


Ajuntament
Ajuntament fax
Ajuntament correu electrònic
Ajuntament web
ADF
Escola Pública d’Avinyonet
Consell Comarcal
SIAJ. Informació jove
Bombers Vilafranca
Bombers
Emergències
Farmàcia
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
Emergències
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
Mútua Penedès (urgències)

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
93 814 70 50 (Vilanova)

93 657 00 10
112
088

900 77 00 77
93 818 04 40
93 890 22 40
93 890 27 00
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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
Hispano Igualadina
Soler i Sauret
Llar d’Infants d’Avinyonet

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
93 890 11 51

93 632 51 33/93 632 52 32
618 63 17 92

Deixalleria
Dilluns de 9.00 a 13.00 hores; divendres de 9.00 a
13.00 i de 16.00 a 19.00 hores i dissabre de 9.00 a
14.00 hores.(Carrer Canigó - Carrer Mare de Déu de
Montserrat 48, al polígon industrial de Sant Pere Molanta).

Darrera del Carrefour.
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)



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i



El passat 2 d'abril, en un ple extraordinari, Joan
Marcé Casas s'acomiadava com a alcalde
d'Avinyonet després de 18 anys consecutius en
el càrrec. El ple de renúncia va tenir lloc al CEIP
Avinyonet, en un acte emotiu. La sala estava
plena de gom a gom, més d'un centenar de
veïns hi van assistir. També els familiars i diversos
càrrecs polítics de la comarca van voler donar
el seu suport i reconeixement a Joan Marcé. Els
grups polítics van coincidir en destacar “l'entrega

que Marcé sempre ha tingut cap el poble i la
gran feina que ha portat a terme durant tots
aquests anys”. Per la seva banda, Joan Marcé,
va voler reconèixer i agrair la tasca del seu
equip i de la resta de regidors i va recordar  les
obres més emblemàtiques que s'ha fet al llarg
d'aquests anys “que han transformat el municipi
en el que és ara”.  Marcé va assegurar que
deixa el seu càrrec amb tranquilitat perquè té
la certesa “que l'Ajuntament està ben encaminat”.

El 15 d'abril es portava a terme el ple
extraordinari d'elecció del nou alcalde. Els vots
emesos van ser 5 per a Oriol de la Cruz, 2 per
a Jordi Parellada i 2 per a Mª Victòria de Pascual.
Amb aquest resultat el candidat del PSC-PM va
ser elegit alcalde del municipi d'Avinyonet i va
jurar el càrrec davant els nombrosos veïns que
van omplir la sala de plens. També van ser
presents a l'acte nombrosos representants polítics.
Oriol de la Cruz va voler agrair la confiança

“que ha dipositat en mi en Joan Marcé i els
meus companys de partit”.  De la Cruz va
manifestar voler mantenir un tarannà dialogant
i obert amb la resta de forces. El nou alcalde
va assegurar començar aquesta nova etapa amb
molta il·lusió i amb la seguretat de tenir un “bon
equip de treballadors a l'Ajuntament”. La resta
de grups polítics li van fer arribar la seva
felicitació i li van demanar que tots els acords
es prenguin amb el major consens possible.A
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Es van proclamar com a candidats a l'alcaldia
els regidors Oriol de la Cruz Marcé, Jordi
Parellada Rovirosa i Mª Victòria de Pascual
Pascual, que van treure 5 vots, 2 i 2
respectivament. Així amb la majoria dels vots
emesos es va proclamar alcalde-president de la
corporació el candidat pel Partit dels Socialistes
de Catalunya Oriol de la Cruz Marcé, que jurant
el càrrec va prendre possessió immediata del
càrrec, rebent la vara de comandament de
masnde de l'anterior alcalde Joan Marcé Casas.

A continuació el nou batlle va llegir el discurs:

“Bona tarda a tothom.

Es un plaer poder gaudir de la presència en
aquesta sala de plens de l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès, de diputats de la
Diputació de Barcelona, del Vice-president del
Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Alcaldes i
Alcaldesses de la comarca i de fora de la
comarca, als regidors membres de la corporació
i molts dels regidors que heu format part d'aquest
ajuntament durant tots aquests anys, als amics
i amigues que heu volgut estar al meu costat en

aquest moment tant important, així com als veïns
i veïnes d'Avinyonet del Penedès.

A TOTS BENVINGUTS.

Primer de tot, agrair el vot que m'han donat els
meus companys de grup que han fet possible la
meva elecció com a nou Alcalde d'Avinyonet
del Penedès.

Agrair també el suport i confiança que ha tingut
en mi l'alcalde Joan Marcè en poder treballar
pel meu municipi aquests 6 anys, així com la
col·laboració constant de la resta de regidors
de l'equip de govern en totes les tasques que
em desenvolupat, treballant en un objectiu comú
que ha estat sempre el funcionament i millora
constant del nostre municipi.

Fent una mica d'història, la meva implicació en
la política municipal començava a finals de l'any
2002, va ser un dissabte, després de servir
esmorzars, ajudant als meus pares, i es van
presentar el Pere Ferret i el Cisco de la Cruz,
per cert, el meu cosí, per parlar amb mi.  Jo
estava acabant els meus estudis d'arquitecte
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tècnic quan em van oferir formar part del grup
de persones que sota les sigles del PSC s'anaven
presentant a les eleccions municipals d'Avinyonet.

Els que em coneixeu sabeu que sóc una persona
inquieta i que m'agrada col·laborar de forma
intensa en els llocs a on participo.

Després d'assistir en les trobades, aquella
experiència i les idees que en aquelles reunions
es presentaven i debatien, em van fer sentir-me
identificat de seguida amb el grup. A l'hora de
confeccionar les llistes per les eleccions del maig
del 2003 es va decidir que em presentés com
a número 5.  Els resultats obtinguts en les eleccions
em van permetre entrar a formar part de l'equip
de govern.  Van ser 4 anys intensos, amb molts
canvis en el nostre municipi, com ara: l'escola
nova, els Vestidors de la Grava, la urbanització
de les Roques a l'Arboçar, l'Era de la Roca a
les Gunyoles, el local social els Gorgs, el nom
d'Avinyó Nou, entre molts d'altres.

En les  eleccions del 2007 el grup decidiria que
anés com a número 2 de la llista, fet que em
donava més confiança en les tasques ja
realitzades. Novament els resultats obtinguts ens
donàvem la confiança de formar equip de govern
amb majoria absoluta, sent 1er tinent d'alcalde.

Deixeu-me per tant agrair, després d'aquestes
quatre línies dels meus inicis el suport dels meus
companys de grup per creure en mi i donar-me
el seu recolzament en ocupar un lloc en aquesta
llista.

Ara es compleixen 30 anys de democràcia i en
aquests anys han canviat molt les coses. Com
tots coneixem, el municipi ha anat millorant dia
a dia i poble a poble, començant per les
necessitats bàsiques de serveis, com ara la xarxa
d'aigua, la llum,  el telèfon. Serveis que ara no
ens podem imaginar viure sense ells però que
no fa gaires anys que en gaudim fermament.

Per altre banda la millora dels nostres carrers,
amb la seva urbanització per tal de garantir
una accessibilitat adequada i  un ús òptim per
als nostres veïns.

Els espais públics i els equipaments municipals,
com a punt de trobada i lloc de dinamització.
Aquest és l'Avinyonet que hereto, un gran projecte
amb un gran equip, construït amb l'esforç d'un

grup de persones i fet per a les persones.
Per tant el compromís que avui agafo és el de
seguir treballant per augmentar els serveis que
necessiten els veïns d'Avinyonet, seguint amb la
línia de treball que el meu grup a portat a terme
amb aquests 16 anys al govern municipal.

Ser del repte que em toca, amb un canvi en el
liderat, una situació econòmica difícil amb la
pèrdua de recursos per el municipi però també
estic convençut de l'aportació de tots els que
formem part d'aquest ajuntament.

En primer lloc, els meus companys de govern,
gent amb una gran estimació per els seus pobles
i per el municipi, amb ganes de tirar endavant
aquesta nova etapa que avui comença i sobretot
gent molt implicada en les tasques municipals.

Vull agrair el seu suport des del primer dia que
es va plantejar el canvi, en creure en la meva
persona i amb la meva capacitat de treball.
Sense el seu suport no hagués pogut prendre
aquesta decisió.

En segon lloc, els regidors membres dels altres
grups municipals. Sóc una persona molt dialogant
i m'agrada sentir les opinions de tothom, crec
que tot suma. La responsabilitat que ens pertoca
com a membres de la corporació és el treball
constant per el municipi i per els veïns.  Les
nostres bases i la nostra manera d'entendre el
municipi com a grup, tots en sou coneixedors i
seré fidel a aquesta idea, amb un programa
establert i un rigor en el treball.

I en tercer lloc, als treballadors de l'ajuntament,
un gran grup de persones, amb les que hi confio
fermament, després de la tasca que he pogut
compartir amb ells durant aquest sis anys que
portem treballant conjuntament. Però per sobre
de tot m'agradaria destacar la seva grana
qualitat humana i l'estimació que tenen pel
municipi.

Amb la suma de l'esforç de tots aquest, el
municipi seguirà el seu camí cap endavant,
millorant cada dia les necessitats dels veïns i
per sobre de tot amb un caràcter dialogant i
amb positivisme enfront dels problemes que
aniran sorgint.

Crec en aquest equip i tinc tota la il·lusió per
encapçalar aquest projecte.
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Som un municipi disgregat en l'espai,  formant
sis pobles sota les sigles d'Avinyonet del Penedès
i la nostra manera diferent de fer són el nostre
gran potencial.

Treballarem per tenir uns bons espais públics,
tant carrers com  places, que ens serveixin de
punts de trobada i convivència entre els veïns

Vull uns equipaments adequats a les necessitats
dels pobles, tenint espais per a la gent gran, les
noves tecnologies, els esports, els cursos, les
activitats, els punts de salut....

Tenim un municipi molt ric culturalment i crec
que ho em de seguir mantenint i potenciant.
Seguirem col·laborant en les societats de cada
poble per tal de que desenvolupin les seves
activitats culturals. Aquestes realitzen un treball
molt important i les seguirem ajudant com fins
ara.
Aprofitarem les noves tecnologies per apropar
l'administració a la ciutadania, a través de la
web municipal com a gran aparador del nostre
municipi a la xarxa.

Vull un ajuntament on la gent senti l'administració
municipal propera, amb la màxima atenció als
veïns per part dels seus regidors i l'alcalde.

Vull ser l'alcalde de tots, tenint com a eix principal
de govern les persones.

Ja per acabar voldria agrair als meus pares i a
la meva germana, el suport que m'han donat
constantment en totes les decisions que he anat
prenent al llarg de la meva vida, i més encara
en aquesta. Gràcies.

També a la meva companya l'Alba, per donar-
me tot el recolzament necessari per poder ser
avui aquí.

Finalment, enviar un petó molt gran a la meva
àvia, que degut al seu estat no pot estar aquí
amb nosaltres a la sala de plens, però ser que
està molt contenta.

Moltes gràcies a tothom.

Visca Avinyonet i visca Catalunya.

El pressupost del 2009 s'ha aprovat inicialment
per unanimitat. Compta amb:

A) Operacions corrents
Capítol 1.- Despeses de personal
467.500,00  EUROS
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis
683.300,00  EUROS
Capítol 3.- Despeses financeres
6.000,00 EUROS
Capítol 4.- Transferències corrents
60.300,00 EUROS

B) Operacions de capital
Capítol 6.- Inversions reals
879.500,00 EUROS
Capítol 7.- Transferències de capital
61.000,00 EUROS
Capítol 8.- Actius financers

-
Capítol9.- Passius financers
84.900,00 EUROS
Suma: 2.242.500,00 EUROS

ESTAT D'INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol 1.- Impostos directes
580.000,00 EUROS
Capítol 2.- Impostos indirectes
40.000,00  EUROS
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos
234.000,00 EUROS
Capítol 4.- Transferències corrents
421.000,00 EUROS
Capítol 5.- Ingressos patrimonials
31.000,00 EUROS

B) Operacions de capital
Capítol 6.- Alienació d'inversions reals
       -
Capítol 7.- Transferències de capital
600.000,00 EUROS
Capítol 8.- Actius financers
         -
Capítol 9.- Passius financers
336.500,00 EUROS
Suma: 2.242.500,00 EUROS



per contracte total de 697.312'92 euros.

Aprovació sol·licitud subvenció a la
secretaria d'Acció Ciutadana del
Depar tament de Governació i
administració públiques per a l'actuació
“Local Municipal d'Avinyó Nou F1”
Per unanimitat es va pactar sol·licitar la subvenció
per un import de 177.000 euros destinada al
finançament de la fase 1 del Local Municipal
d'Avinyó Nou.

Aprovació del amb Ecogestió Penedès
S.L i Josep Boix Corbella
Amb 5 vots a favor dels regidors del PSC-PM,
2 abstencions dels regidors de la UPA i 2 vots
en contra de CiU s'ha aprovat el conveni
urbanístic a signar amb Ecogestió Penedès i
Josep Boix Corbella per tal d'ordenar
urbanísticament l'activitat de selecció i
transferència de residus no perillosos i per tal
de implantar una deixalleria a les antigues
ins ta l · lac ions de “B lanco Nuclear”.

Aprovació inicial modificació puntual
del poum pel que fa a la regulació del
sòl no urbanitzable
Per unanimitat s'ha donat llum verda inicialment
una modificació puntual del POUM vigent del
municipi, que afecta la normativa urbanística
pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable,
en el que es refereix a la definició de llindars
i sostre màxim edificable.

Aprovació de la certificació d'obra núm.5
del projecte “Urbanització del PAU 1.3
Les roques: Obres fora d'àmbit, c/ de
les Roques.
Per unanimitat el ple ha aprovat la certificació
d'obra esmentada pel seu import total de
7.955'77 euros.

Aprovació certificació d'obra única
“Urbanització del PAU 1.3 les Roques:
Obres fora d'àmbit, c/ les Roques”
Obres no incloses en el projecte.
Tots els regidors han acordat aprovar la
certificació de les obres no incloses en el projecte
pel seu import total de 41.252'50 euros.

Acceptació ajudes i normativa del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
2008
Amb una votació aprovada per unanimitat el
plenari ha acceptat una subvenció del programa
PG i ET per al local Municipal d'Avinyó Nou
fase 1. La subvenció és de 350.396'53 euros
(PG) i de 90.000'00 euros (ET). L'obra té un
pressupost total de 697.312'92 euros.

Aprovació inicial del projecte “Local
Municipal d'Avinyó Nou F1
Amb els 7 vots favorables dels regidors de PSC-
PM i de la UPA i amb l'abstenció del grup de
CiU s'ha aprovat inicialment el projecte “Local
Municipal d'Avinyó Nou f1” redactat pels serveis
tècnics municipals amb un pressupost d'execució
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Aprovació conveni participació en el
pla d’informació i vigilància contra
incendis forestals de l’any 2009
Per unanimitat els assistents al plenari han
aprovat un conveni contra els incendis forestals
que formalitza la cooperació entre l’Ajuntament
d’Avinyonet, l’Ajuntament d’Olivella, l’Agrupació
de Defensa Forestal d’Avinyonet i la Diputació
de Barcelona.

Accceptació cessió mobiliari urbà
Diputació de Barcelona
Amb tots els vots a favor el ple ha acceptat la
cessió en propietat del mobiliari urbà de 6
bancs d’espai urbà pel valor de 2.003’58
euros.

Aprovació conveni amb la Societat la
Torre de les Gunyoles
Per unanimitat el plenari ha aprovatun conveni
amb la Societat la Torre de les Gunyoles on es
regula diferents col·laboracions entre ambdues
entitats.

Elecció Jutge de Pau substitut del
municipi
Unànimement es va donar llum verda a l’elecció
de Joan Ràfols Arnan com a Jutge de Pau
substitut del municipi

Aprovació expedient de modificació de
crèdits núm. 1/09
Tots els assistents han votat favorablement a
aprovar inicialment l’expedient de modificació
dins l’estat de despeses i d’ingressos del
pressupost municipal vigent segons les següents
xifres:
a) Crèdits extraordinaris
431/622.02  Construcció magatzem
municipal: 281.057,00
b) Generació de crèdit
720.00  Subvenció Estat FEIL:  281.057,00

Renúncia del senyor Joan Marcé Casas
com a regidor de la corporació
El plenari ha pres coneixement formal de la
renúncia com a regidor de Joan Marcé Casas.
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Presa de possessió de Pere Gabern
Ràfols com a regidor de la corporació
En substitució d’en Joan Marcé Casas, el regidor
electe Pere Gabern Ràfols, de la candidatura
presentada per PSC-PM va prestar jurament del
càrrec.

Adjudicació defintiva obra “construcció
d’un magatzem municipal”
Amb tots els vots a favor s’ha aprovat adjudicar
les obres del magatzem municipal a l’empresa
Construccions Successors d’A.Vives S.L de
Martorell, per un import total de 238.655’65
euros (IVA a part) més les millores i variants
sobre el projecte proposades. També es va
acordar que l’empresa acrediti que ha constituït
la garantia definitiva xifrada en 11.932’78
euros.

Adhesió a la candidatura de Tarragona
com a capital europea de la cultura 2016
Per unanimitat es va aprovar donar suport a
aquesta candidatura.

Aprovació obertura procediment de
contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a
l’execució de l’obra “local municipal
d’Avinyó Nou, f1”
Tots els regidors van votar favorablement a
contractar mitjançant el procediment obert
l’oferta més avantatjosa les obres del local
municipal d’Avinyó Nou f1 amb un pressupost
de licitació de 601.131’83 euros (IVA apart).
També es va nomenar com a membres de la
Mesa de contractació a: President: Oriol de
la Cruz Marcé, alcalde-president  Vocals: Pere
Gabern Ràfols, M. Victòria de Pascual i Pascual,
Jordi Parellada Rovirosa, secretari-interventor:
Jaume de Castro i Castro, arquitecte assessor
municipal:  Pere Pascual Rossell i secretari:
Joan Batlle Massana
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Regidories i àrees
Àrea d'Urbanisme i Serveis Urbans
   - Regidoria d'Urbanisme i Habitatge: JOSÉ CASTILLO MOLINA
   - Regidoria d'Obres Públiques: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
   - Regidoria de Medi Ambient: PERE GABERN RÀFOLS
   - Regidoria de Manteniment de Serveis: JOSÉ CASTILLO MOLINA
   - Regidoria de Mobilitat: PERE GABERN RÀFOLS
   - Coordinador: JOSÉ CASTILLO MOLINA
 
Àrea de Serveis Personals
   - Regidoria de Cultura: FREDERIC MANZANARES ELÍAS
   - Regidoria d'Esports: FREDERIC MANZANARES ELÍAS
   - Regidoria de Joventut: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
   - Regidoria d'Educació: PERE GABERN RÀFOLS
   - Coordinador: PERE GABERN RÀFOLS
 
Àrea de Serveis Administratius i Econòmics 
   - Regidoria de Recursos Humans i Informació: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
   - Regidoria d'Hisenda: JOSÉ CASTILLO MOLINA
   - Regidoria de Governació: JOSÉ CASTILLO MOLINA
   - Regidoria de Noves Tecnologies: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
   - Regidoria de Promoció Econòmica: FREDERIC MANZANARES ELÍAS
   - Regidoria d'Agricultura: JOSEP RAVENTÓS MASSANA
   - Coordinador: JOSEP RAVENTÓS MASSANA
 
Àrea de Benestar Social
   - Regidoria de Serveis Socials: JOSEP RAVENTÓS MASSANA
   - Regidoria de Participació i Gent Gran: FREDERIC MANZANARES ELIAS
   - Regidoria de Sanitat I Atenció a la Dona: PERE GABERN RÀFOLS
   - Regidoria de Cooperació i Solidaritat: JOSEP RAVENTÓS MASSANA
   - Coordinador: FREDERIC MANZANARES ELIAS
 
Comissions Informatives
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CIUTADANS
Presidida pel senyor alcalde i integrada pels regidors  Pere Gabern Ràfols, Frederic Manzanares Elías, Guillem Gómez del Casal
Sevilla i Mª. Victòria de Pascual Pascual.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT MUNICIPAL
Presidida pel senyor alcalde i integrada pels regidors José Castillo Molina, Josep Raventós Massana, Jordi Parellada Rovirosa i Pere
Calvo Guasch.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, constituïda pel senyor alcalde, els regidors José Castillo Molina, Jordi Parellada Rovirosa i
M. Victòria de Pascual Pascual.

NOMENAMENTS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf
Vocal titular: JOSEP RAVENTÓS MASSANA
Vocals substituts: JOSÉ CASTILLO MOLINA
                        ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ 

Consell Escolar del CEIP d'Avinyonet
Vocal titular:PERE GABERN RÀFOLS
Vocal substitut: ORIOL DE LA CRUZ MARCÉ

Consell Escolar Comarcal
Vocal titular: PERE GABERN RÀFOLS 

Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÉ

Parc Natural del Garraf
Vocal titular: FREDERIC MANZANARES ELÍAS 

Junta de Compensació Can Mitjans
Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

Junta de Conservació “La Carrerada”
Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

Junta de Compensació Les Roques
Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

Junta de Compensació Cal Jaques
Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

Junta de Compensació carrer Pau Casals
Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

Comissió especial de comptes
- ORIOL DE LA CRUZ MARCÉ, alcalde-president (PSC-PM)
- JOSÉ CASTILLO MOLINA (PSC-PM)
- JORDI PARELLADA ROVIROSA (CiU)
- M. VICTÒRIA DE PASCUAL PASCUAL (UPA-FIC)
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Aprovació certificació d'obra nº 1 i 2
del projecte “Urbanització del c/ sota
Carretera N340 a Avinyó Nou F1
Per unanimitat el ple va aprovar les
certificacions esmentades pel seu import total
respectiu de 32.399,15 i 21.489,19 euros,
que correspon a l'obra ejecutada durant els
mesis de maig i juny de 2009.

Aprovació certificación d'obra nº 1 i 2
del projecte “Ampliació del desguàs
d'aigües pluvials a Avinyó Nou, al
nord de la carretera N340
Amb tots els vots a favor es va aprovar les
certificacions pel seu import total respectiu de
42.896, 75 i 7.748,94 euros corresponents
a l'execució de l'obra dels mesos de maig i
juny.

Aprovació proposta de festes local del
municipio per a l'any 2010
Unànimement es va aprovar que les festes per
a 2010, retribuïdes i no recuperables siguin
les següents:

El dilluns corresponent a la respectiva Festa
Major:

- L'Arboçar ................................26 de juliol

- Les Gunyoles ...........................9 d'agost

- Sant Sebastià dels Gorgs ..........2 d'agost

- Avinyó Nou i resta de nuclis.......23 d'agost

- Cantallops .......................18 d'octubre



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
Convocatòria de concurs públic per a
l'atorgament d'ajuts a l'escolarització
de nens de 0 a 3 anys en situación
desfavorida
Tots els regidors van votar a favor de les
bases per a l'atorgament d'aquests ajuts per
a la llar d'infants. També van acordar
convocar per a l'any 2009 els ajuts previstos
en l'Ordre EDU/85/2009, d'11 de març.

Aprovació del conveni amb el CCAP
per a la contractació i execució de
l'obra “Camí d'accés al barri de Can
Massana F2
Amb 7 vots a favor (PSC i CiU), 1 abstenció
(UPA) i un vot en contra (UPA) es va aprovar
el conveni de col·laboració a signar entre el
CCAP i l'Ajuntament, per a la contractació
i execució de les obres incloses en el PUOSC
de l'any 2008 i en el projecte Xarxa de
Camins de l'Alt Penedès 2008-2012 (Fase
I), per a l'actuació titulada Camí d'accés al
barri de Can Massana F2 (arribant a Cal
Palari), d'acord amb les aportacions
econòmiques per al finançament de la inversió

Ratificació del conveni amb la
Generalitat per a l'adhesió de
l'Ajuntament a la zarza Rescat de
Radiocomunicacions d'emergències i
seguretat
Amb tots els vots a favor es va ratificar la
signatura del conveni de col·laboració amb
el Departament d'Interior per l'adhesió de
l'Ajuntament d'Avinyonet a la xarxa
esmentada per cordinació amb protecció
civil, efectuada l'11 de desembre de 2008.

Rat i f i cac ió del  conveni  amb
l'Ajuntament de Sant Cugat per l'ús
de la piscina municipals pels veïns
d'Avinyonet
Per unanimitat es va votar a favor de la
ratificación del conveni amb Sant Cugat
Sesgarrigues perquè els veïns d'Avinyonet
tinguin les mateixes condicions econòmiques
que els veïns de Sant Cugat pel que fa a la
quota d'abonament de la piscina durant la
temporada d'estiu 2009.

Ratificació del conveni entre Sant
Cugat, Avinyonet i Olèrdola per l'ús
de la piscina municipal de Sant Cugat
pels Casals d'Estiu de l'any 2009
Per unanimitat es va ratificar la signatura del
conveni pel qual es regula l'ús de la piscina
municipal de Sant Cugat Sesgarrigues per
part dels casals d'estiu 2009 organitzats en
els tres municipis.

Aprovació provis ional  de la
modificación puntual del POUM pel
que fa a la regulación del sòl no
urbanitzable
Amb tots els vots favorables es va aprovar
provisionalment la modificació puntual del
POUM d'Avinyonet del Penedès, que afecta
la normativa urbanística pel que fa a la
regulació del sòl no urbanitzable promoguda
per l'Ajuntament.

Aprovació del text refós del Pla
Especial Almàssera (Molí d'Oli)
Amb 5 vots a favor (PSC) i 4 vots en contra
(CiU i UPA) es va aprovar el text del Pla
Especial Almàssera, redactat per Jaume Pons
Arquitectura SL, i promogut per Germina Viti,
SL, que incorpora les prescripcions requerides
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona, en la sessió de 29 de gener de
2009.



L'ajuntament d'Avinyonet ha iniciat una campanya
per tal d'aconseguir reduir al màxim el risc
d'incendis als boscos. Per això s'ha enviat una
carta a tots els propietaris de parcel·les o solars
urbans del municipi, perquè mantinguin en bones
condicions aquestes espais. Aquest any, degut a
les pluges del primer trimestre s'ha incrementat la

El Grup d'Intervenció Immediata d'Avinyonet ja
ha començat les seves tasques aquest estiu. El cap
de setmana del 4 i 5 de juliol, els voluntaris del
GIA van fer la primera guàrdia de vigilància
preventiva. Aquestes guàrdies es duran a terme
durant tot l'estiu i fins al 12 i 13 de setembre.
Igualment, la nit de Sant Joan també es va efectuar
vigilància, degut a l'especial risc d'incendis. Cal
destacar que durant la revetlla es va produir un
petit foc forestal, prop de Cantallops, que va
cremar 1.100 metres quadrats. En la seva extinció
també hi van participar els voluntaris d'Avinyonet.
Per altra banda, el Grup té previst participar en
les festes majors del municipi, tal com és habitual.
Qualsevol entitat pot demanar que el GIA presti
un servei preventiu, sempre que sigui un acte amb
pirotècnia (cercaviles, correfocs...) i que es demani
amb antelació.
Les altres vessants del Grup són la sensibilització
de la població i la intervenció en emergències,
en virtut de l'acord amb l'Agrupació de Defensa
Forestal d'Avinyonet del Penedès. Així, els voluntaris
estan integrats en el sistema ADF, organitzat a

nivell intercomarcal i de tot Catalunya. Respecte
els voluntaris, val a dir que recentment s'ha
incorporat gent nova al GIA. Aquest és un procés
necessari per mantenir un cert dinamisme a l'entitat.
I des d'aquí es convida a qualsevol persona a
formar-ne part. Només cal esperit de servei i
compromís amb l'entorn.

vegetació arbustiva, un fet que incrementa el perill
d'incendi o de propagació del foc.
Per això l'Ajuntament demana a tothom que deixi
en bones condicions les seves parcel·les, és a dir
sense deixalles, residus sòlids urbans o runes i
sense herbes ni arbusts en estat d'abandonament.
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El president de la Diputació de Barcelona, Antoni
Fogué, va visitar el passat 4 de juny els ajuntaments
d´Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues
i va conèixer la nova rotonda de la carretera BV-
2429, que millora la seguretat viària d´una cruïlla
de quatre braços, dos al camí de La Carrerada,
en direcció de La Granada i a Avinyó Nou, i dos
a la carretera BV-2429, en direcció a Sant Sebastià
dels Gorgs i a Sant Cugat Sesgarrigues.

A Avinyonet del Penedès, el president de la
Diputació va explicar que està visitant projectes
que estan en marxa a meitat del mandat, tant
siguin obres com altres treballs, que es fan amb
el suport de la Diputació. Van acompanyar el
president, l´alcalde d´Avinyonet del Penedès, Oriol
de la Cruz; l´alcaldessa de Sant Cugat
Sesgarrigues, Rosa Escala; i la diputada
d´Infraestructures, Urbanisme, Habitatge, Anna
Hernández. També hi van ser presents els regidors
de l'equip de govern (PSC-PM) i els de la UPA.

Pel que fa a la rotonda, Fogué va destacar que
es tracta d´una obra petita però que dóna servei

i soluciona problemes de ciutadans. Aquesta obra,
que ha tingut un cost a càrrec de la Diputació de
534.880 euros, presentava un punt problemàtic
del traçat ja que se situa en una zona de canvi
de rasant, pròxima a una corba de radi reduït i
escassa visibilitat. Per donar-hi solució, s´ha executat
una rotonda a nivell formada pels quatre braços
abans esmentats, amb un diàmetre interior de 36
metres i exterior de 56 metres. L´interior de la
rotonda s´ha enjardinat amb la plantació d´alzines
i plantes aromàtiques mediterrànies, i en els talussos
s´ha plantat hidrosembra.

Durant la visita a Avinyonet del Penedès, Fogué
va voler parlar amb els representants del consistori,
que li van plantejar algunes de les demandes del
municipi per a aquesta legislatura, i va signar al
llibre d´Honor de l'Ajuntament.

Fogué també es va desplaçar a les Gunyoles per
tal de veure el vial que uneix aquest nucli amb
Avinyó Nou, una altre de les obres que ha comptat
amb el suport de la Diputació.

L'Ajuntament ja ha rebut el projecte executiu de
l'obra “Camí d'Accés al barri de Can Massana,
Fase 2 arribant a Cal Palari”.

En aquests moments el projecte es troba en
període d'exposició pública.

Una vegada acabi el termini es passarà a
aprovació i s'obrirà el període de licitació de
les obres.

El projecte consistirà en la reparació dels flonjals
existents a la pavimentació d'accés a Cal
Massana. L'actuació inclou també la
pavimentació de l'accés a la Masia Cal Palari.

Les obres ténen un cost de 99.840'98 euros
(IVA a part) i seran finançades a parts iguals
entre l'Ajuntament d'Avinyonet i el Consell
Comarcal de l'Alt Penedès.
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Al 1999 la Universitat de Barcelona va començar
a portar a terme les excavacions arqueològiques
a la Font de la Canya. Aquest és un jaciment molt
important de la Cossetània Ibèrica, ocupat entre
els segles VII aC i finals del segle III aC. Es tracta
d'un gran camp de sitges (unes 450 estimables)
amb estructures que arrenquen des de la primera
edat del ferro, del segle VII aC (amb abundant
material fenici d'importació), i d'altres que abasten
tant el període ibèric antic (segles VI-V aC) com

a període ibèric ple (segles IV-III aC). L'objectiu
principal de la campanya de 2009 és l'excavació
arqueològica de part  de la zona  d'hàbitat, amb
una cronologia de segles IV-III aC.
Deu anys després continua la campanya i enguany
l'ajuntament vol celebrar l'aniversari. Per això s'ha
coordinat amb els directors d'excavació per tal
de fer-ne una presentación dels descobriments a
la sala de plens del consistori. Quan acabin les
excavacions d'aquest 2009 es farà una visita
guiada perquè tothom en pugui veure les troballes.

Les excavacions es portaran a terme del 7 de
setembre al 4 d'octubre. Les persones del municipi
que estiguin interessades en participar-hi ho poden
fer. La gent que estigui interessada caldrà que es
posi en contacte a la següent adreça i telèfon:
fontdelacanya@gmail.com
Rafel Jornet: 667 714 671
Dani López:  617 588 175

Les places són limitades. Es pot participar la totalitat
de la campanya. La manutenció i l'allotjament són
gratuïts i van a càrrec del projecte d'investigació.

Les obres de rehabilitació de Sant Pere
avancen a bon ritme. De moment s'ha tret
la coberta de l'església i s'hi han col·locat
les encavallades i les noves bigues de fusta.
Els treballs de rehabilitació s'estan portant a
terme a totes les parets i ja s'ha recalçat la
fonamentació
de l'església
p e r  t a l
d'assegurar
l'edifici.
Les obres són
f r u i t  d ' u n
conveni entre
l'Ajuntament i
el Bisbat de
Sant Feliu. El
p r o j e c t e
s'executarà en
2 fases i es
preveu que les
obres finalitzin
al 2012. A
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El passat 26 de juny es va
fer l'acte de replanteig de
les obres del nou magatzem
municipal. Així es dóna inici
a la cons t rucc ió de l
magatzem, que tindrà una
durada de 6 mesos.
L'empresa adjudicatària és
Construccions Vives i l'obra
haurà d'estar acabada
abans del 31 de desembre.
El nou magatzem municipal
representarà una gran

Els veïns d’Avinyonet gaudiran dels mateixos
descomptes en l’ús de la piscina de Sant Cugat
que els seus veïns. Així ho estipula un conveni
signat entre els dos consistoris. La col·laboració
permetrà doncs que durant la temporada 2009,
del 20 de juny a l’1 de setembre, tots els veïns
d’Avinyonet puguin comprar els abonament de
temporada al preu de 48 euros els adults, 30

euros els nens de 6 a 14 anys i a 20 euros pels
infants. Les entrades tindran un preu els dies
laborables de 3’50 pels adults i 2’50 pels nens,
els dies festius el preu pujarà 1 euro. Totes aquelles
persones que vulguin gaudir d’aquestes tarifes
han de passar en l’horari habitual de secretaria
per l’Ajuntament d’Avinyonet per tal de formalitzar
el carnet. 

El dia 17 de maig va morir Rosa Ferret Tort, la
primera veïna centenària del municipi. L’any
passat l’Ajuntament va voler retre homenatge a
Rosa Ferret, el mateix dia que cumplia els 100

Des de la regidoria d'Esports s'ha format un
equip de futbol 7 de nois i noies del municipi.
Durant els dies 27 i 28 de juny han participat
en el 2n torneig infantil, disputat a les instal·lacions
esportives de Sant Cugat Sesgarrigues. L'equip
d'Avinyonet estava format per Marta Ribes,
Gemma Esteve, Ignasi Ràfols, David Esteve,
Ruben Atenza, Joan Tort, Arnau Carbó, Àlex
Amezcua, Eloi Ferret, Èric Font i Pau
Parellada.L'equip del municipi estava encasellat
al grup D i van quedar en la segona posició.
Els resultats van ser:
Avinyonet - Pla (1-1)
Avinyonet - Vilobí (7-2)
Avinyonet - Sant pere de Riudebitlles (6-0)

anys de vida.  Ferret que era veïna d’Avinyó
Nou i nascuda  a les Gunyoles, va rebre la
medalla centenària de la Generalitat de
Catalunya.  

A quarts de final l'equip va quedar eliminat en
el pas a la semifinal enfront del Vilafranca,
perdent 5 a 0. La iniciativa del torneig és fomentar
la cohesió entre els diferents pobles, en defensar
els colors del municipi.

mil lora pel ser vei de
m a n t e n i m e n t  d e
l'ajuntament, que diposarà
d'un nou espai.
També el GIA es veurà
beneficiat d'aquesta obra,
ja que comptarà amb unes
instal·lacions per a tancar-
hi els vehicles i deixar-hi tot
el material.
El magatzem municipal
estarà situat al polígon la
Carrerada.
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El dijous dia 2 de juliol, al vespre, més de 200
persones van participar a la segona edició de la
Festa de l’Esport de l’Alt Penedès que organitza
la Conselleria d’Esports del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i que enguany es va celebrar al
Centre Cívic de la Granada.
Cisco de la Cruz, conseller comarcal d’Esports,
va explicar els objectius de la Festa de l’Esport
de l’Alt Penedès: reconèixer els esportistes i les
entitats esportives que tenen una trajectòria
esportiva remarcable o que han obtingut resultats

esportius rellevants durant la temporada, i
reconèixer les entitats i les persones que han
contribuït a la promoció i a la pràctica continuada
de l’Esport a l’Alt Penedès. Avinyonet va voler
guardonar a l’entrenador de la UE Avinyonet,
Josep Guilera, per la seva trajectòria. Aquest any
fa 25 anys que està al capdavant de l’entitat fent
les tasques d’entrenador. El regidor d’Esports,
Frederic Manzanares va lliurar la distinció fent
referència als mèrits de Guilera en la seva dedicació
a l’esport i al municipi. 

Un any més, el propossat dia 20 de juny, va tenir
lloc el sopar i la festa amb què es va donar per
acabada la darrera temporada 2008/2009.
Entre el sopar i la festa es va procedir al lliurament
dels corresponents trofeus de la temporada. Com
a més destacats, a més dels habituals jugadors i
entrenadors, cal fer referència al màxim golejador,
que va recaure en el jugador Pere Llopart Ventura.
 Com a valoració final de la temporada, en l’aspecte
esportiu, aquesta es podria qualificar d’irregular.
Durant el primer terç, al no poder disposar, per
un motiu o altre, d’una alineació base durant molts

partits, va resultar certament fluixa. Per sort, aquesta
dinàmica va canviar positivament a la recta final,
la qual cosa va acabar donant un caire més
satisfactori a la classificació final, obtenint una
novena plaça. Cal destacar també, que amb
aquesta temporada finalitzada, el nostre entrenador
en Josep Guilera Sánchez, ha complert 25 anys
ininterromputs com a responsable de la direcció
de l’equip. Bones vacances a tothom i fins la
propera temporada, que tindrà com a presentació
el partit de Festa Major el dia 22 d’agost del 2009
davant el C.F Begues (2a categoria territorial).
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Durant aquest mes de juliol s'han acabat les obres
d'urbanització del carrer Maravella, a sota la N-
340 i l'ampliació del desguàs d'aigües pluvials a
Avinyó Nou. Aquestes dues obres han estat
executades per l'empresa Construcciones i
explanaciones Gras, S.A. i han estat en part

subvencionades per la Generalitat de Catalunya,
dintre del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), i la Diputació de Barcelona en la Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ),
respectivament.
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El passat 25 d'Abril es va realitzar la VII Festa de
la Gent Gran del Municipi. Després de passar per
als diferents pobles a buscar els protagonistes de
la diada, varem anar fins a Pacs per tal de realitzar
la visita a les Bodegues Torres. Una visita amb un
interessant recorregut amb tren des d'on s'observen
els cellers i les vinyes de l'entorn. La visita va
acabar amb la degustació d'una copa de vi.

Tot seguit ens varem dirigir a Sant Martí Sarroca
per tal de visitar el conjunt monumental de la Roca,
amb les explicacions del Josep, el guia del castell.
Un cop acabada la visita i a la Sala Gòtica del
mateix castell de Sant Martí, es va realitzar el
dinar i la celebració de la festa.

L’Església romànica de Santa Maria
El temple va ser erigit a finals del segle XII i va
ser consagrat el 1204. Està construït sobre un
edifici religiós anterior, del segle X. El seu absis
es considera el millor de totes les terres catalanes
en el seu estil. Va ser restaurada el 1906 per
Josep Puig i Cadafalch i està catalogada monument
històric artístic per la Generalitat de Catalunya
des del 1931.

El Castell dels Santmartí
Al segle X, Galí, veguer del Penedès i fundador
de la nissaga dels Santmartí i el seu fill Guillem,
ja al segle XI, va començar la construcció del
castell. De l'estructura del castell de Sant Martí
s'ha reedificat la part formada per les estances
més nobles, que formen un pati interior de forma

trapezoïdal. La primera planta, allotjava les antigues
habitacions o dormitoris (les finestres conserven
els seients festejadors) i la Sala Gòtica, on va tenir
lloc el dinar, evoca l' antic menjador del castell.
Finalment la planta baixa, hi trobem les Quadres,
sala que manté la seva estructura original del
segle XI i les antigues Cuines del castell ocupen
tres sales de la planta baixa de l'edifici.
Després de dinar és va fer entrega del record de
la festa, una planta de estragó o una de marduix
o majorana. Hi va haver dues plaques de
reconeixement als  matrimonis que enguany
celebren les noces d'or, i també l'esplèndida
actuació de Carlos Gadea, veí del municipi i
participant a la festa, que va cantar dues cançons
acompanyades amb guitarra. Finalment el duet
Stylette va amenitzar el ball i fi de festa.
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Els dies 30, 1, 2, i 3 de maig , un grup de vint-i-
vuit persones del municipi van dirigir-se a Béruges
en motiu de la trobada anual de l'agermanament.
Com és habitual, l'allotjament va ser en famílies
i tant divendres com dissabte hi va haver sopar
de germanor a la sala polivalent. Divendres, durant
el sopar, hi va haver l'actuació de tres germans
que, amb molta gràcia i destresa, van realitzar
diversos gags de circ pel públic assistent. La
vetllada va continuar amb una demostració de
balls tradicionals i finalment ens en van ensenyar
a ballar un parell.

El dissabte el varem dedicar a la visita del parc
Futuroscope i tothom va coincidir en que va ser
molt interessant i encara van quedar ganes de
tornar-hi perquè amb un sol dia no te'l pots pas
acabar!

En conjunt, el grup que varem viatjar, va coincidir
en valorar ben positivament la trobada. Esperem
amb anhel, la visita dels nostres agermanats al
nostre municipi, serà aquest any vinent i tothom
que vulgui participar en l'organització de la
trobada només ho ha de dir i afegir-se a la comissió
d'Agermanament! L'objectiu d'aquesta és donar
a conèixer l'experiència i continuar evolucionant
any rere any amb aquesta experiència d'intercanvi
entre ambdós municipis.

Per part de la Comissió d'Agermanament, agrair
a totes aquelles persones i entitats que han
col·laborat amb la comissió d'agermanament i
que, hagin pogut participar o no a la trobada,
han fet possible que el projecte s'hagi pogut
realitzar amb èxit.

Al Casal d'Estiu hi participen un total de 63 infants,
38 al grup de petits (de 4 a 7 anys) i 25 al grup
de grans (de 8 a 13 anys). El grup de petits hi ha
quatre monitores; la Laura de la Cruz, la Neus
Ràfols, la Goretti Battet i l'Eva Carsí i comptem
també amb el suport de la Núria Trens i l'Alba
Ràfols com a  d'ajudants de monitores. El grup de
grans compte amb tres monitores; la Laura Ràfols,
l'Esther Ferré i la Meritxell Miret i com a ajudant
de monitor amb l'Aleix Córdoba.

L'Estiu Jove viatja a Chiusanico (Itàlia) , del 12 al
17 de Juliol. La sortida de l'estiu jove d'enguany
és fa del 12 al 17de juliol i es viatja al poble
agermanat amb Vilobí del Penedès; Chiusanico,
un municipi italià, situat a la regió de la Ligúria,
a la província d´Imperia. Hi participen joves a

partir de 1er d'ESO dels municipis d'Avinyonet,
Font-Rubí, Olèrdola i Vilobí del Penedès.
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La realització de cursos d'iniciació al tast de vins
pretén difondre la cultura del vi i el cava entre la
gent jove, basant-se en un consum moderat i
responsable, i ensenyar a apreciar el ventall
d'aromes i sabors que es poden trobar dins una
copa.
El passat dia 20 de març, com a cloenda dels
cursos de tast realitzats durant el curs 2007-2008,
es va portar a terme una Sessió de Tast de Vins i
caves del municipi, maridats amb embotits també
del municipi. Un cop acabada La sessió de tast es

va fer l'entrega dels diplomes corresponents als
cursos realitzats.
Aquesta és una iniciativa organitzada pel Servei
Comarcal de Joventut i l'Acadèmia Tastavins sant
Humbert, amb la colaboració de l'INCAVI i la major
part d'ajuntaments de la comarca. Després de l'èxit
que va tenir aquesta iniciativa, es va sol·licitar la
realització de nous cursos de tast de vins i el passat
mes de maig ja es va portar a terme un segon curs
d'iniciació al tast de vins. Està previst que el curs
vinent se'n realitzi un d'aprofundiment.
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Aquest mes de juliol, les Gunyoles ha celebrat la
I Festa del Segar i el Batre. Després de 42 anys,
s'ha posat en marxa la màquina de batre i s'ha
pogut veure el seu funcionament. El dia 4 de juliol
es va sortir a segar i es van fer les garbes i al 19

de juliol després d'un bon esmorzar, es va realitzar
la primera batuda amb la màquina i després de
dinar tothom va tenir l'oportunitat de tornar a
veure en funcionament la màquina durant la segona
batuda.
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DIVENDRES, 24 DE JULIOL
A 2/4 de 7 de la tarda, a la pista de tennis de
Cal Carsí, final campionat de tennis

A 2/4 de 10 de la nit, a la pista poliesportiva
sopar a la fresca

Seguidament pronunciació del pregó
A càrrec de la Sr. Oriol de la Cruz
Alcalde d'Avinyonet

A continuació, cantada d'havaneres
A càrrec del grup Havana Xica

DISSABTE, 25 DE JULIOL
A partir de les 9 del matí i durant tot el dia
A la Societat la Penya, campionat social
d'escalextric, a càrrec del Club Slot Sitges
A les 11 del matí, a la pista poliesportiva
parc infantil, Tobogans, tren, quads i inflables

A 2/4 d'11 del matí, a la Societat la Penya
campionat de futbolí

A les 2 del migdia, davant de la Societat la Penya
remullada popular
A les 4 de la tarda, a la pista poliesportiva
parc infantil, Tobogans, tren, quads i inflables

A les 7 de la tarda, a la pista poliesportiva
exhibició de monocicle i flat

A les 11 de la nit, pels carrers del poble
correfoc, a càrrec dels Diables de l'Arboçar i Drac
de Castellví de la Marca

Seguidament, al camp de futbol
castell de focs d'artifici

A 3/4 de 12 de la nit, a la pista poliesportiva
gran ball de nit, a càrrec de l' Orquestra Melodia

A la mitja part,exhibició de gimnàstica rítmica, a
càrrec de les noies de l'Arboçar

DIUMENGE, 26 DE JULIOL
A 2/4 de 12 del migdia, a l'església
missa solemne, es cantaran els goigs de Santa
Anna, patrona de l'Arboçar

A 2/4 d'1 del migdia, a la plaça de l'església
cercavila, amb els balls populars, Gegants d'Ordal,
Bastoners de Sant Quintí de Mediona i Panderetes
de l'Arboçar
A les 2 del migdia, a la Societat la Penya
vermut de Festa Major
Exhibició dels balls populars i lliurament de premis
dels campionats de tennis i futbolí

A continuació lectura versos dels diables

A 2/4 de 7 de la tarda, al camp de futbol
partit de futbol
F.C. Arboçar - U.E. Martinenca

A les 10 de la nit, a la pista poliesportiva
teatre a la fresca
Amb l'obra Aquí no paga ni Déu! de Dario Fo, a
càrrec del grup La Cumprativa de Llorenç del
Penedès

En acabar, traca de fi de festa

EXPOSICIÓ DE QUADRES
A LA PINTURA D'OLI
PER JOSÉ ORNO ESCUDER

LLOC: SOCIETAT LA PENYA
DISSABTE: 9 a 14 - 16 a 20
DIUMENGE: 13 a 5 - 18 a 20
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Divendres dia 31 de juliol
21h: Castell de focs d'artifici i correfoc amb
els diables de Pontons i de Sant Sebastià dels
Gorgs. Lloc: plaça de l'església i carrers del
poble.
22h: Gran sopar local. Llegida dels Versots i
tot seguit Bingo. Lloc: plaça Mª Sabater

Dissabte dia 1 d'agost
A la tarda parc infantil
17h: VIII Campionat de Futbolí
17.30h: Jocs infantils
18h: Xocolatada per a tothom. Lloc: carrer
Montserrat
18.30h: XV concurs de petanca local. Lloc:
plaça la Petanca

22h: Correfoc amb els diables de Sant Sebastià
dels Gorgs
23.30h: Ball de nit amb el grup Conjunt Clau
de Sol

Diumenge dia 2 d'agost
10h: XXIX cursa popular i refrigeri per a tots
els participants. Lloc: plaça de l'Església
11h: Missa
13h: Cercavila amb els capsgrossos, cama
llargs i diables de Sant Sebastià dels Gorgs
18h: Grup de pallassos Bitxicleta
20h: Ball de fi de festa amb el grup La
Montecarlo. Lloc: plaça Mª Sabater



Dijous 6 d’agost
A les 8 a la pista dels atmellers
Partits de futbol infantil, veterans i dones
 
Divendres 7 d’agost
A les 21.30h a la Societat la Torre
Pregó
Tot seguit teatre amb l’obra: “L’Avar”de Moliere
 
Dissabte 8 d’agost
A les 17.30h a la pista vella
Jocs per a la mainada
A les 20.30h
JúniorFoc a càrrec dels Diables Petits de les
Gunyoles
A les 23h a l’Era de la Roca
Correfoc a càrrec dels Diables de Sant Pau
d’Ordal i els Diables de les Gunyoles
Seguidament a la plaça de l’Església
Encesa del campanar i lluiment de les colles
A continuació
Castell de focs d’artifici
Seguidament a l’Era de la Roca
Ball amb “Destrankis” i empalmada fins que
surti el sol
 
Diumenge 9 d’agost
A les 12h a l’Església de Sant Salvador
Missa solemne

A continuació,
Cercavila pels carrers del poble
En acabar a l’Era de la Roca
Tradicionals Versots dels Diables
A les 19.30h a l’Era de la Roca
Ball de Festa Major amb l’orquestra Cadillac
A les 24h a l’Era de la Roca
Nit amb Joseph Guardiola i l’orquetra Cadillac
 
Dilluns 10 d’agost
A les 11h a l’Ésglésia de Sant Salvador
Missa de difunts
A les 13h al carrer Sant Salvador
Guerra d’aigua
A les 16h a la Societat la Torre
Campionat de Truc
A les 18h a l’Era de la Roca
Festival infantil amb el grup Tururut
A les 22h a la fresca
Sopar de Festa major i espectacle d’humor “Marit
i Muller quin merder” a càrrec de la companyia
Macarra
 
Dimarts 11 d’agost
A les 19h a la Societat la Torre
Sortida cap a la Font del Cuscó on es farà un
berenar-sopar de germanor

Divendres 21 d'agost
A les 21.30h. Exposició: Història i arrels
A les 22h. Llançament de coets d'inici de la Festa
Major
Seguidament: Pregó de la Festa Major
A continuació: Teatre o cinema a la fresca
Després a la pista: Festa Jove amb DJ

Dissabte 22 d'agost
A les 17h al camp d'esports de la Grava: Partit
de Futbol femení (dones del poble)
Tot seguit: Partit de futbol (UE Avinyonet-Begues
2a regional)
A les 22h: Correfoc amb la colla Nefastos amb
final a la plaça de la Creu
A les 24h: el ball de dissabte amb l'orquestra
Quartz
A les 3 de la matinada: disco mòbil amb DJ

Diumenge 23 d'agost
A les 9h a la pista: Esmorzar de Festa Major
A partir de les 10h i fins a les 14h, a la plaça de
la font: VII Trobada de col·leccionistes de Plaques
de Cava.

A les 12h a l'Església Parroquial: Missa solemne
de Festa Major
A la sortida: Cercavila- Balls populars infantils
(Grallers, gegants, capgrossos de St. Pere Molanta)
Després: Actuació de tots els grups participants
A les 20h a la pista: ball de tarda (La Chatta
Orquestra)
A les 24h a la pista: Selecte concert de Festa
Major
Seguidament: Ball de nit amb La Chatta Orquestra

Dilluns 24 d'agost
A les 11h: Missa de difunts del poble
De 11.30h a 13.30h al c/Carme: Gran parc
infantil
A 13.45h: Aperitiu per a socis i col·laboradors
A les 16h, a la pista: Campionat de truc (trios)
De 16 a 18h: Parc infantil al c/Carme
De 18h a 20h: Festa de l'escuma musical a la
plaça de la Creu i xocolatada a la Parra
A les 22h a la pista: Sopar de Festa Major,
amenitzat pel Ballet Polinesia “Música i foc”
Al finalitzar: Encesa de traca de cloenda i música
amb DJ
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L'Ajuntament d'Avinyonet forma part de la web:
www.festacatalunya.cat
L'adhesió a aquesta web servirà perquè totes les
societats del municipi puguin penjar les seves
activitats a internet. L'ajuntament gestionarà els
actes que es vulguin publicar setmanalment i la
web festacatalunya.cat enviarà la informació a
tots els seus subscriptors, que ja arriben a 90 mil

persones d'arreu de Catalunya. Fer-se subscriptor
de la web no té cap cost i cada vegada són més
les persones que consulten la web per tal de triar
les activitats d'oci que s'hi proposen. Aquesta
adhesió servirà per potenciar les activitats que es
fan al municipi i perquè tinguin un majó ressó.
Les societats que vulguin publicar les seves activitats
poden enviar-les a l'ajuntament.
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L’ajuntament té a la disposición de
tothom un servei de recollida de
mobles i trastos vells. Es passen a
recollir l’últim divendres de cada mes.
Cal trucar el dimarts abans a
l’ajuntament per avisar del lloc, tipus
i quantitat de deixalles. S’hauran de
treure el dia abans de la recollida.

A la deixalleria s’hi poden deixar:
Fluorescents, pneumàtics, bateries,
dissolvents ,  p intures,  p i les ,
electrodomèstics, olis minerals i
vegetals usats, plàstics, ferralla i
metalls, tèxtils, mobles, fustes, residus
verds, runes d’obres menors, envasos
amb restes de productes tòxics…




