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Nou calendari 2011

Neteja lateral del Monestir de St. Sebastià

Cursos, activitats i tallers

Obres al local del CCRR de Cantallops

Nadal al nostre municipi

Camí de Coll Blanc a Sant Sebastià Carrers de les Gunyoles

Comencen dues noves obres



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)
L'horari d'atenció al públic de CASSA
serà tots els dimecres de 9.00 a 13 h.
Tel. Avaries 902 290 280 (24 h.)

Bibliobús Montau
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 19’30 h. Dimarts i divendres a Avinyó Nou
de 16,30 a 19’30 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

Edita: Ajuntament d’Avinyonet.     Periodicitat: Trimestral.     Disseny i maquetació: AZOR CREATIUS GRÀFICS 93 817 12 79
Impressió: Gràfiques del Foix, S.L.    Dipòsit Legal: B-15039-92

                sense fraccionar          fraccionat
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 01/04/2011 - 02/06/2011 01/06/2011(1r pag.) - 02/11/11 (2n pag.)
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 02/09/2011 - 03/11/2011 
IMPOST SOBRE VEHICLES 04/02/2011 - 05/04/2011
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 02/09/2011 - 03/11/2011
IMPOST SOBRE ESCOMBRARIES 01/04/2011 - 02/06/2011 01/06/2011(1r pag.) - 02/11/11 (2n pag.)
IMPOST SOBRE D’ESCOMB.COMERÇ i IND. 01/04/2011 - 02/06/2011 01/06/2011(1r pag.) - 02/11/11 (2n pag.)
IMPOST CEMENTIRI 01/04/2011 - 02/06/2011

CALENDARI FISCAL 2010

Els veïns que vulguin pagar l’Impost de Béns Immobles en dues parts, cal que es dirigeixin a l’Organisme de Gestió Tributària per tal de domiciliar-lo.

NAIXEMENTS d'octubre a desembre de 2010
XÈNIA UDINA SALA
JAN GARRETA ALMIRALL
MARIAM KOUBIA BOUQUAYOUAT
SANDRA SORIA FORTUNY

CASAMENTS d'octubre a desembre de 2010
DAVID LILLO MORENO I VANESA DOMINGO AYLLÓN
FRANCISCO JAVIER ROMERO PASTOR I MARIA GARCIA
ARJONA
JOSEP BELTRAN PUJOL I MONTSERRAT ROS GALLART
SALVADOR CAPEL ABELLA I Mª ELIDIA SANZ DIAZ

DEFUNCIONS d'octubre a desembre de 2010
ANTONIO MESA HERNANDEZ
ANGELS LLORET LLUCIA
PEDRO INSENSE GUASCH
ANTONIO LLOPART AMAT
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Ja han passat les festes nadalenques que han acabat amb
l'arribada de SSMM els Reis d'Orient a tots els pobles del
municipi, gràcies a l’organització de les respectives societats.
Així doncs, encetem un nou any amb la vista posada en els
projectes que us hem anat explicant en els darrers butlletins.

I entre els esmentats projectes, aquest mes iniciem dues noves
obres, molt esperades, i que ens han de servir per millorar
la circulació de vehicles i persones. En primer lloc, la
urbanització de diversos carrers de les Gunyoles (la Font,
Calvari, Av. Font del Cuscó i un tram del camí de l'Arboçar
i un altre del carrer Montjuïc),  un nou pas endavant per
poder tenir tots els carrers pavimentats. En segon lloc, el
camí que uneix Collblanc amb Sant Sebastià del Gorgs,
pavimentant així la totalitat d'un camí que no es troba en la
millor de les seves condicions i que afavorirà la comunicació
entre ells i l'accés al cementiri, entre d'altres.

D’altra banda, també iniciem nous projectes que aniran
donant a llum en els propers mesos, com són el nou local
social de Cantallops i el camí que comunica l'Arboçar amb
les Roques; properament els presentarem als respectius veïns
per tal de fer-los partíceps i així definir les inquietuds que
ens transmetin, tal i com hem anat fent amb totes les obres.

Una altra tasca realitzada recentment és la neteja del lateral
de l'església del Monestir de Sant Sebastià. Un espai que
s'ha desbrossat i en el que s'han enderrocat els antics
galliners. Amb aquesta intervenció hem recuperat les vistes
d'una part de la façana que estaven amagades, i d’altra
banda, s'està estudiant conjuntament amb les obres del
Monestir, el seu possible accés i/o tancat i amb quin tipus
de reixa s'ha de realitzar.

Pel que fa pròpiament a les obres del Monestir, en aquests
moments s'estan executant les obres d'instal·lacions, una
vegada la llosa del claustre ja està construïda i totes les
aigües pluvials ja estan connectades a la xarxa. Per tant,
l'obra s'està executant al ritme esperat, i de cara a la
primavera esperem poder ensenyar a tothom les obres de
reforma del claustre.

Un altre punt a destacar és el bon funcionament del nou
local social d'Avinyó Nou, amb una mitjana de més de 20
persones cada tarda, utilitzant els serveis de perruqueria,
podologia, cursos etc... D’altra banda, també les activitats
que s'hi estan desenvolupant, com el telecentre, dansa del
ventre, caramelles, etc… Seguirem treballant per donar millors
serveis i intentar aglutinar un punt potent per tal que la gent
gran del municipi estigui ben atesa.

Per tant, seguim amb els compromisos que vàrem adquirir
amb els veïns d'Avinyonet i amb el calendari previst, amb
la vista posada en el projecte que se'ns va fer confiança.

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Ple extraordinari de l’11 de novembre de 2010

Aprovació pla d'actuació municipal per accidents en el transport de
mercaderies perilloses
Per unanimitat es va aprovar el Pla Transcat, confeccionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès,
d'acord amb el conveni signat amb l'Ajuntament.

Aprovació conveni de col·laboració amb l'Agència de Protecció de la
Salut
Amb tots els vots favorables es va donar llum verda al conveni esmentat, pel qual l'Agència assumeix
la gestió dels riscos per a la salut derivats de la contaminació del medi, de les aigües de consum
públic, en establiments públics i els indrets habitats, dels productes alimentaris. També assumeix
la policia sanitària mortuòria i la educació sanitària en l'àmbit d'educació de la salut.

Aprovació modificació d'ordenances fiscals per al 2011
El Ple de l'Ajuntament, va acordar per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals per al
proper exercici 2011. En general, s'han congelat la majoria de les tarifes vigents i només s'han
realitzat aquelles modificacions necessàries motivades per increments del cost del servei, que
afecten a les següents ordenances:

1. S'ha baixat el tipus de l'IBI urbana fins el 0,57, per tal de minorar els efectes de la revisió
cadastral sobre els rebuts (estava al 0,59 euros l'any passat i al 0'86 l'any 2007).
2. S'ha incrementat la Taxa per recollida d'escombraries, al voltant de 7,00 euros anuals per als
habitatges familiars, a causa que a partir del mes de setembre d'enguany entra en funcionament
la recollida orgànica, i el cost és molt superior a l'actual, i això que no es farà tot l'any. Que tot
i pujant el rebut el dèficit serà considerable, entre 40.000,00 i 50.000,00 euros, però la recollida
orgànica és obligatòria i cal fer-ho.
3. S'han actualitzat també les tarifes de la Llar d'infants municipal que feia uns quants anys que
no es tocaven. Per un costat, s'han increment el servei amb l'aula de nadons, per un altre, s'han
equiparat els preus amb la resta de centres de la comarca, i per una altre, l'Ajuntament ha assumit
algunes despeses de material que abans costejaven els pares. La quota mensual normal és de
90,00 euros.

Aprovació inicial modificació puntual del POUM per a Equipament
ambiental en sòl no urbanitzable
Amb els 5 vots a favor dels regidors del PSC-PM i 4 vots en contra dels grups de CiU i UPA-FIC,
es va aprovar inicialment una modificació puntual del POUM del municipi que té per objecte
implantar un sistema de serveis tècnics en sòl no urbanitzable que comptarà amb una deixalleria
pública i una planta de valorització de residus de la construcció, en dues finques independents
emplaçades al camí de la Carrerada (antics terrenys de “Blanco Nuclear”).

Moció de suport als alcaldes que han estat injustament imputats per
la fiscalia de Medi Ambient per abocament d'aigües residuals urbanes
El plenari va aprovar per unanimitat aquesta moció que demanava també que l'Agència Catalana
d'Aigua construeixi les depuradores programades en el Pla de Sanejament d'Aigües Residuals
Urbanes 2005. Es demanava també que la fiscalia retiri les imputacions a títol personal als alcaldes
i que s'arxivin les actuacions.
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Sessió extraordinària del ple del 6 de desembre de 2010

Aprovació certificació d'obra “Local Municipal d'Avinyó Nou, f1”
Es va aprovar la certificació d'obra número 8 de l'actuació titulada Local Municipal d'Avinyó Nou
F1, pel seu import total de 103.052'14 euros, amb els vots en contra del  grup de CiU.

Adjudicació definitiva obres “Urbanització de diversos carrers de les
Gunyoles
El ple va donar llum verda a adjudicar definitivament la contractació de referència a l'empresa
Grup Mas Constructors, SLU de Manresa per un import total de 188.085'82 euros (IVA apart),
més les millores proposades.

Aprovació definitiva imposició i ordenació de contribucions especials
amb motiu de l'obra “Urbanització de diversos carrers de les Gunyoles”
El ple va aprovar estimar les reclamacions presentades per Pere Cuscó Berga i Montserrat Ràfols
Raventós contra l'acord d'aprovació provisional d'imposició i ordenació de contribucions especials
com a conseqüència de l'obra “Urbanització de diversos carrers de les Gunyoles”.

Sol·licitud devolució garantia definitiva obra “Renovació serveis
urbans dels carrers Cabòries, Pere Ràfols, Progrés i Av. Olesa”
Es va aprovar retornar a Cobra Instalaciones i Servicios S.A, l'aval de la companyia Mapfre
Caución y Crédito per import de 15.967'11 euros, dipositat com a garantia definitiva de les obres
abans assenyalades.

Sol·licitud devolució garantia definitiva obra “Rehabilitació del Cementiri
d'Avinyó”
El pla va acordar retornar a Electrificacions Manresanes (Elecman) SA, l'aval de la companyia
Crédito y Caución S.A,  per import de 2.459'60 euros dipositat com a garantia definitiva de les
obres.

Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes
Municipals d'Avinyonet del Penedès i Santa Fe del Penedès
L'Ajuntament va aprovar l'acta d'operacions de delimitació dels dos municipis signada en data
1 de desembre de 2010 pels representants de les comissions municipals de delimitació d'ambdós
ajuntaments, així com pel representant de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat
i de l'Institut Cartogràfic.

Sol·licitud a la Generalitat en distribució de compensacions econòmiques
a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a càrrecs electes,
exercicis 2011
El plenari va aprovar sol·licitarla participació en la convocatòria de compensacions a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions al càrrec electe de l'alcalde-president, Oriol de la Cruz
Marcé amb dedicació parcial del 75%.

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit
El ple va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 3/10 dins l'estat de
despeses del pressupost municipal vigent, finançat amb el romanent de tresoreria disponible, amb
nous o majors ingressos sobre els inicialment previstos i mitjançant baixes de crèdit de despeses
d'altres partides de pressupost no compromeses, total 66.969'54 euros.

Aprovació distribució ajudes projectes 3r món
L'Ajuntament va aprovar atorgar els ajuts econòmics a les següents entitats: Associació Entrepobles,
750 euros pel suport al centre de dones de F'nideq i a l'entitat Equalmón, 750 euros per impulsar
una política educativa basada en els drets humans a 10 escoles rurals al Marroc.
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Neteja del lateral de l'església de Sant Sebastià

Noves plaques de carrers
Atenent a la necessitat de posar les plaques dels
noms dels diferents carrers del municipi per la
seva manca, s'ha fet una revisió a tots els nuclis,
per tal d'inventariar l'estat de les mateixes.

Després d'aquest treball s'han encarregat les
corresponents plaques, que s'aniran col·locant
durant el primer trimestre de 2011 mitjançant la
brigada municipal.

Durant el mes de desembre s'ha procedit a la neteja
del lateral de l'església de Sant Sebastià dels Gorgs.

L'Ajuntament ha cregut convenient posar-se d'acord
amb la parròquia i amb la propietat veïna per tal
de netejar un espai que ha estat sense ús des de fa
molts anys. D'aquesta manera es recupera un
passadís fins ara sense utilitat.

Des de l'Ajuntament s'ha resolt una antiga demanda
veïnal, que lligada a les obres que s'estan executant
de restauració del Claustre, faran més amena la
seva visita i observació.

També s'està estudiant la possibilitat que sigui
accessible l’accés a tota la part posterior de l'església
i monestir per tal de gaudir de tot el conjunt.

El grup municipal de Convergència i Unió
presentada una moció per la col·locació de dos
bandes sonores al carrer del Carme d'Avinyó
Nou, entre els carrers Industria i la carretera de
Barcelona. L'equip de govern desestimava la
moció al entendre que amb els guals situats al
davant del local de la Parra i davant del nou
equipament municipal la moció no tenia sentit.
Al mateix temps l'equip de govern i entenent

Moció de CIU sobre els guals d'un tram
del carrer del Carme a Avinyó Nou

l'inquietud que alguns veïns havien manifestat,
proposava a tots els grups municipals l'estudi de
la velocitat a tot el llarg del carrer i no tant sols
en una part complementat amb un estudi d'un
tècnic indicant la seva millor col·locació, així com
una reunió amb els veïns afecatats per arribar a
un acord. Una vegada explicada la proposta per
part de l'equip de govern els diferents grups van
votar favorablement a la iniciativa.
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Calendari 2011
Com comença a ser tradició, aquest any s'ha publicat
el nou calendari per aquest 2011, tot desitjant en
nom de l'alcaldia i tot el consistori, unes Bones
Festes i un Bon Any 2011. Enguany s'ha triat en
portada l'església d’Avinyó, que tal i com hem anat
informant s'ha restaurat recentment. Així hem
recuperat un antic monument important en la història

del nostre municipi. Aquest any el calendari va
enfocat als diferents equipaments i pistes que podem
gaudir a tot el terme municipal. També hi surten les
fotos de les nostres societats, el punt fort de la cultura
del nostre municipi. Cal destacar que al calendari
del 2011 s'hi ha afegit els sants i les llunes, una de
les reivindicacions que alguns veïns han fet arribar.

Obres al local de Cantallops

S'han estat executant les obres de reforma del local
del Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops.
Aquestes obres han constat de l'enderroc de l'antic
fals sostre, la protecció contra incendis de l'estructura,
l'anivellació del paviment, la col·locació de dos
exutoris i la nova instal·lació elèctrica de la sala,
entre d’altres. Per aquesta obra l'Ajuntament ha
col·laborat gràcies a la subvenció de la Diputació
de Barcelona amb un import aproximat de 40.000
euros. La societat ha afegit diferents actuacions per
un valor de 20.000 euros, així com les diferents
tasques manuals, realitzades per ells mateixos per
un import aproximat de 20.000 euros més. Podem
dir que s'ha realitzat una inversió total, entre l'entitat
i l'Ajuntament d'uns 80.000 euros. L'obra ha de
servir per tenir en millors condicions la sala i poder
encabir el gruix dels actes que s'hi realitzen. Val a
dir que aquestes col·laboracions per part de
l'Ajuntament estan destinades a millorar els
equipaments de les societats.
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Camí que uneix l’Arboçar amb les Roques
Durant el mes de desembre es va rebre el conveni
signat pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, en el qual s'acordava
donar una subvenció de 80.000 euros a
l’Ajuntament d’Avinyonet per recuperar el camí
que uneix el nucli de l'Arboçar amb les Roques.
També serà subvencionada la direcció d'obres,
així com el topogràfic necessari per la realització
del projecte. El cost total de les obres és de

110.000 euros, dels quals l'Ajuntament
d'Avinyonet es farà càrrec de la quantitat de
30.000 euros. Aquesta obra farà més curt el
camí actual per a vianants i sobretot més segur.
El camí comptarà amb tot un seguit de punts de
llum, bancs i arbrat que permetran que es pugui
recuperar aquest antic passeig. L'accés final cap
a Les Roques es realitzarà mitjançant rampes en
forma de ziga-zaga, seguint el traçat actual.

El passat dimarts 14 de desembre a la tarda, es
feia l'acte de replanteig de l'obra titulada
“Pavimentació del camí que va des de l'encreuament
de la N340 fins a Sant Sebastià passant per cal
Padrona”.

El pressupost és de més de 350.000 euros que
l'Ajuntament ha aconseguit mitjançant una subvenció
del Departament d'Agricultura de la Generalitat,

Camí de Coll Blanc a Sant Sebastià
que serà l'encarregada d’assumir tant el projecte
com la direcció de l'obra.
Des del consistori, creiem que l'obra serà una gran
millora, tant pels veïns de Cal Padrona com de les
cases adjacents. També serà útil pels veïns de Sant
Sebastià i Cantallops, per tal d'anar al cementiri
d'Avinyó. La durada de l'obra és de 6 mesos, així
es preveu que es finalitzi a la primavera de l'any
2011.
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Banc de sang i teixits
El Banc de Sang i Teixits ens comunica que
aquest any 2010 s'han aconseguit 10 donacions
més que l'any 2009 en les diferents campanyes
que s'han dut a terme en el nostre municipi, i
ens demanen que traslladem a tots els donants
el seu agraïment.

Campanya mes de maig: 34 donacions
Campanya mes de novembre: 24
donacions + 1 oferiment

Tot i així, som un dels municipis de l'Alt Penedès
amb un índex de donacions baix.

Hauríem de conscienciar-nos que donar sang
és una acte solidari i cívic que no requereix cap
esforç important, no fa mal i, després d'un petit
descans i d'un refrigeri que ofereix el banc de
sang, es torna a estar en forma. A més, el donant
obté una analítica que l'informa sobre la seva
salut. De cada donació de sang, no se'n beneficia
només un malalt sinó un nombrós grup de
persones.

Cada vegada fa falta més sang i cada 3 segons
algú en necessita a Catalunya. La sang és una

de les poques coses
que no es pot
fabricar. Aquesta
situació fa que sigui
molt important que
el màxim nombre
de persones, entre
18 i 65 anys, sanes
i de més de 50 kg, realitzin periòdicament la
donació se sang.

Finalment informar-vos que recentment un grup
de donants de l'Alt Penedès ha creat l'Associació
de Donants de Sang de l'Alt Penedès de la que
us podeu fer socis, gratuïtament, únicament
omplint un formulari que està a la vostra
disposició a les oficines de l'Ajuntament o el
dia de la propera campanya de donació de
sang al Consultori d'Avinyó Nou.

Podeu trobar més informació a la web
www.donantsdesang.vilaentitats.cat

“L'ALT PENEDÈS TÉ SANG”

Llibre dels personatges il.lustres de l'Alt,
el Baix Penedès i el Garraf

El passat desembre l'alcalde Oriol de la Cruz es
va desplaçar al Castell de Castellet i la Gornal,
seu de la fundació Abertis per assistir a la
presentació del llibre dels personatges il·lustres de
l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta
inicitiva començava ara fa mig any en el que es
proposava a tots els municipis que escollissin un
o tres personatges il·lustres de cada municipi i
que busquessim uns persona per cada un d'ells
que en volgues escriure una part de la seva història.
En el cas d'Avinyonet, l'ajuntament va decidir
buscar tres personatges, que serien la mestra
Angela Mas i Aguilar, l'aviador de l'Arboçar
Jaume Mata i Romeu i el missioner Carles Surià
i Vendrell. Les persones que han parlat d'ells han
estat la Maria Guilera i Escofet, en J. Oriol Vendrell
i Sellarès i la Gemma Massana Sapera. A tots ells
i en nom de l'Ajuntament moltes gràcies per la
seva col·laboració. Abans dels personatges hi ha
un pròleg de l'Alcalde del municipi, Oriol de la
Cruz Marcè en el que dona una breu explicació
del municipi i convida a que visitin i gaudeixin
del nostre municipi.
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Inauguració Local Social d’Avinyó Nou

El passat diumenge 7 de novembre es va
inaugurar el nou Local Social Municipal situat
al nucli d'Avinyó Nou.
La jornada va començar a les 11:30 del matí
amb una jornada de portes obertes on tothom
qui volgués podia visitar les instal·lacions del
nou equipament i veure els usos pel que han
estat pensades cadascuna de les sales. A
continuació, a les 12:30, es va fer una visita
institucional on els regidors de l'ajuntament van
acompanyar a les diferents autoritats presents
per veure les instal·lacions. Entre els presents
es trobava el Senyor Joan Rabasseda, Director
dels Serveis Territorials a Barcelona.
Paral·lelament amb la visita institucional, hi va

haver l'actuació del grup Garbes i Rostolls que
van animar la vetllada amb les seves havaneres
i cançons de taverna abans de donar pas als
parlaments. A les 12:30 es van iniciar els
parlaments amb el Regidor de Cultura i Gent
Gran Frederic Manzanares, a continuació el
Director dels Serveis Territorials a Barcelona per
acabar amb el parlament de l'alcalde Oriol de
la Cruz. Seguidament als parlaments es va
destapar la placa commemorativa que està
situada a l'entrada del local per la primera
planta on està situat el Casal de la Gent Gran.
A continuació, i per acabar amb l'acte, es va
oferir un aperitiu per a tots els assistents a la
mateixa plaça.
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L'alcalde d'Avinyonet del Penedès, Oriol de la
Cruz, i la diputada d'Infraestructures de la Diputació
de Barcelona, Anna Hernández, van posar en
marxa el passat 9 de novembre el nou Espai Lúdic
i de Salut, instal·lat junt al nou Local Social a
l'accés pel carrer Sindicat. Un col·lectiu de gent
gran van poder fer una sessió de demostració
pràctica sobre els exercicis suaus que s'hi poden
realitzar de forma guiada.
El nou Espai Lúdic i de Salut es troba situat al nucli
d'Avinyó Nou, emplaçat en una zona urbana

cèntrica a tocar del Local Social Municipal,
l'equipament que acull el Casal per a la gent gran.
L'Espai Lúdic i de Salut consta de 15 elements
diferents per facilitar la pràctica d'exercicis suaus,
especialment dissenyats per afavorir les condicions
físiques de la gent gran, contribuint a la millora
del seu benestar. De forma global, aquest
equipament permet més de 150 exercicis diferents
i compta amb l'assessorament del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya.

Inauguració espai lúdic i de salut

El dia 6 de desembre de 2010 s’ha iniciat la
recuperació de la celebració de la festa de Sant
Nicolau. Una tradició perduda des de feia
aproximadament 30 anys i que s’ha tornat a
celebrar gràcies a 3 joves Nicolaus que alegrement
van cantar per les cases de Les Gunyoles en un
dia molt assoleiat. Esperem que l’any vinent
s’animin a cantar més nois i puguem formar un
bon grup i recuperar amb força aquesta tradició.
 El 13 de desembre de l’any 2010, ha estat el
4rt. Any que les Llúcies de Les Gunyoles han sortit
a cantar per les cases. Ja tenim un bon grup
format,  han estat 9 nenes que han pogut cantar
portant un bonic mocador a l’esquena, com a
vestimenta per l’ocasió, això... gràcies a les
aportacions rebudes en anteriors cantades i a la
col·laboració d’una àvia en la confecció dels
mocadors. Per tant, podem dir, que el grup està
consolidat i arrelat amb força a aquesta tradició,
però continuem convidant i animant a totes les
nenes que no han vingut aquest any a fer-ho l’any
vinent. Una vegada més agraïm la generositat

Cantades a les Gunyoles
dels veïns de
Les Gunyoles,
q u e  t a n t
amablement
ens acullen a
casa seva per
p a r t i c i p a r
d ’ a q u e s t a
festa.

 

I ja que estem en el tema de recuperar tradicions,
n’hem celebrat una que feia uns 40 anys
aproximadament que no es practicava i ha estat...
LA CANTADA ALS PESSEBRES.
El dia 27 de desembre de 2010, un grup de nens,
nenes, mares i àvies, han passat per les cases de
Les Gunyoles a cantar als pessebres que les famílies
munten a casa seva. Val a dir que hem vist
autèntiques obres d’art, d’ingeni i amb molta
imaginació. De cara a l’any vinent, animem a les
famílies a muntar uns bons pessebres a casa seva,
que nosaltres, el grup de cantaires ens
encarregarem de cantar amb bones nadales.
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Durant els mesos de novembre i desembre es van
anar iniciant les activitats al Casal de la gent gran
del municipi situat al nou Local Social municipal.
El casal obre cada tarda de 16:30 a 19:30 i ha
gaudit de una bona afluència de gent, fins a 20
persones cada tarda, durant aquest primers mesos
de funcionament.

També el passat dimarts 30 de novembre i 21 de
desembre es van fer les primeres sessions de
podologia, servei que la Podòloga Montse Raventós
porta a terme el segon dimarts de cada mes. Per
concretar hora s'ha de trucar al número
616896354.

El primer dijous de desembre també es van iniciar
els serveis de gimnàstica per a la gent gran amb
dos grups. Un al matí de 11:30 a 12:30 i un altre
a la tarda de 18:15 a 19:15. Les classes,
impartides per la Rosa Mª Olivella amb un preu

Activitats Casal de la Gent Gran

de 8 euros per persona al mes, tenen un gran èxit
de participació.

A partir d'aquest gener comencen més activitats
com el servei de perruqueria que ofereix la Josefina
Soler, i el taller de la memòria que va començar
el 10 de gener i durarà fins el 13 de març. El
taller de memòria es fa tots els dilluns de 10:30
a 12:00 i compta amb la col·laboració de la
diputació de barcelona.

S'ha de remarcar que aquestes festes el Casal de
la Gent Gran ha tingut instal·lat un pessebre preciós
fet a mà per Vicente Pla Hijado i que ha guarnit
el casal per celebrar les festes de Nadal.

Així doncs animar-vos a tots a participar d'aquestes
activitats i serveis que busquen millorar la qualitat
de vida de la gent gran del municipi.

SOCIOCULTURAL
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Agermanament
La comissió
d'agermana
m e n t  h a
començat a
treballar un
any més per
d o n a r  a
conèixer  i
e n f o r t i r
l'Agermana-

ment amb Béruges. S'ha enviat una felicitació de
Nadal a totes les famílies dels dos municipis que

Funcionament nou Local Social Municipal
Tal i com explicàvem en l'últim butlletí Avinyonet
Avui el nou local social situat a Avinyó Nou ja
està en marxa.
A la planta baixa hi tenim situat el telecentre
que obre els dimarts i divendres amb horari de
16:30 a 19:30 on es pot navegar per internet
i utilitzar els 8 ordinadors que hi ha disponibles
així com imprimir i escanejar documents.
També la sala de reunions amb una capacitat
per a unes 8-10 persones on les entitats que ho
desitgin poden demanar la sala prèviament a
l'Ajuntament i recollir-ne les claus el mateix dia
o el dia previ a la reunió. De la mateixa manera
es pot utilitzar la sala polivalent de joventut per
a realitzar-hi reunions per a grups més
nombrosos.
Actualment a la sala polivalent els dimarts i els
dijous s'hi està realitzant el curs de català que
organitza l'ajuntament conjuntament amb el

Consel l  Comarcal de l 'Al t  Penedès.
També recordar que els divendres de 16:00 a
19:00 el Bibliobús es situa a la nova ubicació
davant del Local social al carrer Carme i és per
això que està prohibit aparcar-hi.

El passat 1 de novembre,
festivitat de Tots Sants, es va fer
una visita a l'església de Sant
Pere d'Avinyó perquè tothom qui
ho volgués pogués veure la
restauració que s'ha dut a terme
de la façana i l'estructura de
l'edifici que es trobava bastant
deteriorada. De les 12:00 fins
a les 13:30 l'església va estar
oberta per poder-la visitar mentre
membres de la fundació Actua,
encarregats de la gestió del
CRAE, feien explicacions de com
han anat  les  obres  de
rehabi l i tació real i tzades.
La jornada es va cloure amb un
aperitiu per a tots els assistents.

Jornada de portes obertes església Sant Pere d'Avinyó

han acollit o col·laborat en l'agermanament.
A la comissió d'agermanament de Béruges s'ha
enviat també la recepta de la típica escudella i
carn d'olla, per tal que s'animin a fer-la.
Enguany la trobada amb els nostres amics de
Béruges es celebrarà a França i ja s'estan
començant a preparar els actes de l'intercanvi.

Des de la comissió d'agermanament animem a
tothom a participar de l'intercanvi i a conèixer
Béruges, situat a només deu kilòmetres de la ciutat
de Poitiers, capital del departament de la Vienne.
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En l'àmbit de joventut, aquest any 2011
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès té previst
oferir en col·laboració amb el Consell Comarcal
de l'Alt Penedès dos cursos de tast de vins i tast
de caves per a joves tal i com s'ha anat fent
durant aquests últims anys.

Curs de tast de Caves
Els dimecres a partir del 16 de febrer i fins al
23 de març del 2011 de 20:00 a 21:30 hores.
El lloc es decidirà amb el grup de participants.
Els preus són de 25 euros per a joves de 18 a
30 anys i de 35 euros per als majors de 30
anys. Les inscripcions s'han de dur a terme a
la pàgina web www.dinamo.cat del 31 de
gener al 8 de febrer.

Joventut: Cursos de tast de vins i tast de caves 2011
Curs de tast de vins
Els dilluns a partir del 3 al 24 d'octubre del
2011 de 20:00 a 21:30 hores. El lloc es
decidirà amb el grup de participants.
Els preus són de 25 euros per a joves de 18 a
30 anys i de 35 euros per als majors de 30
anys. Les inscripcions s'han de dur a terme a
la pàgina web www.dinamo.cat del 13 al 27
de setembre.

Us animem a participar en aquestes activitats
divertides i instructives que ens fan créixer en
el coneixement de vins i caves, productes que
formen part important de la economia de la
zona on vivim.

Taller participatiu: “posem-nos ulleres de gènere”

Els dimarts 23 i 30 de novembre es va dur a terme
un taller vivencial i participatiu on la psicòloga-
analista i conductora de grups Verònica Amezcua
va ajudar als participants a tractar diversos temes
que ens preocupen i fan diferents als homes i a les

El passat dia 7 de
desembre es va fer la
sortida al teatre amb la
gent gran del municipi.

Després de recollir els
p a r t i c i p a n t s  e n s
dirigírem a Barcelona
on des de l'autocar
mateix, vàrem fer un
petit recorregut per
veure la il·luminació
nadalenca de la ciutat

Sortida al teatre

comtal.
Tot seguit vam tenir una bona estona lliure per

passejar i menjar alguna cosa abans d'entrar
al teatre Borràs. En aquesta ocasió varem veure
l'obra “Pel davant i pel darrera” de l'autor
Michael Frayn i dirigida per Alexander Herold
amb Pep Planas, Rosa Gàmiz , Carles Martínez,
Anna Barrachina, Mònica Pérez, Enric Majó,
Miquel Sitjar, Dafnis Balduz i Saïda Lamas. Amb
paraules de Alexander Herold “el primer acte
de l'obra representa un vodevil “cutre” amb
elements de l'alta comèdia anglesa. El segon
és una farsa (feta en “pantomima”, és a dir, en
silenci) que precedeix un embolic caòtic que
deixa al públic paralitzat de riure.
En acabar l'obra vàrem pujar a l'autocar per
enfilar el camí de retorn al nostre municipi.

dones: identitats, diferències, l'autoestima o
l'autoconeixement.
Cal dir que el taller es va fer coincidir amb horari
d'obertura del casal de la gent gran i va tenir molt
èxit de participació en les dues jornades.
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El passat dimarts 21 de desembre es va oferir a
la sala gran del Casal de la Gent Gran una
xerrada per a tota la població a càrrec de
l'expedicionari del municipi Lluís Ràfols sobre la
seva expedició a l'Annapurna aquest 2010.

La xerrada va comptar amb la presència d'unes
25 persones que van poder interactuar amb el
protagonista. En primer lloc vam poder veure les
fotos de l'aclimatament que van fer a l'Aconcagua
(Xile) per després anar a fer l'atac al cim de
l'Annapurna, una serralada del Nepal de més de
8.000 metres d'alçada.

A continuació un vídeo de l'expedició i el torn de
preguntes van cloure un acte molt interessant per
a tothom que s'estima el muntanyisme i la natura.

Xerrada de l'Aconcagua a l'Annapurna

El dia 18 de desembre es va fer la tradicional
sortida prenadal amb la gent gran del municipi
per visitar el monestir de Montserrat.
De bon matí es va fer la recollida per tots els
pobles del municipi per dirigir-nos a Montserrat
on els autocars ens van deixar a les portes del
restaurant on vam esmorzar tots junts.
Seguidament tothom va gaudir d'unes hores de
visita lliure per visitar la Basílica, el cambril de
la Verge, per passejar pel recinte del Santuari
i conèixer el Museu de Montserrat i l'Espai
Audiovisual “Montserrat portes endins”, una
exposició que mostra l'activitat diària del monjos
i els espais més representatius del monestir.
També vam tenir temps de participar a la missa
conventual a les 11:00 del matí i escoltar el cant
del Virolai.

Després de la visita, cap a les 13:30, retornàrem
al restaurant on ens esperava un dinar per

Sortida prenadal amb la gent gran a Montserrat

Joventut: Xerrada “els canvis en l'adolescència”
En l'àmbit de joventut el passat divendres 3 de desembre es va dur a terme una xerrada per a pares
i mares d'adolescents. Àfrica Martí, psicòloga i membre de l'Associació de planificació familiar de
Catalunya i Balears, ens va donar recomanacions sobre els canvis en les relacions entre pares i fills,
la importància del grup d'amics i els nous llaços afectius pel que fa a l'educació i la relació que
actualment poden tenir els pares envers als seus fills adolescents.

Aquesta xerrada va ser organitzada per l'Ajuntament d'Avinyonet en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona.

celebrar les festes de Nadal a base d'Escudella
de Nadal, carn d'olla i pollastre a la nadalenca
juntament amb les postres, neules i torrons. A
continuació també vam poder gaudir d'una
estona de ball abans d'agafar els autocars per
retornar al nostre municipi.
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Nadal a la Llar d’Infants
Els més petits del Municipi van gaudir de l' arribada
del Tió, durant uns quants dies l' han cuidat molt!!!
L'últim dia abans de marxar de vacances, el Tió
va cagar molts regals per tots els nens i nenes de
la Llar d' Infants!!! Ara el Tió ja ha marxat a la
muntanya!!!

Uns avets molt especials
Coneixes aquest programa?

Voluntariat per la llengua  té l'objectiu de posar
en contacte persones catalanoparlants

(els voluntaris) amb persones que necessiten
reforçar l'aprenentatge oral de la llengua catalana

(els aprenents), perquè destinin una hora a la
setmana,durant 10 setmanes, a conversar en català.

Si disposes d'una hora a la setmana
per fer de voluntari o aprenent, o senzillament

vols més informació sobre el programa,
no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Ens trobaràs tots els matins de 10 a 14 h
al Servei de Català (c. de Pere el Gran, 32)

de Vilafranca del Penedès.
També pots telefonar-nos al 93 890 61 79,

o consultar la pàgina www.vxl.cat.

www.vxl.cat

A Avinyonet hi ha 4 persones que estan fent
cursos de català i que tenen ganes de poder
practicar l'idioma en converses.

Si hi ha alguna persona interessada en ajudar-
los a aprendre la llengua i per tant en participar
en el programa es pot dirigir a l'Ajuntament
i allà us informarem.

Anima’t a participar-hi!

Aquest desembre, per donar-li un caire nadalenc
a l'escola, els nens i les nenes d'infantil i primària
hem construït uns avets molt especials.
La decoració ha estat feta a partir de la tècnica
d'estampació. L'arbre d'infantil està elaborat amb
figures geòmetriques que hem retallat del paper
que havíem estampat. Les figures són de tons
verdosos. Cada nen i cada nena hi ha col.locat
la seva part, i entre totes les rodones, quadrats,
i triangles hem fet el nostre avet. És de tothom
perquè l'hem fet entre tots i totes.
Els nens i les nenes d'educació primària, també
hem fet la mateixa tècnica, però també hem
treballat la teoria del color i hem fet barreges de
cian i groc per obtenir diferents tons de verd. El
resultat final ha estat construir un arbre amb la
forma de les nostres mans retallades sobre el paper
estampat.
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Arribada dels Reis Mags d’Orient
L’Arboçar

Carnaval
El proper dissabte 19 de març a les 22h al local
es portarà a terme el BALL DE CARNAVAL, amb
un conjunt musical. Hi haurà concurs de disfresses
amb premi a les 3 millors!!

Festes de la societat La Torre de les Gunyoles
Festa d'aniversari
El dissabte i diumenge 2 i 3 d'abril celebrarem
la Festa de l'Aniversari de la Inauguració del
Local. Es faran actes durant tot el cap de setmana.

Diumenge 9 de gener de 2011 els nens i les nenes
d'AVINYO NOU van fer la tradicional
representació dels PASTORETS al local social de
la PARRA.

Els diners recollits han estat donats a la MARATO
DE TV3. ( 373'61 euros).

Pastorets a la Parra

Avinyó Nou

Sant Sebastià Cantallops

Les Gunyoles
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34a Edició del Pessebre Vivent parlat de les Gunyoles

Com cada any, a mitjans del mes de desembre
al poble de les Gunyoles tot és a punt per començar
l'edició del Pessebre d'enguany. Aquest any hem
arribat a la 34ena edició consecutiva en què tot
un poble s'uneix per tirar endavant una activitat
tan arrelada i tan tradicional. Les representacions
d'enguany han estat els dies 19, 25 i 26 de
desembre i 1, 2 i 9 de gener.

Cada any intentem reformar alguna cosa del
vestuari i attrezzo com en el cas d'aquest ha estat
la millora de vestuari dels pastors. Per altra banda,
s'han modificat alguns diàlegs per poder agilitzar
el recorregut del Pessebre. També intentem crear
alguna novetat per cridar l'atenció del públic.
Aquest any la gran novetat a destacar és l'estona
d'espera entre representacions, els visitants poden
disfrutar d'un reportatge de les Gunyoles i un petit
pessebre de figuretes molt original muntat sobre
unes botes de vi. En el tema de bestiari, sempre
hi ha novetats. En aquesta edició teniem un poni,
gal l ines, cabres, bocs, ovel les i rucs.

Aquest any, estem molt contents ja que han passat

uns 3.000 visitants i tal i com queda reflectit en
les enquestes que omplen els visitants, es pot veure
que van marxar molt satisfets de la visita. Aquest
any, a diferència dels altres que sempre per Sant
Esteve i Cap d'any venia molta gent, l'afluència
ha estat molt repartida entre tots els dies.  També
dir, que el temps ens ha acompanyat força ja que
la majoria de dies ha fet bon temps, exceptuant
els dies de Nadal i Sant Esteve que feia molt de
fred i el dia 1 de gener, per culpa de la pluja no
ens va deixar acabar l'última representació del
dia.

Coincidint el primer dia de les representacions
amb la Marató de TV3, el pessebre com cada
any també va fer un donatiu.

Volem aprofitar l'Avinyonet Avui per donar les
gràcies a tothom que ha participat en aquesta
edició, que sense l'esforç de tothom el pessebre
no seria possible i desitgem retrobar-nos l'any
vinent.

Moltes gràcies i feliç 2011!!!



Terra cremada
Analitzant els resultats obtinguts en les
darreres eleccions al Parlament, no
passa desaparcebut per ningú que el
país, a part de necessitar-lo, volia el
canvi. També a Avinyonet.
Un canvi que s’ha obtingut, i que ara
caldrà anar materialitzant dia a dia,
amb el bon fer del nou govern.
A mida que passen els dies, anem
obtenint els detalls de quina era la
situació real i va quedant palès que
“el braç sobresortia més que la màniga”,
des de feia molts mesos. S’ha vist clar
que l’entesa entre els membres del
tripartit era forçada en moltes ocasions,
però sobretot, interessada. Per sort, els
votants ho han sabut veure a temps i la
seva reacció ha de permetre l’estabilitat
desitjada.
Però siguem clars, les darreres accions
emprades del tripartit han estat més en
contra, que a favor del país. S’ha
provocat la tàctica militar que els russos
van aplicar a la segona guerra mundial:
la terra cremada. És a dir, abans
d’assumir l’evidència i deixar pas a un
millor governant, es va preferir concedir
més subvencions desmesurades, oferir
bons de rescat a preus caríssims, i, en
el fons, endeutar més al país per deixar
les arques ben buides i nombroses
factures pendents de pagament. La terra
ben erma per afegir dificultats al qui
arriba.
Traslladem-nos al nostre municipi. Està
molt clara l’aposta. Des d’aquí el nostre
agraïment a tots els votants de CiU que
ens han recolzat.
I ara tenim unes noves eleccions a la
cantonada, el 22 de maig. Aquest cop,
municipals. I considerem que el país es
comença des de casa, des dels
ajuntaments.
Com que ja sabem quina és l’estratègia
del PSC, preveiem un hivern i una
primavera carregada d’inauguracions,
acords, convenis i promeses vàries. Com
el recent projecte aprovat de “viure al
poble” que, a hores d’ara, hauria
d’haver complert amb els terminis del
2010. Ja ho vam denunciar que calia
alguna cosa més que fum. En aquests
moments, ni reunions ni moviments, “el
més calent, a l’aigüera”.
Si les persones que ens han donat
confiança per canviar el govern de
Catalunya, també ho fan en les
properes municipals, es podria invertir
la tendència al municipi, perquè és
evident que està encastat, des de fa
molt temps, en una manca d’idees.

ELS GRUPS POLÍTICS
Agrupació Local de

Convergència i Unió a
Avinyonet del Penedès

El raconet de la UPA PSC

El passat mes de desembre hem tingut
canvis en el govern de la Generalitat
de Catalunya, després de les
eleccions del 28 de novembre, canvis
que han suposat un nou president i
el nomenament d'uns nous consellers
que represen ta ran aques ta
administració durant els propers 4
anys.
Des del punt de vista, estrictament,
municipal, esperem que el nou govern
mantingui amb els municipis,
particularment amb els més petits i
disgregats, el grau de compromís i
confiança que al llarg d'aquests
darrers anys ha tingut el govern
progressista de la Generalitat, cosa
que des del grup municipal volem
agrair.
Des d'Avinyonet hem vist incrementat
el Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya “PUOSC” en quasi el
doble, arribant als 620.000,00 euros
en el darrer quadrienni (2008-2011),
i podem realitzar així més inversió
de l'esperada. O l'importantíssim
increment del Fons de Cooperació
Local de Catalunya, destinat a ajudar
en el manteniment de les despeses
corrents, i que enguany ha arribat a
98.900,00 euros. O l'augment dels
convenis per al manteniment de la
Llar d'infants municipal, que aquest
curs escolar  serà de 57.600,00
euros, o del Consultori Mèdic
municipal 17.676,00 euros. Esperem
que es mantinguin.
També animar a seguir realitzant
convocatòries destinades a municipis
de menys de 2.000 habitants, de les
quals hem tingut la sort de poder-nos
presentar i ser-ne un dels municipis
que hem aconseguit la subvenció.
Per tant, programes com “Viure al
Poble” (550.000 euros), la llei
d'Urbanitzacions (300.000 euros),
el camí de l'Arboçar a les Roques
(30.000 euros), el camí de Collblanc
a Sant Sebastià (350.000 euros), el
nou Vehicle municipal (41.000
euros), o la rehabilitació de la coberta
de l'Ajuntament (61.000,00 euros),
entre d'altres, aconseguint pel nostre
municipi més de 2.000.000 euros
en subvencions extraordinàries.
Per tant, esperem que el nou govern
segueixi apostant per municipis com
el nostre, amb un repartiment
equilibrat dels recursos per anar
superant les dificultats de ser un
municipi disgregat, amb sis pobles i
diferents barriades, ja que des de
l'equip de govern seguirem treballant
per aconseguir el màxim de
subvencions possibles pel nostre
municipi, i així anar millorant, dia a
dia, els serveis per els nostres veïns.
Així doncs, amb la mateixa il·lusió
de sempre i amb les mateixes ganes
de seguir treballant pel nostre
municipi, encetem un any 2011 en
que arribarem al final de la legislatura
i que finalitzarà al mes de maig amb
les properes eleccions municipals.

Encetem el nou any i, encara que
puguem semblar repetitius, hem de
tornar a posar sobre la taula el tema
de les properes eleccions municipals.
Com tots sabeu, aquest 2011 és any
electoral i aquesta vegada ens toca
elegir a les persones que durant
aquests propers quatre anys dirigiran
la política del nostre municipi.

La pròxima legislatura no serà fàcil
per a ningú i la política municipal
no estarà lliure d’aquestes dificultats
que afecten a tota la població.

Fins ara hem viscut temps de bonança
econòmica, uns temps de vaques
grasses. Però ara els ingressos
provinents del món de la construcció
i  l e s  s ubvenc ion s  de  l e s
administracions han deixat d’arribar
amb l’abundància d’abans  a les
arques municipals. Això afecta, i
molt, els ingressos disponibles i, per
tant cal comptar amb possibles
retallades en activitats i inversions.
Sempre ha existit l’alternança entre
èpoques bones i dolentes, però ara
ens ve de nou. I és que passar a una
forma de vida millor ens hi
acostumem molt de pressa, però,
passar a viure pitjor, amb menys
recursos se’ns fa molt difícil.

Actualment són moltes més les
persones i les famílies que acudeixen
a l’Ajuntament per a demanar ajuts,
ajornaments de pagaments,
descomptes... perquè tenen dificultats
per a poder arribar a finals de mes.

Per tant, s’han ajuntat dos aspectes:
l’augment de les necessitats i
l’important descens dels recursos
municipals.

Quina relació hi ha entre aquests
aspectes econòmics i les eleccions?
Doncs que els diferents programes
electorals proposaran solucions
diverses per aquesta problemàtica,
sovint interessades en fer quedar bé
els partits polítics grans, amb
representació a tot el país. Creiem
que la UPA coneix la problemàtica
real de moltes de les persones del
municipi, sabem de les dificultats del
dia a dia perquè parlem i escoltem
la gent. També hem de dir que tenim
l’experiència que ens donen els vuit
anys com a regidors i altres càrrecs
a l’ajuntament. Sabem que, tot i les
dificultats econòmiques, podem fer
possible que els recursos arribin a
aquelles persones que realment els
necessitin i que  podem  portar a
terme una gestió equilibrada i
coherent amb l’estat real de les
finances municipals.
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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 dissabte 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)
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