són:
- L'aparició de l'àngel a “l'anunaciació a Maria”
- Ampliació del mercat i del quadre del “poder de les
tenebres”
- Tancat de les ovelles
- Restauració de les fustes del pont...
Portar a terme totes aquestes tasques seria impossible
si no fos per l'esforç i col·laboració de gran part de
veïns del poble, veient recompensada aquesta feina
amb el nombrós públic que ens visita any rera any.
Les dates d'aquest 23ena edició són:
21, 25, 26 i 28 de desembre de 2008
1, 4 i 11 de gener de 2009
Horari: de 6 a 2/4 de 8 de la tarda
www.pessebre.net
pessebregunyoles@pessebre.net
Esperem la vostra assistència!

18 D'OCTUBRE
9:00 A la Pista Poliesportiva
SARDINADA POPULAR
10:30 A la Pista poliesportiva
CONCURS DE PODA
11:00 A la Societat La Penya
TORNEIG DE PING-PONG
12:00 A la Pista Poliesporiva
GIMCANA DE TRACTORS
16:30 A la Pista Poliesportiva
JOCS INFANTILS
18:00 A la Pista Poliesportiva
FUTBOL SALA Casats & Solters
19:00 A la Pista Poliesportiva
XOCOLATADA INFANTIL

19 D'OCTUBRE
9:30 A la Pista Poliesportiva
PASSEJADA AMB CARRUATGES
10:00 A 13:00 A la Pista Poliesportiva
TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
11:00 A la Pista Poliesportiva
TREPITJADA DE RAÏMS
11:30 A l'Església
MISSA
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12:00 A la Societat La Penya
CONCURS DE TASTAVINS

14:30 A la Pista Poliesportiva
PAELLA D'ARRÒS

Festes Nadal i Reis de l’Arboçar
DIMECRES, 24 DE DESEMBRE
10:30 MISSA DEL GALL
12:00 A la Societat La Penya
VETLLADA NADALENCA

DIJOUS, 25 DE DESEMBRE
13:00 A la Plaça
CAGA TIÓ

DILLUNS, 5 DE GENER
20:00 A la Plaça

SES MAJESTATS ELS REIS D'ORIENT

DIMARTS, 6 DE GENER
13:00 A la Pista Poliesportiva
FUTBOL SALA Casats & Solters

DISSABTE, 10 DE GENER
11:00 Per a totes les cases
CAMPANYA DE L'AMPOLLA




