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Signatura programa “Viure al Poble”

Canvi en la tarifa d’aigua

Apunta’t als cursos i tallers que
organitza l’Ajuntament

Dimarts 9 de novembre inauguració
nou espai lúdic

Diumenge 7 de novembre inauguració
del nou local social d’Avinyó Nou



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

Arquitecte tècnic
Divendres de 9.00 a 12.00
Hores concertades prèviament

Jutgessa de Pau
Dimarts a hores concertades

Assistent Social
Dijous de 10 a 12’30 h.
Hores concertades prèviament
Educadora, dijous de 10 a 11 h.

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades prèviament

Servei d’aigua (CASSA)
26 de juliol al 10 de setembre
l'horari d'atenció al públic de CASSA
serà tots els dimecres de 9.00 a 10.30 h.
Tel. Avaries 902 290 280 (24 h.)

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

Medicina general
· Avinyó Nou: dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h. i dijous d’11,30 a 13 h.
· Les Gunyoles: dijous de 9 a 11 h.

· L’Arboçar: Primera i tercera setmana de
mes, els dimarts, d’11,30 a 12,30 h.
· Sant Sebastià dels Gorgs: Segona i quarta
setmana de mes, els dimarts, d’11,30 a
12,30 h.

Infermeria
· Avinyó Nou: consulta dilluns i dimecres de
10h a 12h, dijous i divendres de 9 a 12h
· Anàlisi: 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.
· L’Arboçar:dimarts de 9 a 10,30 h.
· Sant Sebastià dels Gorgs:dimarts de 10,30
a 12,30 h.

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a les Gunyoles de 16,30
a 20’30 h. Dimarts i divendres a Avinyó Nou
de 16,30 a 20’30 h.

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)
Consultori d’Avinyó Nou

per demanar visita

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
93 897 08 29
902 111 444
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HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 h. fins
a 21 h.)
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
Telèfon d’Urgències

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

061

2

TELÈFONS ÚTILS

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)

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL
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NAIXEMENTS de juliol a octubre de 2010
ADAM MOUSSAOUI
LEO MAS MARTINEZ
JANA REINALDO SEGARRA
ALEIX HERRAIZ LOBATO
JOSEP BRAVO BATET
AKRAM EL OUILKADI OUALKADI

CASAMENTS de juliol a octubre de 2010
JORDI PIÑOL FOLCH I ANIA MORENO AZOR
XAVIER ARRUFAT SOLÉ I MARIA EUGÈNIA MARTINEZ MESA
MAGI BERTRAN BONASTRE I ANGELES RENTERO RONQUILLO
DAVID GARCIA GALLARDO I NURIA GASCON SARDA
MARC TORRAS MARIN I MELISSA CRIS ORTEGA MORENO

DEFUNCIONS de juliol a octubre de 2010
MARIA MATA DORIA
ANGEL MASO UYA
ANTONIO MESA HERNANDEZ
ANGELES LLORET LLUCIA



Benvolguts veïns,

Amb la Festa Major de Cantallops s'ha tancat el
conjunt de festes que ens han acompanyat durant
aquest darrers mesos, i on hem pogut gaudir dels
diferents actes que ens han preparat les societats
de cada poble.

El passat divendres 8 d'octubre, em vaig desplaçar
al Palau de la Generalitat per tal de signar el
conveni del programa “Viure al Poble” amb el
conseller de Governació, senyor Jordi Ausàs, el
qual permetrà invertir prop d'un milió d'euros al
nostre municipi, en un període de 3 anys. Aquest
projecte ens ha de servir per reactivar l'economia
i el turisme, així com la realització de diferents
equipaments necessaris. Properament ja ens
anirem posant en contacte amb tots els agents
que puguin estar interessats en el projecte.

També cal destacar la subvenció que hem
aconseguit per tal d'adquirir un nou vehicle
multifuncional per a la brigada municipal. En
aquesta edició us presentem el vehicle que esperem
que sigui lliurat en els propers mesos.

Com heu pogut llegir en la premsa comarcal
aquests darrers dies, la Fiscalia de Medi Ambient
està perseguint alcaldes de tot Catalunya per
abocaments d'aigües residuals urbanes. Aquí a
l'Alt Penedès ja som 3 ajuntaments, Subirats,
Castellet i la Gornal i Avinyonet del Penedès.
Aquesta investigació ve donada per la falta de
depuradores en els nostres pobles, competència
que no és municipal i que, en tot cas, les ha de
realitzar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a
través del programa PSARU, aprovat per la
Generalitat de Catalunya. A dia d'avui,
l'Ajuntament té executada la totalitat de la xarxa
de recollida d'aigües residuals en tota la seva
trama urbana, competència que sí que és
municipal. Per tant, som els alcaldes i tots els
regidors dels diferents municipis afectats els que
més hem treballat perquè l'ACA inclogui les
depuradores de cada municipi en el seu pla
(PSARU) i que en el nostre cas, en el seu calendari
d'execució aquestes s'han de construir durant
l'any 2011.
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Per últim, m'agradaria destacar en aquest butlletí,
la propera inauguració que realitzarem el
diumenge dia 7 de novembre del nou Local Social
situat a Avinyó Nou i destinat a diferents col·lectius:
gent gran, joventut, entitats, telecentre. Dins la
revista podreu trobar la invitació i el programa
que es durà a terme.  Esperem que els nous serveis
funcionin al 100% a partir del proper dilluns 8
de novembre.

Per tant, només em queda convidar-vos a que
vingueu a la jornada de portes obertes i que
coneixeu i descobriu amb tots nosaltres aquest
nou equipament.

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès

Obertura consultoris de Sant Sebastià i l’Arboçar
 
Des de la regidoria de Sanitat, s’ha estat treballant per tal d’aconseguir que la doctora pugui
anar als consultoris de Sant Sebastià i l’Arboçar, tal i com actualment hi està anant el
practicant.
A partir del proper mes de novembre, la doctora es desplaçarà la 1ª i 3ª setmana de
cada mes, els dimarts, a l’Arboçar en horari de 11.30 a 12.30h i amb el mateix
horari, la 2ona i 4ª setmana, els dimarts, al consultori de Sant Sebastià.



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
AvinyonetAvui  73 novembre 20104

Ple municipal del 12 d’agost de 2010

Aprovació certificació d'obra núm. 7 projecte “local municipal d'Avinyó
Nou, F1
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra esmentada per un import total de
135.054,43 euros i que correspon a l'obra executada durant el mes de maig passat.

Aprovació proposta de Festes Locals del Municipi per a l'any 2011
Amb 6 vots a favor dels regidors dels grups municipals del PSC-PM i CiU i 2
abstencions dels regidors del grup municipal d'UPA-FIC, es va aprovar que les festes
locals siguin:
Per tot el municipi
21 d'abril (Dijous Sant)
Per nuclis
El dilluns corresponent a la respectiva Festa Major:
- L'Arboçar: 1 d'agost
- Les Gunyoles: 8 d'agost
- Sant Sebastià dels Gorgs: 8 d'agost
- Avinyó Nou i resta de nuclis: 22 d'agost
- Cantallops: 17 d'octubre

Acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a
l'Escola d'Educació Infantil Municipal 2009/2010
Amb el vot unànime del plenari es va aprovar acceptar la subvenció de 52.200 euros per a
la llar d’infants municipal d’Avinyonet del Penedès.

Aprovació distribució Fons de Cooperació Local de Catalunya per a
la prestació supramunicipal de serveis per a l'any 2010
Per unanimitat es va aprovar destinar el 100% de l'assignació per a la prestació
supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2010,
que pertoca a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, i establerta en 7.125,90 euros, a la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, per al servei del Centre d'acollida
d'animals de companyia (CAAD) i per al Centre d'assistència i seguiment de les
drogodependències (CAS).

Aprovació tarifes d'aigua per a l'any 2010
Amb 6 vots a favor (4 dels regidors del grup municipal del PSC-PM i 2 del grup
municipal de CiU) i 1 abstenció de la regidora del grup municipal UPA-FIC es va
aprovar les tarifes de l'aigua amb una amb un increment lineal del 3,9% per tal que
no es produeixi dèficit durant el present exercici. Aquest increment representarà en el
càlcul d'un rebut mitjà d'un abonat domèstic, 0,40 euros al mes.

Aprovació del canvi de sistema d'actuació de la modalitat de
reparcel·lació per compensació bàsica, a reparcel·lació per cooperació
per a la gestió de la Urbanització de Can Mitjans
Amb tots els vots favorables es va aprovar el canvi de sistema d'actuació en la reparcel·lació
esmentada per a l'àmbit de la urbanització “Can Mitjans”.



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

5AvinyonetAvui  73 novembre 2010

Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic del Catàleg
de Masies i Cases Rurals
Per unanimitat es va aprovar inicialment el Pla Especial de Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi
d'Avinyonet del Penedès, formulat per aquest Ajuntament i redactat pels serveis tècnics municipals.

Acceptació d'ajuts programa “Viure al poble”
Amb tots els vots a favor dels regidors es va donar llum verda a acceptar la subvenció de 475.000
euros que correspon al 50% de l'operació cofinançada pel FEDER Catalunya 2007-2013 del
programa “Viure al Poble”, per l'actuació d'aquest municipi Reactivació econòmica i turística
d'Avinyonet del Penedès.

Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona pel manteniment
de les obres d'enllaç de la carretera BV-2429 amb el camí de la
Carrerada
Per unanimitat es va aprovar el conveni que s'ha de signar amb la Diputació de Barcelona pel
manteniment de les obres d'enllaç de la carretera BV-2429 amb el camí de la Carrerada TM Avinyonet
del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues, d'acord amb el text tramés i en tots els seus termes.

Aprovació atorgament llicència urbanística a Parxet, SA
Unànimement es va aprovar, llevat de dret en propietat i sense perjudici a tercers, l'atorgament
de la corresponent llicència urbanística a la mercantil Parxet, SA, per a la construcció d'un celler
de nova planta per a la implantació de les caves, a la finca de la seva propietat situada al camí
de Sant Sebastià dels Gorgs, polígon 18, parcel·les 3 i 36 del Cadastre de Rústica del municipi,
d'acord amb el projecte presentat.

Aprovació rectificació de l'inventari general de Béns de l'Ajuntament
exercicis 2007, 2008 i 2009
Per unanimitat es va aprovar la rectificació següent:
- Referida a 31 de desembre de 2007, l'import del qual queda fixat en 5.357.428,97 ¤
- Referida a 31 de desembre de 2008, l'import del qual queda fixat en 5.644.652,35 ¤
- Referida a 31 de desembre de 2009, l'import del qual queda fixat en 6.179.936,58 ¤

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm 2/10
Amb tots els vots a favor es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm 2/10
dins l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost municipal vigent, finançat amb part del
romanent de tresoreria disponible i amb nous i majors ingressos sobre els inicialment previstos.

Crèdits extraordinaris.................213.305,20 euros
Suplements de crèdits.................    3.555,97 euros
Total.......................................... 216.861,17 euros
Finançament
Romanent de tresoreria...............  36.279,17 euros
Nous o majors ingressos..............180.582,00 euros
Total.............................................216.861'17 euros

Adhesió a l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya
Per unanimitat es va aprovar que el municipi d'Avinyonet s'adhereixi a l'acord marc del
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
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Ple extraordinari del 7 d’octubre de 2010

Aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2009
Per unanimitat es va aprovar el compte general del pressupost municipal de l'Ajuntament corresponent
a l'exercici 2009 sense objeccions ni esmenes, restant sotmès a la superior fiscalització externa
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Aprovació del conveni entre Política Territorial, l'INCASOL i l'Ajuntament
per l'execució de les obres d'urbanització d'un passeig per a vianants
a l'Arboçar
Amb tots els vots favorables es va aprovar sol·licitar a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l'inici de la preparació i tramitació del
conveni de col·laboració per a l'execució de les obres d'Urbanització d'un passeig per a vianants
al nucli de l'Arboçar.

Aprovació obertura del procediment de contractació i plec de clàusules
administratives particulars per a la redacció de l'operació jurídica
complementària del projecte de compensació de Can Mitjans i la Seva
inscripció en el Registre de la Propietat
Amb el vot a favor de tots els regidors el plenari va aprovar contractar mitjançant el procediment
negociat amb publicitat el servei per a la redacció de l'operació jurídica complementària del
projecte de compensació de Can Mitjans i la seva inscripció en el Registre de la Propietat, amb
un pressupost de licitació de 90.000 euros (IVA apart)

Aprovació obertura de procediment de contractació i aprovació dels
plecs de clàusules per a l'execució de l'obra “Urbanització de diversos
carrers de les Gunyoles”
Per unanimitat es va aprovar contractar pel procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària, les obres relatives al projecte esmentat amb un pressupost de licitació de 197.985,07
euros (IVA apart)

Aprovació imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu
de l'obra “Urbanització de diversos carrers de les Gunyoles”
Amb tots els vots favorables es va aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials
com a conseqüència de l'obra esmentada, l'establiment i exigència de les quals es legitima per
l'augment de volar dels immobles dels àmbits beneficiats, delimitats en la documentació tècnica.
També es va aprovar l'ordenació concreta del tribut. El cost previst de les obres és de 233.622'38
euros. El cost suportat per l'Ajuntament serà de 69.036,08 euros, una vegada deduïda la subvenció
per import de 180.000 euros. La quantitat a repartir entre els beneficiaris és de 34.518,04 euros.
La xifra és de mera previsió, un cop acabades les obres es calcularà les quotes definitives.

Aprovació avanç de modificació puntual del POUM al SUND 3.6 -
Plana d'en Bord
Amb 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals del PSC-PM i de CiU i amb 2 vots en contra
dels regidors del grup municipal d'UPA-FIC, es va aprovar l'avanç de la modificació puntual del
POUM vigent, que afecta el sector de sòl urbanitzable no delimitat, SUND 3.6- Pla d'en Bord, en
els termes de la proposta elaborada per PONS JULIAN, SLP.
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Signatura “Viure al Poble”

El passat divendres 8 d'octubre, l'alcalde Oriol de
la Cruz, es desplaçava al Parlament de Catalunya
per tal de signar el conveni de la subvenció de
“Viure al Poble” conjuntament amb una trentena de
municipis més. Cal recordar que aquesta subvenció,
tal i com vam explicar en l'anterior butlletí, representa
una aportació de 522.000 euros del fons FEDER i
del propi Departament de Governació per tal de
portar a terme un projecte a 3 anys vista.
Des del Departament, el conseller Jordi Ausàs, va
explicar que “el programa Viure al Poble és una
eina eficaç que amb aquesta segona edició es
consolida per reactivar l'economia dels petits
municipis d'arreu del territori”. També va destacar
que “aquest programa és un exemple de les polítiques
que impulsa Governació per a la cohesió social i

la vertebració territorial, pensat per evitar el
despoblament de les zones rurals del país a partir
de la creació de noves expectatives laborals i
econòmiques”. L'objectiu de Governació ha estat
prioritzar una forta inversió en cada projecte, en
lloc de dotar de petites quantitats de diners un
nombre major de municipis. En aquesta segona
convocatòria del programa Viure al Poble han
participat fins a 70 municipis, dels quals han estat
seleccionats 28.
El dijous 30 de setembre tots els regidors assistien
a una reunió de treball convocada per l'alcalde,
per tal d'anar marcant les pautes de desplegament
del projecte i elaborar la metodologia de treball
per tal d'explicar i consensuar-lo amb tots els seus
principals veïns i agents implicats.
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Borsa de Treball
Ja fa un any, l'Ajuntament va posar en marxa
la Borsa de Treball Municipal. Des d'aleshores,
han estat bastants els veïns que han fet arribar
el seu currículum a les oficines de l'Ajuntament.

Prèviament el consistori es va posar en contacte
amb les empreses municipals del servei que
s'ofereix, informant-los que tenen tots els
currículums a la seva disposició per tal de
consultar-los. Aprofitem per recordar als veïns
que poden fer ús d'aquest servei de borsa i
a les empreses, que es poden dirigir a les
nostres oficines sempre que requereixin
contractar algun nou treballador.

Reunió per a la urbanització
de diferents carrers

a les Gunyoles
El passat dijous 23 de setembre es va dur a terme
a la sala de plens de l'Ajuntament, una reunió
informativa amb els veïns afectats dins de l'àmbit
de les obres corresponents a la urbanització de
diversos carrers de les Gunyoles (c/ de la Font,
camí Font del Cuscó, c/Calvari, camí del Pessebre
i c/ Montjuïc). Durant la reunió es va presentar el
projecte amb un cost total de 249.036,08 euros
amb l'aportació econòmica de 180.000 euros de
la Diputació de Barcelona, 34.518,04 euros de
l'Ajuntament d'Avinyonet i 34.518,04 euros en
forma de contribucions especials, repartides entre
els diferents veïns afectats. Es van comentar diferents
aspectes de l'obra amb l'aportació de les opinions
dels veïns sobre petites millores que s'intentaran
realitzar.
El projecte ha estat aprovat definitivament i en
aquests moments està en fase de licitació. Esperem
que les obres puguin començar abans de finalitzar
l'any.

En el darrer mes s'han iniciat dues obres de
caire particular al municipi. Una d'elles és el
molí d'oli que s'està construint a la barriada
de Cal Padrona, propietat de l'empresa Finca
Gramanosa. L'altra obra és la construcció de
les caves Parxet a Sant Sebastià dels Gorgs.
Aquestes dues empreses reforçaran l'esperit
agrícola del municipi, conjuntament amb les
empreses actuals. També esperem que la seva
adaptació al territori serveixi per a donar
riquesa, coneixement i feina al nostre municipi.

Implantació noves empreses
al municipi

Pas de vianants a l’Arboçar
Després de la redacció de la memòria valorada
per part dels serveis tècnics municipals, va ser
entregada i estudiada pel Departament
d'Agricultura i Paisatge de la Generalitat. El passat
mes d'octubre es va signar un conveni d'acceptació
de la subvenció en la qual el Departament es
compromet a aportar 80.000 euros, per a
l'aixecament topogràfic del terreny i la direcció
d'obres. El cost total de les obres pel pas de
vianants, ascendirà a 110.000 euros i per tant
l'Ajuntament es farà càrrec dels 30.000 euros
restants.

Aquesta obra es tracta de la recuperació de l'antic
camí que comunica les Roques amb l'Arboçar,
passant pel Pou d'Aigua. Consistirà en el
sanejament actual del camí, la seva pavimentació
i la instal·lació de diferents punts de llums, combinat
amb vegetació i bancs per tal de fer més atractiu
el pas. La millora donarà més fluïdesa peatonal
entre els dos punts de població.

El dia 13 d'octubre de 2010, durant la visita
institucional de l'alcalde d'Avinyonet del Penedès,
Oriol de la Cruz; Pere Luna, mossèn de la parròquia
de Sant Sebastià dels Gorgs i Joan Closa, cap
del Servei de Patrimoni Local de la Diputació de
Barcelona, amb les explicacions de la Direcció
Facultativa, varen poder comprovar que la part
de més envergadura de les Obres de Restauració
al Claustre del Monestir de Sant Sebastià dels
Gorgs, corresponents al cobriment de les galeries
i a la xarxa de desguàs de pluvials, ambdues
inexistents amb anterioritat, ara, ja estan
realitzades.

Les obres de més envergadura de la restauració del Monestir
de Sant Sebastià ja estan realitzades

En aquest moment l'espai ja està definit. Fent
evident el que és interior i el que correspon al pati
que queda totalment descobert. També, els nivells
del terra i les diferents restes de construccions que
han sorgit.
Les obres, ara, entren en la fase pròpia del que
s'entén com a restauració, de murs, banquetes,
portals, llindes, finestres, ...
Es tracta d'un procés amb un anàlisi constant i
curosa de les formes i materials a emprar, amb la
supervisió d'arqueòlegs i d'altres especialistes,
per tal de fer possible la comprensió del monument
que ha arribat als nostres dies.
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Eleccions al Parlament,
28 de novembre

El proper diumenge dia 28 de novembre s'han
convocat eleccions al Parlament de Catalunya,
per tal d'escollir el govern de la Generalitat
de Catalunya per els propers 4 anys. Com és
habitual, l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
disposarà de dues meses electorals, A i B
segons els cognoms,  situades a la planta baixa
de l'edifici de l'Ajuntament amb entrada pel
pati de la llar d'Infants.

En els anteriors Avinyonet Avui us informàvem
que l'Ajuntament havia demanat una subvenció
al Departament de Governació per a
l'adquisició d'un vehicle polivalent per a la
brigada municipal. El passat divendres, dia 8
d'octubre, va sortir publicada la resolució amb
la qual l'Ajuntament d'Avinyonet figurava com
a un dels subvencionats. L'import total del
vehicle és de 61.034,48 euros, dels quals el
Departament es farà càrrec del 80%, mentre
que la resta la pagarà l'Ajuntament.

Vehicle polivalent

En data 20 d'octubre de 2.009, i després de les
fortes pluges del dia anterior, es va detectar la
caiguda d'una aleta de formigó en el pont d'accés
a la Masia de Cal Masseguer, així com un
esllavissament de terres, en la part superior entre
el camí i el talús, corresponent a la part de replà.

El pont se situa entre els termes municipals
d'Avinyonet del Penedès i la Granada.

Després de senyalitzar el pont, es va procedir a
confeccionar un informe per determinar l'afectació
de l'esllavissada, i proposar les actuacions a fer
per tal de consolidar el pont i els talusos del mateix.

Aquest estudi proposava la retirada de la runa
produïda per la caiguda de l'aleta del pont, la
col.locació d'una escullera en la part baixa dels
talús a fi d'evitar que aquest quedés descalçat pel
pas de l'aigua del torrent, l'acondicionament del
camí i les cunetes i la col·locació del tram de
barana caiguda.

Després de sol·licitar el corresponent permís a
l'ACA, es van adjudicar les obres a l'empresa
Balañà Excavacions, per un import de 5.238,56
euros.

No obstant el cost total de l'obra, inclòs despeses
de l'ACA, col.locació d'una major  protecció de
la barana, etc… ha estat de 7.207,96 euros IVA
inclòs. Aquesta despesa ha estat assumida  a part
iguales per part dels dos ajuntaments, ja que
aquest torrent limita els dos municipis.

Reparació del pont situal al
camí entre la carretera C243a
i la Masia de Cal Masseguer,

a la Garrofa

L’Agrupació de Defensa Forestal d’Avinyonet del
Penedès ha rebut un total de 10.863 euros de
subvencions, el que representa un 90% del conjunt
total de pressupost. Les subvencions són per al
repàs de manteniment de la plataforma i de la
secció de servei del camí de la Serra de les
Gunyoles, per l’arranjament en terreny de terra
del camí del Xaparral i per a l’obertura de la
secció de servei en vegetació principalment
arbustiva. També han rebut una subvenció per
l’arranjament en terrenys de roca del camí de la
Font del Cuscó i per a l’obertura de la secció de
servei en vegetació, sobretot en arbusts.

Subvencions a l’ADF
Avinyonet del Penedès
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Inauguració del nou Local Social Municipal

Ja han finalitzat les obres del nou Local Social
municipal situat al nucli d'Avinyó Nou del que
se'n realitzarà la inauguració el proper dia 7 de
novembre. Així doncs ja tenim acabat un altre
equipament municipal on gent gran, joventut i les
entitats podran realitzar activitats i trobades.
Finalment ja s'ha col·locat tot el mobiliari interior
i exterior que dona per finalitzada l'obra i ja està
a punt perquè tots plegats en puguem gaudir.
El nou equipament consta de dues plantes no
comunicades entre si. La planta primera està
dedicada a la gent gran del municipi i s'hi accedeix
a peu pla des del carrer Sindicat on també hi
trobem l'Espai Lúdic per a la gent gran que
s'inaugurarà el proper dia 9 de novembre amb
la presència de la diputada Anna Hernández.
Així doncs, el nou espai per a la gent gran consta
d'una sala amplia on hi situem taules i cadires on
la gent gran es pugui trobar a diari i disfrutar de
la companyia dels amics realitzant activitats de
tot tipus. Aquesta sala també disposa de molta

l luminosi tat i  d'uns armaris on poder
emmagatzemar material de tot tipus. Un altre espai
que trobem a la planta és un despatx de gestió
des d'on la futura associació de gent gran del
municipi gestionarà el funcionament del Casal de
la Gent Gran i de tot tipus d'activitats enfocades
a aquest col·lectiu. Els dos espais restants són
sales per a realitzar cursos, tallers i diferents serveis
enfocats sempre a millorar la salut i el benestar
de la gent gran com ara gimnàstica per a la
tercera edat, podologia o servei de perruqueria.
L'ajuntament està treballant per posar en
funcionament aquest equipament dedicat
exclusivament a la gent gran del municipi, que
començarà a oferir servei a partir de l'endemà
mateix de la seva inauguració.
La planta baixa del nou equipament està dedicada
al servei de joventut i entitats culturals i esportives
del municipi. L'entrada es situa a peu pla del
carrer Carme on també s'ha habilitat un pas de
vianants alçat per a millorar-ne l'accessibilitat.



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

11AvinyonetAvui  73 novembre 2010

En el ple municipal del dia 15 de juny de 2010,
entre altres punts de l'ordre del dia, es va tractar
la proposta de l'empresa CASSA d'apujar la
tarifa de l'aigua per sobre del preu mínim
establert per la Comissió de Preus de Catalunya,
per aquest any, que era del 2,2%.

Malgrat aquesta puja, i segons l'estudi presentat
per la companyia, quedava, un any més, un
balanç de situació negatiu, ja que no es cobria
la despesa del servei sinó que es produïa un
increment del deute de 7.818,91 euros, el qual,
sumat al dels anys 2008 i 2009, acumulava un
total de 72.013,61 euros.

Amb la importància d'aquest deute, considerant
la previsió d'increment del preu de compra de
l'aigua en els propers anys, i després d'escoltar
les explicacions de l'enginyer municipal, es va
acordar per part de tots els regidors del ple, no

Nota informativa sobre l’increment
de les tarifes de l’aigua

fer cap proposta d'augment de tarifes i demanar
a CASSA la revisió d'aquest increment, fixant
com a objectiu, l'obtenció d'un dèficit zero.

Aquesta revisió s'argumentava amb la reducció
de les pròpies despeses de servei de la
companyia (personal, electricitat, xarxa, etc.) i
ajustant el percentatge al rebut de l'aigua.

Finalment, després de discutir la proposta a la
comissió informativa, a la sessió plenària del
12 d'agost es va aprovar amb set vots a favor
(PSC i CiU) i una abstenció (UPA), l'increment
del 3,9% que permetrà un dèficit zero per aquest
any. Suposa una pujada de 40 cèntims d'euro
al mes en el cost d'un usuari mitjà.

S'adjunta un exemple comparatiu d'un rebut
mitjà, el més freqüent:

A la planta baixa d'aquest equipament hi trobem:
l'espai on es reubicarà el telecentre, on seguirà
oferint el seu servei a tota la població des d'un
lloc més cèntric, actualment està als baixos de
l'ajuntament. Hi trobem també una sala de reunions,
amb capacitat per unes 10 persones, on les entitats
i grups es poden trobar. Entre aquestes dues sales
hi trobem l'espai de recepció, que properament
albergarà el servei d'informació juvenil del municipi
(per poder donar atenció a les demandes d'aquest
sector de la població). La sala més gran de la
planta estarà dedicada a joventut en funcions de
sala de joves i a les entitats que hi vulguin realitzar
alguna activitat. Aquesta sala disposa d'uns armaris
d'emmagatzematge perquè les entitats que ho
necessitin hi puguin desar material divers.
Finalment, hi ha un magatzem amb accés exterior
on es dipositarà material del nou equipament que

no s'utilitzi a habitualment, com per exemple
excedent de cadires i on també hi trobem les
instal·lacions de tot l'equipament.
També dir que davant del nou equipament per
l'accés del carrer Sindicat s'habilitarà una plaça
d'aparcament per a minusvàlids. El servei de
bibliobús, que actualment està situat al lateral de
l'Ajuntament, es reubicarà davant l'accés al nou
equipament pel carrer Carme, en una situació més
cèntrica i accessible per a tothom. El bibliobús
doncs seguirà oferint el seu servei en els mateixos
horaris, divendres de 16:00 a 19:00, i és per
això que els divendres en aquest l'horari no es
podrà estacionar a les places d'aparcament
s i tuades davant del  nou equipament.
Conjuntament amb aquesta revista poden trobar
la invitació i el programa d'actes per a la
inauguració del nou local social municipal.
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El passat 7 de setembre la Llar d' infants Municipal
va obrir les portes per donar inici al nou curs.

Per aquest curs hi ha un total de 33 infants
matriculats, alguns s' han incorporat a partir del
mes de setembre i d' altres ho faran a partir del
gener de 2011.

A partir d' aquest curs trobem un aula nova de
nadons, on s' han matriculat infants a partir dels
quatre mesos, es un espai adaptat a les necessitats
dels més petits.

Inici de curs 2010-11 a la Llar d’Infants Municipal “El Cargol”



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

13AvinyonetAvui  73 novembre 2010

Font de la Canya
Durant el mes d'agost del present any 2010 s'han
dut a terme, com és habitual, una altra edició de
les excavacions arqueològiques al nucli
protohistòric del Turó de la Font de la Canya situat
a Avinyonet del Penedès. Una vintena d'arqueòleg
i estudiants d'arqueologia de diferents universitats
de l'estat Espanyol i de persones del municipi amb
ganes d'indagar en les arrels més antigues
d'Avinyonet, han participat en les tasques
d'excavació arqueològica amb l'objectiu
d'investigar en la organització i el tipus de vida
dels habitants d'aquestes contrades ara fa més
de 2.500 anys. Així, en la present campanya
arqueològica s'ha continuat l'activitat de recerca
a la zona d'hàbitat, encara poc coneguda, per
tal de treure a la llum les traces urbanístiques dels
edificis que la composen. Una de les troballes més
singulars en aquesta zona és la corroboració de
que existeixen diferents fases constructives, és a
dir, hem trobat paviments i parets per sota les
cases del segle III aC la qual cosa indica que
aquest vilatge té una llarga vida i tindrem, amb
la consecució de les excavacions arqueològiques,
dades sobre la gènesis i l'evolució de les cases
més antigues d'Avinyonet del Penedès. Per altra
banda i en relació a les investigacions
desenvolupades a la zona d'hàbitat, cal mencionar
una troballa ben curiosa i particular. Es tracta d'un
sacrifici d'una ovella o cabra (encara per
determinar per part de l'especialista en
zooarqueologia) dipositat sota el paviment d'una
de les cases del segle III aC, de les que es veuen
a simple vista quan es visita el jaciment. Aquest
tipus de troballes cal relacionar-les amb la religió
i les creences de la cultura dels ibers. Actualment
la comunitat científica està d'acord en interpretar
aquestes singulars troballes com a elements de
protecció de l'espai domèstic o de la família. Era
habitual en el moment de finalitzar la construcció
d'una casa, oferir als déus el sacrifici d'una animal
domèstic (cabra, ovella, conill, etc.), dins el ritual
pertanyent. D'aquesta forma, una vegada sacrificat
l'animal, una part es cremava i el fum que anava
cap al cel els deus entraven en comunió amb
l'ofrenda i l'altre part de l'animal es menjava per

la família o per la comunitat de l'assentament com
a part de l'ofendra als deus d'aquest ritual.
Finalment, el crani i les extremitats de l'animal
sacrificat s'enterrava a l'interior de la casa,
concretament es feia un forat al paviment on es
dipositaven les restes. Aquestes restes són les que
els arqueòlegs hem trobat durant la campanya
arqueològica del 2010.
Per la resta, cal mencionar que s'ha continuat amb
la recerca i l'excavació de més dipòsits de cereal
o sitges les quals han proporcionat restes de
ceràmica, de molins de pedra, d'óssos, de granes
carbonitzades, etc., que el seu estudi científic
contribuirà a conèixer millor el tipus de vida
desenvolupat en aquest important assentament.
Una de les novetats de l'excavació d'enguany ha
estat la creació del I Curs d'Arqueobotànica del
Turó de la Font de la Canya. Aquest curs d'iniciació
en la ciència de la carpologia, que s'encarrega
de l'estudi de les llavors i fruits carbonitzats que
trobem a les excavacions, permeten aproximar-
nos al tipus d'agricultura i l'alimentació de les
cultures del passat. En aquests sentit, una vintena
d'estudiants han pogut conèixer els mètodes i les
tècniques pròpies d'aquesta disciplina. D'aquesta
forma l'excavació del Turó de la Font de la Canya
esdevé única en la península Ibèrica en oferir, de
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Final de campanya forestal del GIA
El Grup d'Intervenció Immediata d'Avinyonet ha
complert les seves tasques aquest estiu. Amb el
servei preventiu a la Festa Major de Cantallops,
el passat 16 d'octubre, s'han acabat les
vigilàncies programades per aquesta campanya.
Així, els voluntaris del Grup han prestat servei
a totes les festes majors del municipi en actes
amb pirotècnia, i han fet guàrdies de vigilància
els caps de setmana del 26 de juny al 5 de
setembre. El GIA també ha participat en

emergències, com per exemple l'incendi d'Olivella
del 29 d'agost. El desplegament en aquest foc
forestal va ser considerable, degut al fet d'afectar
urbanitzacions i a la gran superfície cremada
(60 hectàrees). A més, l'incendi era molt a prop
de la zona de l'Arboçar. Així, el GIA, va
mobilitzar el camió, el tot-terreny i 10 voluntaris.
Cal dir que els membres del Grup treballen sota
el sistema ADF, ja que també formen part de
l'Agrupació de Defensa Forestal d'Avinyonet.

forma desinteressada, aquesta oferta que incideix
en la formació acadèmica i professional dels futurs
arqueòlegs en aquests tipus d'estudis, que, per
norma general, no s'imparteixen a les universitats.
Durant la consecució del curs els estudiants han
pogut veure com es renten les mostres de sediment
mitjançant la màquina de flotació, com es trien
els diferents materials recuperats i fer pràctiques
amb el microscopi per a la identificació de les
diferents espècies vegetals que consumien els
antics habitants del Turó de la font de la Canya.
Aquests estudis són de vital importància i formen
part d'una arqueologia concebuda de forma
moderna i multidisciplinària. Gràcies a aquestes
anàlisis avui dia sabem que al Turó de la Font de
la Canya disposem de les evidències més antigues
de la introducció de la vinya cultivada (Vitis vinifera
ssp. vinifera) i els inicis de la vitivinicultura del
Penedès i de Catalunya en general. També que
els habitants de la Font de la Canya gestionaven
grans excedents de cereal com l'ordi vestit
(Hordeum vulgare), el blat comú/dur (Triticum
aestivum/durum), la pisana (Triticum dicoccum) i
que conreaven lleguminoses com la llentia (Lens
culinaris), el pèsol (Pisum sativum) o la faba (Vicia
fava). Donat a l'èxit d'aquest primer curs des de

l'equip director de les excavacions s'ha decidit
tornar-ho a repetir a les excavacions de l'any
vinent.
Totes aquestes fructíferes activitats desenvolupades
durant aquesta campanya es deuen gràcies a les
aportacions econòmiques en forma de subvencions
del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya i de la Universitat de
Barcelona. A més, cal agrair les facilitats prestades
per l'Ajuntament d'Avinyonet, especialment al Sr.
Alcalde Oriol de la Cruz i al Sr. Jordi Parellada,
que fan que ens sentim com a casa nostra i vetllen
per nosaltres fins al més mínim detall. També cal
agrair al Sr. Maurice Botton per cedir-nos els
permís d'excavació arqueològica als terrenys de
la seva propietat on s'ubica el jaciment de la Font
de la Canya. Per altra banda, des d'aquí volem
fer una menció especial als amics d'Artcava/Masia
Can Batlle, molt especialment al Sr. Josep Romeu
i el Sr. Eric Enguita, per deixar-nos utilitzar les
seves instal·lacions tant per a menjar i dinar com
per a desenvolupar el I Curs d'Arqueobotànica.
Finalment, volem agrair les facilitats prestades pels
amics del Catering Moixa i dels Queviures Sendu
que, com cada any, s'encarreguen de l'alimentació
de tots nosaltres.
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En motiu de la finalització de les obres i l'imminent
obertura del nou Local Social del municipi,
l'Ajuntament va organitzar dues reunions
informatives dirigides a uns dels col·lectius que
en faran ús; les entitats i a la gent gran.

La primera reunió informativa es va realitzar amb
les entitats, el dijous 7 d'octubre a les 19:30 a la
sala de plens de l'ajuntament. En aquesta reunió
hi van assistir unes 15 persones que formen part
d'entitats del nucli d'Avinyó Nou i també d'entitats
a nivell global del municipi. Va iniciar la reunió
informativa el regidor de cultura Frederic
Manzanares donant la benvinguda i explicant els
motius de la reunió. Seguidament l'alcalde Oriol
de la Cruz va explicar quins són els objectius que
s'ha marcat l'ajuntament amb aquest nou
equipament i quin és l'ús pel que ha estat dissenyat.

A continuació els tècnics de l'ajuntament van
repartir fulls amb el plànol de la planta baixa de
l'edifici, van descriure les característiques i funcions
de cada espai i van fer una proposta de
funcionament.

Els assistents van mostrar-se interessats en la
proposta i també van explicar els interessos i
motivacions de les entitats que representen.

La segona reunió informativa va tenir lloc el passat
dijous 14 d'octubre a les 18:30 a la sala de plens

Reunions amb les entitats i la gent gran
de l'ajuntament, on estaven convocades totes les
persones majors de 65 anys i/o jubilats/des del
municipi. Aquesta reunió, on hi van assistir més
de 40 persones, estava enfocada a parlar de la
planta primera del nou equipament municipal que
està dedicat a la gent gran del municipi. Seguint
amb el mateix protocol de l'anterior reunió, el
regidor de gent gran Frederic Manzanares va
introduir la reunió explicant quines són les intencions
de l'ajuntament envers al col·lectiu de la gent gran
i el nou espai dedicat a ells. A continuació l'alcalde
Oriol de la Cruz va explicar el procés seguit a
l'hora de dissenyar el nou espai i les visites amb
els regidors i tècnics a d'altres casals de gent gran
de la comarca. Seguidament els tècnics de
l'ajuntament van fer una explicació sobre els espais
dels que es disposa al nou equipament i també
de les idees sobre els usos i activitats que s'hi
poden realitzar. També es va emfatitzar en les tres
activitats fonamentals que es volen iniciar, ja des
de l'entrada en funcionament del nou equipament,
i que ajudaran a cobrir una necessitat i demanda
prou important per a la gent gran: gimnàstica per
a la tercera edat, servei de podologia i servei de
perruqueria.

A continuació hi va haver el torn de precs i
preguntes, on l'alcalde, regidor i tècnics van
respondre i prendre nota de les propostes que van
sortir, tot animant al col·lectiu a participar de les
activitats i a proposar-ne de noves.

SOCIOCULTURAL
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Gent Gran
Per al proper mes de gener s'ha previst l'inici
d'un Taller d'Entrenament de la Memòria per
a la gent gran. Aquests tallers consisteixen en
deu sessions d'una hora i mitja de durada, en
els que es realitzen unes activitats que agilitzen
els processos cognitius relacionats amb la
memòria. El taller es farà els dilluns de 10'30
a 12 del matí i està previst que comenci el 10
de gener. El proper més de desembre s'obrirà
el termini d'inscripció.

Durant aquests dos últims mesos de setembre i
octubre han començat els cursos que organitza
l'ajuntament a diversos locals de les societats del
municipi. A primers de setembre van començar al
Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops les classes
d'Aeròbic realitzades per la Mª Rosa Olivella i que
compta amb molt bona salut pel que fa a participants
des de ja fa uns anys. L'aeròbic es realitza els
dimarts i dijous de 21:00 a 22:00. Actualment i
des de mitjans d'octubre s'ha canviat la ubicació
de l'aeròbic ja que properament es faran obres de
millora al Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops.
La nova ubicació del curs és el Centre Cultural i
Recreatiu “La Parra” a Avinyó Nou.
A primers d'octubre també va començar el Taller
de Restauració de mobles, amb nova ubicació, al
igual que l'aeròbic, al Centre Cultural i Recreatiu
“La Parra” d'Avinyó Nou. Els participants poden
gaudir de la restauració de mobles antics
propis o d'amics i familiars i tornar-los l'esplendor
que han perdut amb els anys. Un treball que tots
podem realitzar amb l'ajuda d'un professional
com és el Jordi Gual que fa més de tres anys que
monitoritza aquest taller. El taller de restauració
de mobles es realitza els dimarts de 17:30 a
20:00.
Aquest any tenim la novetat de l'inici d'un curs de
Dansa del Ventre al Local de la Societat “La
Torre” de Les Gunyoles. Aquest curs, sorgit de la
demanda d'un grup de persones interessades a
participar-hi, es realitza tots els dimecres de 21:00

a 22:00.
Animeu-vos a participar-hi, amb l'ajuda de la
professora provinent del Centre Narayana de
Vilafranca, a més de fer salut aprendreu tradicions
i danses d'altres cultures.
Actualment des de l'Ajuntament també s'està
organitzant una nova edició dels Cursos de
Francès que ja fa més de cinc anys que es duen
a terme.
Així doncs, i des d'aquí, es vol animar a tothom
qui vulgui a participar i a informar-se d'aquestes
activitats que estan obertes a tothom del municipi
i que fan créixer i millorar les relacions entre les
persones que hi participen mentre gaudeixen del
seu temps lliure realitzant activitats saludables i
edificants.
Per més informació i inscripcions a les oficines de
l'Ajuntament i/o al numero 93 897 00 00.
El període d’inscripció encara és obert.
Apunteu-vos als cursos!

Inici dels cursos i tallers

L'Ajuntament d'Avinyonet ha rebut dues subvencions
de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya dirigides a ens locals i entitats municipals
que hagin elaborat Pla local de joventut per als anys
2010 i 2011. Aquestes subvencions han estat
atorgades per al projecte d'activitats 2010-2012
(Espais i locals de joves) i el projecte de construcció
i dinamització de l'edifici per al nou espai de joves
(Nou local social municipal). S'han atorgat 2.084,00
euros per al primer projecte i 3.102,00 euros per
al segon.

Joventut
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Sortida al Castell Gala-Dalí de Púbol i Banyoles
El dia 9 d'octubre es va fer una sortida cultural
amb la gent gran del municipi al Castell Gala-
Dalí de Púbol.

De bon matí es va fer la recollida per tots els
pobles del municipi per dirigir-nos cap a la
comarca del Baix Empordà tot fent una parada
per esmorzar a l'area del Montseny.
Seguidament varem continuar el nostre camí
que ens portaría a la població de Púbol, municipi
de La Pera, on està situat el Castell Gala-Dalí.

El Castell Gala Dalí de Púbol, obert al públic
des del 1996, ens va permetre descubrir
mitjançant l'explicació de dues guies un edifici
medieval on Salvador Dalí va materialitzar un
desbordant esforç creatiu pensant en una
persona: Gala, i en una funció, un lloc adient
per al descans i el refugi de la seva esposa. El

pas del temps va determinar la transformació
d'aquest espai, entre 1982 i 1984, en el darrer
taller de Salvador Dalí i en el mausoleu per a
la seva musa.

Després de la visita al castell retornàrem als
autocars per dirigir-nos a la població de Monells
on vam gaudir d'una estona de passeig pels
seus carrers medievals, la vora del riu Rissec i
la seva Plaça Major porticada.

En acabar el passeig ens dirigirem cap a l'estany
de Banyoles al Restaurant “La Carpa” on ens
van servir un dinar format per Amanida
catalana, pebrots del piquillo farcits de bacallà
i ànec mut amb peres. A continuació vam gaudir
d'una estona de passeig pels voltants de l'estany
abans de tornar a agafar els autocars i enfilar
el camí de retorn al nostre municipi.

Aquest curs, a igual que fa ja molts anys estem
portant a terme la l’activitat esportiva extraescolar
per a tots els nens i nenes de la nostra escola.
Aquesta activitat està organitzada per l'AMPA de
l'escola amb l'ajut de l'Ajuntament i també amb
col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Penedès.
Hem organitzats diferents tallers esportius i
poliesportius. Pels més petits fem iniciació a l'esport
en el que toquem una mica tots els esports,i per
tots els altres ja fem esports més concrets.
Hi hagut una bona acollida especialment en
l'activitat de patinatge i rítmica.
Esperem fer, tot i que serà molt difícil, un equip
de futbol sala per anar a jugar al JESPE, com en
el curs passat que va ser tot un èxit, tant a nivell
esportiu com de resultats.
Participarem en les exhibicions de rítmica i de

patinatge, així com també, a les trobades de
prebenjamins que organitza el Consell esportiu
un cop al mes.
També valorem molt positivament el bon
funcionament que hi ha de moment, gràcies
principalment a la tasca de l'AMPA. Quasi bé
cada dia de 17 a 18:15h hi ha alguna activitat,
amb els monitors i monitores necessaris i un
coordinador per vetllar pel bon funcionament. I,
gràcies a les bones instal·lacions que disposa de
l'escola, els dies de pluja es poden seguir fent
activitats, canviant una mica la programació.
Des d'aquí volem animar a tots les famílies que
valorin aquesta oferta lúdica-esportiva i, fent un
petit esforç, apuntin als nens i nenes a les activitats
que tan bé ha preparat l'AMPA, amb el suport de
l'Ajuntament.

Esport extraescolar al nostre municipi
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Subvenció del
Departament de Cultura

de la Generalitat
La “Parra” ha organitzat diverses activitats
per aquest darrer trimestre de l'any.

Dia 31 de novembre de 2010:
Festa de la Castanyada
S'ha organitzat un sopar popular amb carn
a la brasa, castanyes i panellets. Es comptarà
amb l'animació del DJ “Black and White” i
el Grup “ The Secret of women”.

La Parra camina a... El Vendrell i St.
Vicenç de Calders
El proper 14 de novembre es farà una
caminada pel terme del Vendrell. Es visitarà
la premsa de Lliura de St. Vicenç de Calders.
És una peça que data del 1853 i que continua
funcionant.

Nit de Cap d'Any
S'està preparant el sopar de Fi d'Any, per tal
de poder gaudir amb molta alegria, tots junts,
d'aquesta nit plena de bons desitjos.

Activitats del Centre Cultural
i Recreatiu “La  Parra”

d'Avinyó Nou

Com cada any, la nostra entitat ha començat
una nova temporada per a tots els amants del
futbol, tant en la seva basant pràctica com pel
que fa a l'aficionat en general.

Com ja és del tot conegut, participem a la tercera
categoria territorial, i més concretament en el
grup 10.

Dins la complexitat i dificultat que comporta
actualment portar un equip modest com el nostre,
s'ha pogut confeccionar una suficient plantilla
de jugadors per afrontar una llarga i competitiva

Temporada 2010-2011
lliga. Enguany, ens acompanyaran noves
incorporacions que juntament amb d'altres més
conegudes, intentaran fer el millor paper possible
per aconseguir una bona classificació final.

Fem una crida general a una participació més
activa dels seguidors, sobre tot per tenir aquell
caliu que a vegades es troba a faltar en els
partits que es juguen a casa.

Recordem que els partits en campt propi tenen
lloc els diumenges a partir de les 12h.
El calendari d'aquest per enguany, és el següent:

L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès ha
rebut enguany una subvenció del
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, a través del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, per import de 1.500 euros,
destinada a cobrir part del finançament
del suport al teixit associatiu del municipi
per al foment dels seus grups folklòrics
que promou cada any aquest Ajuntament.



Agraïm a les entitats locals i fem
l’esforç per Catalunya
Aquest octubre hem pogut participar en
diferents festes al municipi. La festa
major de Cantallops, i les festes del
most de l’Arboçar i de les Gunyoles.
To tes  t res  amb una mate ixa
característica: un grup de persones,
amb empenta i il·lusió, es reuneixen,
s’organitzen, es reparteixen feines i
s’esforcen per a que tots els demés en
poguem gaudir.
La tradició ens demostra que aquesta
característica es porta en el cor i ve de
lluny. Sempre hi ha hagut persones que
han prescindit de part del seu temps
per treballar per la comunitat.
O algú es pensa que una festa es munta
tota sola?
Pel que respecte Cantallops, pensar en
el pregó, en les activitats per la canalla,
preparar la xocolatada, organitzar el
correfoc, buscar l’orquestra pel ball,
comprar les toies per sortejar, etc, etc,
ho ha fet aquest grup de persones que,
a més, s’esforcen per la reforma del
local. Aquest esforç pel bé de tots,
s’ha d’agraïr i de mantenir viu.
A l’Arboçar, contractar els globus,
muntar la sardinada, el concurs de
poda, la premsada del primer raïm,
la gimcana de tractors, la xocolatada,
el teatre, la caminada per la muntanya,
el concurs de tast, i la paella popular,
també ha significat esforços de
preparació. Alguna nit perduda muntant
taules, o escollint els millors vins pel
concurs, o fins i tot, fent de showman
mentre es reparteix l’arròs, i dinant
quan tothom gairebé ha acabat. Tot
perfecte, ben organitzat i amb molta
participació. Un èxit total!
I la festa de les Gunyoles, penseu que
ha estat diferent? Organitzar el
maridatge –excel·lent, per cert–
contractar un grup de jazz, fer la recerca
de vins de la comarca pel tast, el
karaoke, l’aperitiu, el dinar popular, el
teatre, etc. Magnífic!
Per tant, seria convenient agraïr aquests
esforços a totes aquestes persones que
dediquen temps per a un col·lectiu, per
al poble, per al municipi, per al nostre
país. Perquè ho porten al cor i perquè
s’impliquen. A més, hi ha moltes maneres
de participar i de fer créixer aquestes
tradicions.
Doncs el mateix passa a Catalunya.
CiU som una gent que la portem al cor,
que volem que torni a ser un país
respectat i permeti donar a les noves
generacions les oportunitats de créixer,
la satisfacció i orgull per l’esforç i el
treball fet. Un projecte amb idees clares
i potents. Una nova manera de fer
política i amb un lema com a objectiu:
“la feina ben feta no te fronteres”.

ELS GRUPS POLÍTICS
Agrupació Local de

Convergència i Unió a
Avinyonet del Penedès

El raconet de la UPA PSC
Propostes de treball per l’Alt
Penedès: Més treball, més benestar
social i més cooperació amb els
ajuntaments
El 28 de novembre els catalans (i per tant
els penedesencs)  tenim una cita amb les
urnes per tal d'elegir el nou Parlament. És
hora en aquestes setmanes de passar
comptes amb l'obra de Govern i d'avaluar
quins són els compromisos de les forces
polítiques pels propers 4 anys.
A la nostra comarca, l'Alt Penedès, els
socialistes proposem cinc línies d'acció per
a la nova etapa de govern : per més
ocupació, per més política social, per més
cooperació amb els ajuntaments, per una
gestió àgil i consensuada del planejament
territorial assolit i per la continuïtat de la
inversió en les infraestructures i els serveis
bàsics del territori.
La línia d'acció és de compromís en la lluita
contra la crisi i per la generació de llocs de
treball. A la nostra comarca hi ha al voltant
de 4000 persones que han perdut la feina
en aquest període. I per tant, el primer repte
és el de generar el màxim d'ocupació en
les propers anys, ja sigui mitjançant el foment
de l'activitat productiva de les petites i
mitjanes empreses, com impulsant i donant
suport als nous emprenedors i a les noves
emprenedores, a la gent que crea el seu
propi lloc de treball. La col.laboració de les
administracions i dels agents socials és vital
per fer-ho possible així com mantenir la
inversió de recursos públics en la formació
continuada pels treballadors, tant pels que
estan a l'atur com per aquells que estan
ocupats, pels adults i pel jovent. La principal
política activa en matèria de recuperació i
consolidació dels llocs de treball és la política
formativa.
La segona línia de compromís té a veure
amb l'aprofundiment de les polítiques
públiques de benestar, aquelles capaces
d'augmentar la cohesió social. Cal completar
la inversió en equipaments educatius i de
salut, construint els que encara ens manquen,
però sobretot cal ampliar el ventall de
programes i serveis que impliquin més
qualitat i més proximitat de l'atenció a les
persones. Si avui el 85% de les demandes
sanitàries de la població de la comarca es
poden atendre al territori, això ha estat
possible per una inversió potent i continuada
en matèria de salut que cal mantenir. Si s'ha
pogut renovar, o construir de nou, una bona
part de la infraestructura escolar de la
comarca,( que inclou, entre d'altres, la nova
escola d'Avinyonet), això ha estat fruit de
la prioritat que per al Govern ha significat
l'educació pública. Aquest esforç i aquesta
voluntat inversora cal mantenir-los.
Ampliar i completar les polítiques de
benestar, significa també garantir la
continuïtat en el desplegament de les lleis
de prestacions socials i de suport a la
dependència. Els avenços produïts en
aquesta etapa arriben a quasi 2.300
altpenedesencs pel que fa a l'atenció a la
dependència. Però és també política social
construir més habitatge protegit, ampliar si
és possible el nombre d'efectius dels mossos
d'esquadra i garantir programes d'inserció
laboral als perceptors de la renda mínima
d'inserció.  La seguretat, l'habitatge, el
transport públic i l'atenció a la situació
d'exclusió han de continuar essent prioritats
del Govern de la Generalitat durant el proper
mandat.
En la legislatura que finalitza ara, els recursos
públics posats al servei dels municipis de
Catalunya han crescut de forma exponencial,
tant en la inversió directa de la Generalitat
com en la que es fa per programes específics
de cooperació amb el món local. Plans com
el Pla Únic d'Obres i Serveis, ajuts com el
del Fons de suport a les urbanitzacions amb
dèficits de serveis urbanístics o programes
adreçats als municipis petits, com el
recentment aprovat Viure al poble, s'han de
mantenir i ampliar per tal de millorar les
condicions de vida de la gent que viu als
municipis de rurals del país.

Els diferents grups polítics aprofitem
totes les ocasions que podem, per
tal d’explicar als nostres votants i a
la resta de la ciutadania aquells
aspectes del nostre programa que
poden ser d’utilitat i que (no cal dir-
ho) ens poden afavorir electoralment.

Creiem que en la política municipal
aquesta premissa es manté, però
també que la política del nostre país
es discuteix i es consensua en un
altre àmbit.

Alguns dels nostres polítics municipals
aprofiten la plataforma que ofereix
el sistema per a donar informació i
f e r  p ropos t e s  a l s  no s t r e s
conciutadans, per a tractar temes
interessats que segurament no ens
pertoquen a les persones que ens
dediquem al govern del municipi.

Volem dir que els assumptes del nostre
país, els temes que han de ser tractats
en el Parlament de Catalunya, no
cal que els aprofitem a nivell
municipal per a fer propaganda del
nostre Grup o Par ti t Polí t ic.

Els Grups Independents com ara la
U.P.A.  sabem que estem a la política
perquè els nostres conciutadans han
confiat amb nosaltres. Una de les
nostres característiques és que 
podem agrupar diferents pensaments
i ideologies però que l’única cosa
que ens mou, és el treball per a
millorar en tot el que sigui possible
el nostre municipi. No diem que no
ens interessi el dia a dia del nostre
país, però sí que hem de assegurar
que la nostra raó de ser és la política
municipal i la lluita per aconseguir
el màxim de benestar amb el mínim
d’impostos. Si el nostre municipi va
bé, si les persones que hi viuen hi
troben el necessari per a poder
desenvolupar-se, creiem que això ja
fa millorar el nostre país.

Els Grups Independents a nivell
municipal, més aviat fan nosa als
grans par t i t s .  Les persones
pertanyents als grans partits i que es
dediquen a la política municipal,
massa sovint utilitzen el seu càrrec
com a trampolí per a accedir a llocs
de més alta volada. Nosaltres, en
canvi, som un equip de gent, sense
interessos polítics en cap altre lloc,
que tenim com a únic objectiu
treballar pel benestar de les persones
que viuen en els nostres pobles.
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www.avinyonet.org

Reduïm, Reutilitzem, Reciclem!
A Catalunya produïm més de 3'7 milions de tones de
residus municipals a l'any. Cadascú de nosaltres
genera vora 1'7 kg de deixalles cada dia!
Els envasos, els embolcalls i els embalatges d'un sol
ús són els principals responsables d'aquesta producció

exagerada que malmet el nostre entorn i la nostra salut.
És necessari que iniciem un canvi d'hàbits que
contribueixi a reduir la nostra generació de residus i
que contribueixi a fer més sostenible la nostra activitat
diària.

Quan anem a comprar…

- Fem servir el cabàs, el carretó o la bossa
de roba. Posem-hi la compra directament, així
evitem les bosses de plàstic innecessàries.

- Comprem envasos reutilitzables sempre
que puguem. En cas contrari, escollim envasos de
gran capacitat. Evitem els envasos individuals.

- Escollim productes a granel i sense envasos
superflus. Fem servir les carmanyoles per anar a
comprar llegums, peix, etc…

- Reduïm la compra de productes amb
safates de plàstic o porexpan.

- Anem a comprar el pa amb la bossa de
roba. Els ous amb oueres reutilitzables.

- Escollim productes envasats en vidre. És
l'envàs més ecològic i saludable.

- Evitem els envasos d'un sol ús (llaunes, brics
i ampolles de plàstic)

- Donem preferència als productes reciclats,
amb cer tif icació ecològica i reconeguda.

Els impactes ambientals d'alguns
envasos d'un sol ús

Els brics: per fer un sol envàs bric es necessita
cel·lulosa verge, polietilè i alumini. Moltes matèries
primeres per a un envàs amb un cicle de vida tan curt
i tan poc reciclable. Gastem 4 vegades més aigua
per fer un bric que per fer una ampolla de vidre.

Les llaunes: es fabriquen a partir de ferro, zenc o
alumini. Per produir una tona d'aquestes materials
calen 5.000 Kw/h d'energia. Es produeixen emissions
d'òxid de sofre i de zenc a l'atmosfera i emissions de
metalls pesants a les aigües residuals. En el cas de
l'alumini, es generen 4 tones de residus sòlids per a
cada tona de llauna fabricada.

Els plàstics: es fabriquen a partir de derivats de
petroli, un recurs no renovable. Es produeixen emissions
de CO2 en l'extracció del cru i contaminants durant
la destil·lació. La seva producció emet 100 vegades
més contaminants que la del vidre.

El vidre: es fabrica a través de l'extracció de sorra
i pedra. Com a matèria primera és reciclable al 100%,
ja que no perd la seva qualitat. És l'envàs ecològic
per excel·lència ja que és reciclable al 100% i
reutilitzable fins a 50 vegades.

Donem-hi marxa a les tres erres:
reduïm, reutilitzem, reciclem!

-Per cada tona de brics que reduïm estalviem 0,5
tones de petroli i l'energia equivalent al consum
de 38.461 bombetes durant 1 any i mig!
- La fabricació d'una sola bossa de plàstic consumeix
l'energia equivalent a mirar durant mitja hora la
televisió!
- El millor residu és aquell que no es produeix!

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)

AJUNTAMENT
D’AVINYONET DEL PENEDÈS


