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Resultats Eleccions Municipals 2015

Nova depuradora Sant Sebastià dels Gorgs

Casal d’Estiu
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Presentació nou camió del GIA

Programes d’actes de les Festes Majors del municipi

Oriol de la Cruz
investit de nou alcalde d’Avinyonet
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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.

Regidories
Hores concertades prèviament

Arquitecte municipal
Dimarts de 12 a 14 h.
Hores concertades prèviament

Arquitecte tècnic
Divendres de 9 a 12 h. Hores concertades.
Jutgessa de Pau
Dijous a hores concertades

Assistent Social
Dilluns de 9 a 14 h.
Hores concertades prèviament
Educadora, dilluns de 9 a 11,30 h.

Dinamitzadora sociocultural
Hores concertades.

Servei d’aigua (CASSA)
· Gestió comercial  937 486 414 (de 8 a 15 h.)
· Avaries i reclamacions 900 878 583 (24 h.)
· Lectures 937 155 707 (24 h.)
· Cobrament rebuts 932 906 746 (24 h.)
· Atenció al ciutadà a les oficines de
l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès, els
dimecres de 10,30 a 14 h.
De l'1 fins el 31 d'agost l'horari serà els
dilluns de 13.30 a 14.30 hores.

Bibliobús Montau
Els divendres de 16 a 19 h.
Avinyó Nou. Davant el Casal de la gent
gran del Local social municipal.
Cantallops. Davant del Local social municipal.
Parades quinzenals. Consultar dates a:
h t tp ://busmon tau .wordp re s s . com/

Medicina general
- Medicina general comptarà amb la Dra.
Mª de la Serra Pijuan i tindrà consulta els
dilluns, dimecres, dijous i divendres amb
horari de 8,30 a 13 h.

Infermeria
Infermeria comptarà amb el Sr. Pere Tarrés
i tindrà consulta dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 8,30 a  13 h.
Per a qualsevol urgència podeu trucar al
telèfon 938 199 505 o també a partir de
les 15,30 h. podeu adreçar-vos al servei
d’Atenció Continuada del CAP Els Monjos
(tel. 938 186 748).

Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a Les Gunyoles, Cal Candi.
16,30 a 18,30 h.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local
social. 16,30 a 19,30 h.
De l’1 d’agost al 6 de setembre tancat
per vacances

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
Mossos
FECSA Avaries
Hospital Comarcal
RENFE
Consultori d’Avinyó Nou

per demanar visita

93 897 00 00
93 897 06 67

avinyonet@diba.cat
www.avinyonet.org

639 93 61 57
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
088

800 760 706
93 818 04 40
93 890 22 40
93 897 08 29
902 111 444

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Metgessa (de 8 a 15 h.)
Practicant (de 8 a 15 h.)
Àrea Bàsica (de 15 a 21 h.)
Urgències (ACUT) 24 hores dissabtes
i diumenges
Pediatria  de 8 a 20 h. de dilluns a
divendres
Administració de 8 a 15 h. de dilluns
a divendres, excepte els dimarts que
serà fins a les 17 h.
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
93 595 26 50

061

TELÈFONS ÚTILS

Deixalleria
Dilluns de 9 a 13 h.; divendres de 9 a 13 h. i de 16 a 19 h. i
dissabte de 9 a 13 h. (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 trucar
a l’Ajuntament per avisar del lloc, tipus i quantitat de deixalla)
Recollida de restes de poda
L'últim dijous de cada mes (cal tenir els feixos preparats). Abans del
dimarts anterior s'ha de trucar a l'Ajuntament per avisar del lloc.

QUÈ FER AMB LES DEIXALLES

REGISTRE CIVIL
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NAIXEMENTS
- JÚLIA CARBÓ VENDRELL (Abril 2015)

CASAMENTS
- PERE LLOPART LLOPART  I  SILVANA PASSAGLIA
(Maig 2015)

- MAR'YAN FEDAS I VOLHA PAULAVA (Juny 2015)
- JONATAN GUIRAO MARTINEZ I IZASKUN ALMARCHA
MARTIN (Juny 2015)

DEFUNCIONS
- DOMINGA PONS VIVES (Març 2015)

- MARIA DEL CARMEN ARNAN RAVENTOS ( Abril 2015)
- JOSEFA ANGLES ALBAREDA (Abril 2015)
- ANGELA INSENSE GUASCH (Abril 2015
- MANUEL FERNANDEZ SERRANO (Maig 2015)
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Amb aquesta, arribem a l'edició número 90 del butlletí “Avinyonet
Avui”, una revista que ens serveix per apropar l'Ajuntament als
veïns i perquè estiguin al cas de tot el que passa al consistori. La
que avui us presentem coincideix amb el nou Ajuntament ja constituït
i organitzat de nou, i també amb les festes majors dels nostres
pobles que celebrarem aviat.

Vull començar donant les gràcies a totes les persones que el passat
24 de maig es van apropar a l'Ajuntament per exercir el seu vot,
un exercici democràtic que ens permet lliurament escollir els nostres
representants. El grup que jo encapçalava de nou ha estat el més
votat, tornant a revalidar la majoria absoluta i que m'ha permès
ser de nou reelegit Alcalde d'Avinyonet per els propers 4 anys.

Treballarem per tirar endavant totes aquelles propostes que us varem
presentar en el programa electoral, que com sempre no tenen cap
més objectiu que millorar els diferents pobles que integren el municipi, així com els serveis per
als seus veïns, i la qualitat de vida d'aquests.

M'agradaria aprofitar per agrair al grup de PM-CP la feina que hem fet al llarg d'aquests 5 mesos
per tal d'explicar el nostre projecte a la gent i poder repetir el resultat, mantenint el mateix nombre
de regidors.

Aquesta però, també  és una revista especial, on s'informa de l'acabament d'alguns projectes
personals i de l'inici d'altres nous, per un seguit de persones que han volgut participar de la
política municipal. Com veureu, hi ha bastant de text, però aquests tres darrers mesos han estat
molt atapeïts. Primer amb les eleccions, després amb el comiat dels regidors que ja no continuen,
després amb l'arribada de nous companys i acabant amb la presentació del nou cartipàs municipal.
Per tant, una revista plena d'emocions que us presentem en els texts adjunts.

Moltes gràcies a la Maria Victoria de Pascual, a l'Elisabeth Batet, al José Castillo, al Carles Marcé
i al Guillem Gomez del Casal  per aquests anys que hem compartit a l'Ajuntament.

Us presentem també el nou cartipàs municipal, pensat amb tant sols 10 regidories, amb dues per
cada regidor de l'equip de govern. D'aquesta manera simplifiquem organigrama i agrupem
conceptes en cada una d'elles. També s'han eliminat els coordinadors d'àrees, ja que abans de
cada ple hi ha comissió informativa i allà s'expliquen tots els temes als 9 regidors de l'Ajuntament.

I amb tot això, l'Ajuntament no ha parat, tenim l'obra del local d'esquerres a punt d'acabar la
primera fase, iniciada la depuradora nova de Sant Sebastià i adjudicada l'obra de l'Aparcament
i millora de les voreres de la N-340 al seu pas per Avinyó Nou en la seva banda dreta direcció
Vilafranca.

Per tant, seguim treballant...

Comencen les festes majors, felicitats a les diferents societats i a gaudir-ne!!!

Oriol de la Cruz Marcè
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
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Aprovació certificacions d'obra núm. 8 i núm. 9 i liquidació projecte
“Embelliment del carrer Sant Paladi i de la plaça Cuscó Berga de les
Gunyoles”
Per unanimitat es van aprovar les certificacions d'obra número 8 i 9 i liquidació de l'actuació titulada
embelliment del carrer Sant Paladi i la plaça Cuscó Berga a les Gunyoles, pel seu import total respectiu
de 4.854,41 euros i 10.670,63 euros.

Aprovació inicial modificació puntual del POUM a Ca l'Amat
(Sant Sebastià dels Gorgs)
Amb tots els vots favorables es va aprovar inicialment una modificació puntual del POUM d'Avinyonet del
Penedès vigent, a Ca l'Amat (Sant Sebastià dels Gorgs). La proposta de modificació inclou el corresponent
informe ambiental.

Aprovació, si s'escau, compte de  la gestió recaptatòria Exercici 2014 que
rendeix l'OGT de la Diputació de Barcelona
Per unanimitat es van aprovar els Comptes de gestió i recaptació d'aquest Ajuntament corresponent a
l'exercici 2014, presentats per l'OGT de la Diputació de Barcelona.

Adhesió a la pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament  Local  a l'empresa Endesa Energia Sau (exp. 2012/01)
Amb els vots favorables de tots els regidors es va aprovar que l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
s'adhereix a la segona pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que
va des de l'1 d'abril de 2015 al 31 de març de 2016.

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Cens eletoral 1.236
Regidors        9

Votants    857    69'34%
Abstenció              379    30'66%

Candidatures   822    69'34%
Blancs     23      2'72%
Nuls               12      1'40%

PM-CP  400    47'34% 5 regidors
CiU    291    34'44% 3 regidors
ERC  131    15'50% 1 regidors

Resultats eleccions

PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2015

CiU
291 vots

3 regidors

PM-CP
400 vots

5 regidors

ERC
131 vots

1 regidor
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Aprovació modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter
personal  i correcció d'esmenes i errors de l'acord plenari de data 3 d'abril
de 2014, de creació de fitxers
Per unanimitat es va aprovar la modificació del fitxer “ PMH Padró d' Habitants Municipals”.

Aprovació inicial projecte habilitació d'aparcament dissuasori i adequació
de l'entorn a la N-340 al seu pas per Avinyó Nou, inclosa en el programa
“Viure al Poble 2010”
Per unanimitat es va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària d'aquest municipi titulat Habilitació
d'aparcament dissuasori i adequació de l'entorn a la N-340 al seu pas per Avinyó Nou, amb un pressupost
total de 155.693,22 euros (IVA apart), redactat per Arquitectura Genís Planelles, SLP., actuació inclosa en
el programa europeu “Viure al Poble 2010”.

Aprovació obertura procediment de contractació i aprovació plecs de
clàusules administratives particulars per a l'execució de l'obra “habilitació
d'aparcament dissuasori i adequació de l'entorn a la n-340 al seu pas per
Avinyó Nou” (viure al poble 2010)
Amb tots els vots favorables es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb
un únic criteri d'adjudicació, el preu més baix, per a l'obra titulada “HABILITACIÓ D'APARCAMENT
DISSUASORI I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN A LA N-340 AL SEU PAS PER AVINYÓ NOU”, tot convocant-
ne la licitació amb un pressupost establert en 155.693,22¤ (IVA apart).

Aprovació modificat de projecte “nova depuradora d'aigües residuals a
Cantallops”
Es va aprovar inicialment per unanimitat el modificat de projecte d'obra ordinària d'aquest municipi titulat
Nova depuradora d'aigües residuals a Cantallops, amb un pressupost total de 407.870,25 euros (IVA
apart), redactat per PHILAE, Enginyeria de Projectes, SL, i que recull les al·legacions presentades durant el
tràmit d'informació pública.

Aprovació, si s'escau, devolució garantia definitiva “urbanització de diversos
carrers a les Gunyoles
Per unanimitat es va aprovar retornar al GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU l'aval de “Catalunya Caixa”
número 512156.000.0, per import de 9.404,29 euros, dipositat com a garantia definitiva de les obres
abans assenyalades.

Aprovació certificació d'obra núm. 1 projecte “Centre de Dinamització
Turística Local”
Unànimement es va aprovar la certificació d'obra número 1 de l'actuació titulada CENTRE DE DINAMITZACIÓ
TURÍSTICA LOCAL, per seu import total de 31.106,35 euros.

Aprovació conveni regulador de les condicions de treball del personal
laboral de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Amb tots els vots a favor es va aprovar el conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral
de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès amb vigència des de l'1 d'abril de 2015 fins el 30 de març de 2019.

Aprovació sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per abonar
retribucions a càrrecs electes locals per a l 'Exercici 2015
Per unanimitat es va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya (DGRI) participar en la convocatòria
de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes, per a l'any 2015.
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Intervenció del senyor alcalde, Oriol de la Cruz

“Bon vespre a tothom.

Avui és un d'aquells dies en què un no sap ben bé si ha d'estar content o mes aviat trist.  Estar a l'administració
et fa entrar en un grup de persones que moltes vegades coneixes de vista, que hi has parlat en alguna
ocasió però que de ben cert mai has compartit una amistat que comença amb el treball del dia a dia i que
tal i com es diu vulgarment, “el roce hace el carinyo!”.

En el meu cas, tot començava l'any 2003 quan un any abans em van convidar a participar en les reunions
del grup municipal que actualment encapçalo. Allà coneixia a moltes persones amb una mateixa il·lusió
que sempre ha estat i és l'estima i el treball pel municipi, per Avinyonet del Penedès.

Avui, es produeix un canvi que en aquesta legislatura és una de les que més persones canvien, sumant a
més a més els canvis que hi ha hagut a meitat de legislatura. Per tant 5+2 persones que han deixat i deixen
el relleu a nous representants escollits pels veïns per traslladar i millorar les seves inquietuds.

Vull parlar una mica de cadascú d'ells, en l'orde del temps que han estat aquí amb nosaltres.

En primer lloc la Vicky, 12 anys compartits a l'Ajuntament al llarg de tres legislatures i a on la relació s'ha
anat emmotllant al llarg del temps. La UPA, el grup que ella ha encapçalat en els darrers anys, va néixer
amb uns objectius molts clars, i que voldria resumir en la problemàtica del nom, la reforma del local
d'esquerres i la reforma de la Parra. Estic content per ella perquè em sembla que s'ha trobat una solució
per cadascun d'ells. Solucions que han significat un gran nombre d'hores invertides, moltes discussions, i
quan dic moltes vol dir unes quantes, però amb una finalitat compartida que era desencallar problemàtiques
que el poble d'Avinyó Nou tenia i que havíem de solucionar. Hem compartit un moment molt dur que a mi
em va agafar amb tan sols 24 anys, on em va demostrar la seva fortalesa i les ganes de seguir endavant.
Per tot això, i per totes aquestes reunions que hem anat fent  mensualment, amb un clar sentit de companyerisme
i de sumar sinergies per un treball positiu pel poble, et vull donar les gràcies. La Vicky, una persona forta,
amb molta energia i amb ímpetu quan se li posa una cosa entre cella i cella. Moltes gràcies per la teva
feina i dedicació, tot i les teves constants estirades d'orella, ha estat un plaer poder compartir aquests 12
anys al teu costat. Saps que aquí tens un amic que pots venir a veure sempre que vulguis.

Ara vull parlar d'una persona amb la qual hem treballat colze a colze al llarg de 10 anys i que he vist com
venia amb nosaltres plegant de l'autoescola, després una vegada ja jubilat i fins i tot fent-se avi de nou.

Al principi una relació de companys regidors, entrant l'any 2005 a meitats de legislatura substituint al
company Sergi Segarra. L'any 2009 es va produir un canvi molt important que ens ha marcat un abans i
un després en la nostra relació, quan en Joan Marcé deixava l'alcaldia i em passava el relleu inesperat a
mi, on  un Castillo molt compromès amb la feina em manifestava que em tocava i que tenia tot el seu suport
per tirar endavant. A partir d'aquí es va iniciar una relació que ha anat mes enllà de la pròpia de companys
d'equip de govern. Són moltes les decisions que ens ha tocat prendre, i la veritat és que ha fet com de pare
de família, raonant totes les decisions i anant almenys un cop per setmana a voltar pels diferents pobles
del municipi.

Has deixat el llistó molt alt. Vas agafar una brigada amb tan sols una persona, amb un vehicle i poca cosa
més. Ara deixes una brigada de 6 persones, tres de les quals en pla d'ocupació, un nou magatzem, ordenat
de forma impecable, i sobretot uns pobles nets i endreçats.

Per altra banda un esforç de gestió de factures i contractes, feina més fosca i que només es veu des de dins
mateix de l'Ajuntament.

No ha estat un pas senzill, i més encara quan hem hagut d'arreglar tots els fronts oberts de Can Mitjans.
Moments molts durs personalment però que al final hem superat colze a colze i podem dir que marxes amb
els deures fets i amb molt bona nota. Només ens queda la pista poliesportiva que farem properament a la
zona de Can Nicolau.

Em faltaria temps avui per agrair la teva tasca. Tant sols felicitar-te i dir-te que no serà fàcil treballar sense

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 9 DE JUNY DE 2015
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tu al meu costat. En nom de tots els companys, moltes gràcies per la teva llarga dedicació al nostre municipi.

Ara és el moment del company Guillem, una relació molt marcada pel pacte previ al meu nomenament com
alcalde i que abans de la meva investidura en Joan Marcé trencava. D'aquesta manera i degut a què en
Joan ja no hi era, aquell malestar es va focalitzar vers el nou equip.

La veritat és que ha estat una relació bastant distant municipalistament parlant però sempre cordial i amb
enteses que han millorat quan ell ha estat la persona que ha hagut de tirar endavant el grup de CIU, per
tant finalitzem aquesta etapa millor entesa i agraint el teu treball i dedicació que has tingut.  Moltes gràcies.

Carles, tan sols han estat 4 anys però els suficients per veure el teu companyerisme, el teu treball i l'esforç
en les regidories que has ocupat. Una persona sempre alegre, disposada i a la que no li agrada gaire el
soroll. Sempre recordaré el primer ple de la legislatura passada, que en acabar el Carles em preguntava:
tots els plens són així? No sé de que parlàvem però suposo que el ple, al ser el del mes de juliol, hi havia
precs i preguntes, cada grup manifestava diferents aspectes amb les reflexions de cadascú.

Moltes gràcies per tot, i et seguirem veient cada dia amb la teva tasca de carter i que ens vens a veure a
diari.

Elisabeth, en el teu cas, un parell d'anys amb nosaltres, que la veritat és que han passat molt ràpid i que
sembla que sigui ahir quan entraves a formar part d'aquest família que és l'Ajuntament.

Ha servit per conèixer la teva sinceritat a l'hora de manifestar les teves opinions, amb molta coherència i
sempre amb un to molt positiu. Aquest sempre ha estat un Ajuntament amb gran representació masculina i
aquesta legislatura hem pogut tenir dues representants femenines.

Moltes gràcies per la teva tasca.

Moltes gràcies per haver destinat un temps de la vostra vida a aquest municipi, entenem que és una tasca
moltes vegades no gaire agraïda però els que hi estem, que ens agrada i que la fem amb orgull de treballar
pels nostres pobles i per millorar el municipi. Agafant aquest interval de 12 anys que hem anat compartint,
puc dir que Avinyonet ha millorat i que cada vegada més ens estem fent un lloc important a la comarca.

En nom de tots els veïns, gràcies per haver aportat el vostre granet de sorra en fer créixer el municipi i sabeu
tots que aquí sempre hi trobareu uns companys que formem part d'aquesta família que forma l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès i la seva gent.”

Intervenció del senyor Guillem Gómez del Casal i Sevilla

“Estem celebrant el darrer punt del darrer ple de la legislatura, i és l'hora del comiat. Penso que ha arribat
el moment de fer un canvi i deixar que companys de formació més joves i amb moltes ganes de fer coses
agafin el relleu.

He passat vuit anys com a regidor en un tres i no res, he viscut situacions de tots els colors, i no me'n
penedeixo gens ni mica.

Sempre he intentat fer el que creia millor per als nostres veïns, de vegades potser amb certa vehemència,
però sempre amb les millors intencions.

Més que en l'experiència d'haver ocupat un càrrec públic, em quedo amb les persones que han estat
companys de consistori. Persones que per més que volgués no podré mai oblidar.

Amb els companys funcionaris i treballadors de l'Ajuntament, que sempre m'han tractat meravellosament.
Amb els companys de formació. Companys de grup que han estat amb mi colze a colze, Jordi i Cèsar.

No segueixo com a futur regidor però no marxo. Estaré aquí pel que calgui, ajudant als meus companys
en tot allò que pugui. Penso que us deixo en bones mans.

Només em queda desitjar tota la sort del món a aquells que formin el nou Ajuntament.”
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Intervenció de la senyora Maria Victòria de Pascual

“Fa poc he donat per acabada una etapa important de la meva vida, la de Regidora de l'Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès. Han estat 12 anys de grans satisfaccions i alegries i, a la vegada, de frustracions
i decepcions diverses. Sigui com sigui, haver-ho pogut fer, representa un honor per a mi.
Així doncs, moltes gràcies a tota la gent que m'ha permès viure-ho. Només confio haver estat a l'alçada i
que els encerts compensin els errors que malgrat tot hagi pogut cometre.

Qui em coneix, sap que no em costa gens involucrar-me en tota mena de projectes per difícils i aparentment
utòpics que semblin. Només necessito creure-hi. Creure-m'ho. A partir d'aquí, la implicació és total. Al llarg
d'aquests 12 anys han passat moltes coses que, de manera inqüestionable, marcaran l'esdevenidor de la
història personal i col·lectiva de molta gent. Personalment me'n sento afectada i partícip a parts iguals.

També voldria explicar que durant la primera legislatura que es va presentar la UPA, la del 2003 al 2007,
va ser una etapa molt dura tant a nivell de municipi com a nivell personal. La mort del Pol, el meu fill, em
va qüestionar el seguir o no, però una força o una veu, no sé com expressar-ho, em deia que continués.
No me'n penedeixo d'haver pres aquesta decisió, tot i que potser he rebut més que no pas he donat. Va
ser una etapa que et feia estar al cent per cent al peu del canó. Això em va servir per treure les forces que
em pensava que no tenia.

La meva sortida de la política és una decisió que porto temps meditant i que algú coneixia de manera
privada però que fins ara no havia gosat a explicar-ho. Marxo satisfeta d'haver pogut col·laborar i engegar
aquest nou projecte de turisme que tantes vegades havia pensat que era necessari  i que es podria portar
a terme. Espero que el continueu els que hi sigueu i ho tireu endavant sempre mirant cap el futur. Em consta
que ens seguirem trobant, viurem els mateixos paisatges, patirem les mateixes tempestes. El futur ens depararà
enormes reptes i contratemps que reclamaran d'una gran capacitat d'entesa i de suma. En aquest sentit
sempre em trobareu al vostre costat.

Finalment vull dirigir-me als de casa, els que sempre m'han fet costat, als que he pogut explicar els meus
neguits i m'han sabut escoltar, els que m'han aguantat el meu mal humor perquè les coses no sortien com
jo volia després dels plens... sense el vostre suport no hagués estat igual. A vosaltres dos, Xavi i Laia, us
estimo.

Moltes gràcies a tots,VISCA LA UPA , VISCA AVINYONET I VISCA CATALUNYA!”
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Intervenció del senyor Carles Marcé

“Al principi d'aquesta legislatura tot era nou per mi. Un món desconegut. Ara puc dir que passats aquests
4 anys sé com funciona un ajuntament, l'administració local, els projectes, les obres que realitzen, les activitats
que es fan, els pressupostos, els plens municipals, però sobretot, sé la feina que fan els treballadors de
l'Ajuntament, des dels tècnics i administratius fins la brigada municipal. A tots ells vull agrair el seu esforç i
l'ajuda que m'han donat en moments en què jo, com a nou regidor, he necessitat.

També vull destacar la feina feta dels meus companys de govern durant aquests quatre anys. Des de l'empenta
i les ganes d'en Lluís, l'experiència d'en Frederic, el bon treball i saber fer d'en Castillo i tot encapçalat per
l'Oriol que com ja et vaig dir un dia, per mi ets un bon alcalde que controles i domines tots els àmbits de
l'Ajuntament, cosa que es nota.

També entenc i comprenc el paper de l'oposició que utilitza les seves armes democràtiques per intentar des
del seu punt de vista, el millor pel municipi. Feina per cert no fàcil.

Haig de dir i crec que ha estat una legislatura tranquil·la, sense gaires conflictes importants amb l'oposició,
i això també és d'agrair.

Vull acomiadar-me donant les gràcies, primer als meus companys de govern per totes les estones que hem
passat junts, que han estat moltes i enriquidores per mi. I després de la resta de regidors per la seva implicació
en la vida municipal sobretot a aquells que pleguen/pleguem desitjant-los que tot els hi vagi molt bé.

Finalment, animo al nou Ajuntament que es constituirà a seguir treballant amb les mateixes ganes, com fins
ara, i felicito els meus companys que continuaran al capdavant del mateix.

Res més, gràcies i salut.”

Intervenció de la senyora Elisabeth Batet Lleixà

“El meu pas per l'Ajuntament ha estat curt, però aquests dos anys i mig m'han servit per valorar una mica
més la feina que fan dia a dia els regidors.

Com a veïna d'aquest municipi voldria dir que moltes vegades no valorem la feina dels treballadors de
l'Ajuntament, i fins i tot els critiquem. Després de veure'ls en el seu dia a dia durant aquest temps que he
estat regidora, vull donar-los les gràcies per la seva dedicació i compromís.

Per acabar, vull dir als nous regidors que no decebeu als veïns que us han votat, que treballeu pel municipi
i que gaudiu l'experiència de poder conèixer el funcionament del vostre ajuntament des de dintre.”

Intervenció del senyor José Castillo

“Hoy, después de 10 años como regidor del municipio de Avinyonet del Penedès, me toca decir adiós, y
lo hago con la satisfacción de haber cumplido con una obligación. Espero haber sido útil al municipio, y
sobre todo merecedor de la confianza que en mi se depositó.

Durante estos 10 años he conocido a muchos regidores, unos gobernando y otros en la oposición, todos
absolutamente todos merecéis mi respeto y admiración, porque no es fácil ser regidor en ninguno de los dos
lados.

Por último, os deseo mucha suerte en esta nueva atapa. Muchas gracias.”
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
I ELECCIÓ D'ALCALDE DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015

Es va declarar vàlidament oberta la sessió, pel secretari actuant fent esment del referit article 195 de la
LOREG i es va procedir a cridar els regidors electes de major i de menor edat entre els presents, per tal de
formar la Mesa d'Edat que presideix la sessió fins l'elecció del nou alcalde quedant constituïda així:

President: Frederic Manzanares Elías, regidor electe de major edat.
Vocal: Oriol de la Cruz Marcé, regidor electe de menor edat.
Secretari: Jaume de Castro Castro, que ho és de la corporació.

La Mesa es va DECLARAR CONSTITUIDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL pels següents membres:

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
En PERE ARMENGOL OLIVELLA SARDÀ

Progrés Municipal - Candidatura de Progrés (PM-CP)
N'ORIOL DE LA CRUZ MARCÉ
En LLUÍS CARSÍ FARIGOLA
En FREDERIC MANZANARES ELÍAS
En JOSEP MARIA TEJADA LUQUIÑO
Na MARTA RUIZ YSALGUÉ

Convergència i Unió (CiU)
En CÈSAR HERRAIZ PUJOL
En JORDI MATA RAVENTÓS
En JORDI FILELLA CASTELLVÍ
Acte seguit es va procedir a l'elecció d'alcalde, i a tal efecte es fa esmentat de l'article 196 de la LOREG,
i d'acord amb aquest es proclamen candidats a l'alcaldia els regidors que tot seguit s'indiquen, que són
els que encapçalen les tres llistes representades a l'Ajuntament:

Candidat: PERE ARMENGOL OLIVELLA SARDÀ (ERC-AM)
Candidat: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ (PM-CP)
Candidat: CÈSAR HERRAIZ PUJOL (CiU)

Els regidors assistents procedeixen a la votació secreta. Un cop fet l'escrutini per la Mesa d'edat, dóna el
resultat següent:

- Vots emesos: 9
- Vots vàlids: 9
- Vots en blanc: 0
- Vots nuls: 0

- Vots a favor del candidat ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ: 5
- Vots a favor del candidat CÈSAR HERRAIZ PUJOL: 3
- Vots a favor del candidat PERE A. OLIVELLA SARDÀ: 1

Intervenció de l'alcalde Oriol de la Cruz

“Bon dia a tothom i gràcies per venir en aquest acte tant important pel municipi i per tots i cadascun dels
regidors que avui han passat a formar part de la història democràtica d'Avinyonet del Penedès.

En primer lloc vull agrair a les 857 persones que varen venir a votar el passat 24 de maig en una jornada
de participació ciutadana on s'escollien els seus representants per la legislatura que avui encetem.

Els resultats obtinguts han fet que la llista que tinc el plaer d'encapçalar hagi estat la més votada. Gràcies
doncs a tota aquella gent que ens ha fet confiança, han estat 400 vots que ens han permès mantenir els 5
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regidors que aquest equip tenia en la legislatura passada. Fa sis anys que vam iniciar aquest projecte sent
jo uns dels alcaldes més joves, amb tant sols 28 anys i que ara una mica més gran inicio aquest nou camí
de 4 anys amb nous companys i carregat de bateria com el primer dia.

Vull començar felicitant els representants dels altres grups municipals que es presentaven, el Jordi Mata, Jordi
Filella i el Pere Armengol, donant la benvinguda a tres noves persones que hi seran per primera vegada i
al Cèsar que repeteix però que s'ha estrenat com a cap de llista.
No estar a govern no és sinònim de no formar part de la vida municipal, ja veureu que som un equip de
govern obert i participatiu. Espero compartir grans moments aquests 4 anys i que les possibles diferències
que hi puguin haver estat tan sols programàtiques.

Donar la benvinguda als nous companys que entren per primera vegada al nostre equip com a regidors,
el Josep Maria i a la Marta. Sé que seran dos molt bons regidors, que representaran els seus pobles i el
municipi amb treball i amb eficiència, i que estaran acompanyats pel Lluís i el Frederic, companys de viatge
de ja fa anys. Ens queda molta feina per fer, una de les virtuts que tenim és que ens agrada molt treballar
i a més ens hem marcat objectius molt importants, resumits en el programa i comprimís pel qual els veïns
ens han fet confiança. Ens ho passarem bé.

Per altre banda, vull destacar la immensa feina que ha fet el grup de més de 30 persones que formem l'equip
del Progrés Municipal, PM-CP a Avinyonet del Penedès. Una llista molt renovada, amb la incorporació de
gent jove i amb un nombre de dones que ha augmentat respecte les altres vegades.

Han estat cinc mesos de treball en equip, que ens ha permès conèixer i incorporar nova gent, que s'han
deixat la pell perquè el nostre projecte segueixi i presentar-nos a les eleccions amb un molt bon equip i amb
gent de tots i cadascun dels pobles d'Avinyonet del Penedès.

Anar al capdavant d'un equip sempre és una responsabilitat, més encara quan l'objectiu és fer una llista
per governar un ajuntament, però al vostre costat les coses són més senzilles. Gràcies pel vostre treball.

Treballarem pel municipi amb el mateix model que hem anat fent fins a dia d'avui, arribant a tots els pobles
i marcant uns equipaments bàsics a cada un d'ells, amb un equipament públic com a punt de trobada i
motor dinamitzador de propostes culturals, una zona infantil pels més menuts i una pista per anar a
desenvolupar activitats esportives o culturals .

Impulsarem un projecte d'estudi de tots els habitatges buits del municipi, i treballarem amb les noves mesures
que hem anat aplicant per a facilitar la rehabilitació i fomentar l'arribada de noves famílies. Aquestes mesures
són primordials com a eix important per donar llarga vida a la llar d'Infants i la nostra escola. Implantarem
noves mesures tals com la bonificació de l'hora d'acollida ja en el curs 2015-2016, per donar un nou servei
que afavoreixi que les famílies escullin primer els nostres centres educatius.
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Treballarem per impulsar un text refós del planejament, amb un especial interès en el poble d'Avinyó Nou,
on s'ha d'estudiar de nou els futurs creixements. Tot això degut a que el POUM del 2005 es va fer en una
època diferent a l'actual i amb unes possibilitats que avui en dia són molt diferents. Hem de millorar els
nostres pobles i per això hem de tenir un POUM adaptat a les necessitats.

En aquests sis anys que porto d'alcalde, hem estat immersos en una llarga crisis que ha arribat a pràcticament
totes les cases, amb una feina important en serveis socials, sense deixar a cap família desatesa. Continuarem
fent-ho de la mateixa manera que fins ara amb el suport constant de la Diputació de Barcelona.

La crisis ha fet paralitzar el teixit industrial en un polígon que tot just s'engegava. Farem una recerca important
per portar al nostre municipi nous projectes que ens donin vida i que fomentin l'ocupació, tot i que estem
per sota de la mitjana comarcal, hem de fer un impuls ara que sembla que la cosa es comença a reactivar.
Hem de vendre municipi, aprofitant la nostra impecable situació tot aprofitant que s'obre una nova via que
serà la variant que s'està construint a Vallirana. Podem ser la porta d'accés al Gran Penedès i ho hem de
saber aprofi tar, industr ialment, comercialment, cul turalment i  sobretot turís t icament.

Al llarg d'aquests 4 anys s'ha impulsat exponencialment la recollida de residus al municipi, amb moltes mesures
que han millorat els recursos, els espais i sobretot el reciclatge. Fomentarem aquest impuls, treballant per abaratir,
com hem fet, el rebut anual. Seguirem millorant els punts de reciclatge, integrant-los en el paisatge.

Seran 4 anys en que les noves tecnologies arribaran en tots els aspectes del funcionament diari de l'Ajuntament.
Impulsarem les xarxes socials en totes les besants, donarem la màxima transparència via web per posar a
l'abast de totes les llars el dia a dia i ens hem d'obligar a implantar la tramitació electrònica. Ja no val dir
que som un Ajuntament petit i que ja arribarà.

En cultura i gent gran hem demostrat que hi creiem fermament i ho seguirem fent així, amb un departament
destinat a ells i que realitza un seguiment constant amb nous projectes. Creiem en les societats com a grans
dinamitzadors de la cultura a cada un dels pobles, per tant seguirem invertint en la compra de material
logístic, en la reforma dels seus locals i amb el suport econòmic en les seves festes. Millorarem també el
servei amb la nova compra d'un camió grua per la brigada municipal.

Tenim un transatlàntic que hem construït entre tots aquesta passada legislatura, que és turisme Avinyonet i
que ha marcat un abans i un després gràcies al projecte Viure al Poble. Crec fermament que té un gran
recorregut, ja hem vist moltes de les coses, la mostra, webs, xarxes, Miravinya, pla de dinamització, etc
però en venen de noves que properament ja donaran la llum, tríptics del municipi, de la Font de la Canya,
nous circuits de BTT i senderisme, centre d'Interpretació de la Font de la Canya, museu del batre... Molts
projectes que aniran complementant la nostra oferta i que està fent que Avinyonet estiguem al mapa i la
gent ens conegui. Val a dir que aquest projecte ha animat a vàries empreses a instal·lar-se amb nosaltres.

Si fa 4 anys deia que era la legislatura de desenvolupament del Viure al poble, ara aquest 2015 acabarem
amb la construcció i implantació de tots els projectes, serà la legislatura de la seva posada en marxa, amb
el local d'esquerres i zona d'aparcament a Avinyó Nou com a elements a destacar.

Esperem que la Generalitat impulsi el programa del PUOSC i que ajudi els Ajuntament en poder millorar els seus
pobles. I com sempre esperem comptar amb el suport vital de la Diputació de Barcelona, com ha fet sempre.

Tot i ser responsabilitat de l'ACA, aquest equip de govern construirem les diferents depuradores que resten
pendents, buscant recursos d'on sigui possible. Exemple d'això és l’inici imminent de les obres de construcció
de la depuradora a Sant Sebastià i la licitació propera de la depuradora de Cantallops. Pensem en la de
l'Arboçar i els altres punts pendents.

Tenim un Ajuntament que funciona, totalment sanejat, sense cap pòlissa de crèdit i complint amb el pagament
a 30 dies de totes les factures, per tant un Ajuntament en marxa.

Vull demanar l'esforç que sempre m'han demostrat els treballadors de l'Ajuntament en la seva feina i com
sempre reiterar que l'atenció als veïns és la tasca més important que tenen. Hem de continuar fent que
l'Ajuntament sigui proper a tothom. Tenim un bon equip de persones, preparades, treballadores i amb una
gran estima pel municipi.

Governarem per a tots i cadascun dels veïns del municipi, per fer que tots ens sentim veïns d'Avinyonet del
Penedès i que entre tots engreixem aquest projecte conjunt municipal.
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Obrim les portes als diferents grups per participar en la vida política municipal, posant-me a disposició en tot moment
i oferint trobades mensuals per posar-nos al dia de qualsevol del temes que els pugui interessar.
Tot i governar en majoria, hem demostrat sobradament no ser un grup autoritari, amb un percentatge de més del
90% de votacions per unanimitat en els plens, aprovacions de pressupostos, i altres òrgans de gestió. Per tant ens
anirem coneixent i de ben segur que trobarem les nostres complicitats per la millora del municipi.

Encapçalo aquest equip amb una il·lusió renovada, amb la força dels companys que m'acompanyaran i
sobretot amb els projectes que hem establert en el nostre programa electoral i que serà l'índex de la nostra
feina per a donar-hi compliment.

Ja per anar acabant, vull fer esment dels meus pares i la meva germana, part important en perquè estic aquí.
He estat un afortunat amb la família que m'ha tocat viure, m'han ensenyat a esforçar-me, a treballar, a
estimar i a ser feliç. No puc demanar res més, moltes gràcies per la vostra paciència.

I sobretot a la meva dona, l'Alba. Moltes gràcies pel teu suport constant, ja saps l'important que ets per a
mi i et vull agrair públicament la teva paciència, el teu suport i sobretot el dia a dia al teu costat. Tal com
dius sempre, el món dona voltes i les coses sempre es posen a lloc.

Vull acabar, com sempre, amb un record per la meva iaia, si algú em coneix bé, sabrà que ella és qui em
va fer estimar les Gunyoles i el municipi de la manera que l'estimo.

Gràcies a tots, visca Avinyonet i visca Catalunya.”

Intervenció de Pere Armengol Olivella Sardà

“Senyor Alcalde, regidors, regidores, familiars, amics, amigues, veïns i veïnes, bon dia.

M'agradaria començar aquest parlament agraint al meu pare, a la meva mare, a la meva parella i a la
meva família, per tota la paciència i per haver-me animat i donat suport en els bons i en els mals moments,
i de la mateixa manera a l'Anna, a l'Ernest, al Serafí i a la Montse, a la Joanna, al Josep, al Pedro, a la
Nati, a l'Àngel i a la Maria, a i totes les seves famílies pel seu suport, la seva confiança, la seva dedicació
i la seva implicació a l'hora de crear el nostre projecte.



Parlo en nom de tot el grup quan agraeixo la confiança donada el passat 24 de maig, als nostres veïns i
les nostres veïnes d' Avinyonet del Penedès.

Els principis van ser molt dur per tots, trobar veïns que es volguessin comprometre era una qüestió difícil,
però mica en mica es va anar formant el grup, ens vam anar posant d'acord entre tots, vam redactar uns
estatuts ja que considerem que som assemblearis, els vam aprovar per unanimitat i vam acabar de perfilar
el projecte que ens ha dut fins aquí. Volem agrair també des d'aquí la voluntat de totes les persones que
van acceptar de reunir-se amb nosaltres però que al final no van poder col·laborar per qüestió de temps, i
a les persones que posteriorment al dia de les eleccions municipals ens van fer arribar les seves mostres de
suport.

Tots ells ens han fet arribar fins aquí (en aquest ple del dia 13 de juny. Gràcies a tots els que heu fet possible
que avui estiguéssim aquí.

Som un grup nou, amb gent nova, treballadora i amb les idees clares. Venim de diferents àmbits, gestió
administrativa, serveis socials i sector terciari, i no tenim una experiència consolidada en la gestió de
l'ajuntament, però tenim experiència en organització, en reglamentació, en projectes socials, i en el tracte
amb la gent, i això creiem que pot ser interessant perquè sabem escoltar i entendre les inquietuds dels veïns
del nostre municipi i aportar solucions clares a aquestes necessitats.

El nostre projecte, doncs, es basa en la confiança, però aquesta confiança no té que venir caiguda del cel.
En aquests moments tenim la confiança d'una part dels veïns que creu que podem canviar la dinàmica en
aquest municipi, i la nostra intenció més ferma és fer-ho, sobretot amb la transparència, la política social,
l'adequació de totes les infraestructures, l'aprofitament consensuat dels recursos i de l'espai del que disposem
i la cohesió social. Volem un Avinyonet del Penedès transparent, social, net i ordenat, volem un ajuntament
al Servei de les persones.
No volem ser un partit aïllat dins l'Ajuntament, i per això cooperarem i donarem suport a qualsevol grup
que aporti idees consensuades i respectuoses amb els veïns, i sempre i quan la informació sigui detallada i
transparent. Volem un ajuntament més al Servei de totes les persones, que actuï de forma oberta i per això
també us convidem a què assistiu a tots el plens i a visitar la nostra pàgina web on us anirem informant de
totes les actuacions que es realitzin des del nostre Ajuntament i de les que anem realitzant des del Grup
d'Esquerra Republicana de Catalunya per Avinyonet del Penedès.

Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del
President del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de
2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions,
L'ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.

Només resta felicitar al Sr. Alcalde i a la resta dels components dels diferents grups per la intensa tasca
realitzada durant la campanya electoral i desitjar a tots els integrants del consistori una legislatura transparent,
coherent i oberta al diàleg.

Moltes gràcies,

Visca Avinyonet del Penedès i Visca Catalunya.”

Intervenció d'en Cèsar Herraiz Pujol

!Il·lustríssim alcalde, regidores i regidors, veïns, amics, companys i coneguts, en primer lloc deixeu-me que
feliciti al PSC - PROGRES MUNICIPAL/CP i al seu cap de llista per la victòria obtinguda en aquestes eleccions,
felicitats Oriol! També vull donar la benvinguda als companys d'ERC, representats en aquest consistori per
en Pere Armengol. El meu reconeixement a tots!! Per suposat, no puc deixar d'agrair als 857 veïnes i veïns
que el passat 24 de Maig, van exercir el seu dret a vot d'una manera exemplar en el nostre Municipi, això
és la grandesa de la nostra democràcia!

Des de la tranquil·litat del moment actual, vull fer un reconeixement públic i personal a tot el meu equip,
agrair-vos el suport i dedicació que m'heu donat durant els últims mesos. Els gairebé dos anys que he estat
regidor de l'Ajuntament han estat molt enriquidors, però inicialment no entrava dins dels meus plans personals
liderar aquest nou projecte de CIU pels propers quatre anys, ha estat el convenciment de tot el meu equip
en què jo podria ser la persona idònia que encapçalés aquesta etapa i molts recolzaments rebuts per partA
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de veïnes i veïns, el què van fer que finalment prengués la decisió de fer-ho! M'he presentat com a cap de
llista de CIU amb el convenciment de que puc aportar el meu “gra de sorra” perquè Avinyonet sigui un
municipi millor per a tothom.  Molta gent parla dels bons líders i del seu lideratge, però un líder no és res
si darrera no té un equip de persones il·lusionades, treballadores, capacitades, preparades, honestes i d'un
valor incalculable pel Municipi en un futur pròxim, i jo el tinc!; Jordi Mata, Jordi Filella, Mª Àngels Capdevila,
Josep Surià, Pere Insensé, Mª Àngels Font, Sigrid Junkersfeld, Mercè Llopart, Núria Catà, Marc Simón, Xavier
Esteve, Sònia Fernández, Glòria Ràfols, Josep Mata, Josep Solé, Joan Filella, Jordi Parellada i Guillem
Gómez... xapó! GRÀCIES, GRÀCIES DE VERITAT!

I per suposat, no puc deixar de donar el meu agraïment a les 291 persones que han dipositat la seva
confiança en el nostre projecte de municipi, personalment vull assegurar-vos que no us defraudarem! A la
gent que no ens heu votat o que heu escollit altres formacions, dir-vos que treballarem per guanyar-nos la
vostra confiança en els propers anys.

El passat 24 de maig, tothom va poder exercir el seu dret a vot. Un cop vistos els resultats, és una realitat
que per primera vegada en molts anys, la composició d'aquest consistori ha estat a punt de canviar, fins
l'últim moment va haver-hi la possibilitat d'un nou escenari, un escenari a on una distribució de regidors 4-
4-1 hagués trencat la majoria absoluta i fes falta asseure'ns i negociar, però al final i només per menys
d'una trentena de vots de diferència, han fet que el grup del PSC - PROGRES MUNICIPAL/CP continuï una
legislatura més tenint una posició en el consistori molt confortable per a ells.

Tot i que no hem pogut aconseguir canviar aquesta majoria, els resultats ens han donat la raó, hem fet la
feina ben feta! Molt ben feta i com s'ha de fer! Hem arribat gairebé als 300 vots (27% més que en les
últimes eleccions del 2011), hem guanyat el tercer regidor a l'Ajuntament, hem tret els millors resultats
electorals dels últims 24 anys del grup de CIU a Avinyonet del Penedès i com ja he dit, hem quedat sols a
una trentena de vots de trencar la majoria. El conegut resultat 5-3-1, ens deixa una altra legislatura a
l'oposició, però farem oposició des d'una postura constructiva, mirant de CONSOLIDAR les bones actuacions,
intentant  CORREGIR el  què s'ha fet malament i posarem tot el nostre esforç per FER el que no s'ha fet.

Aquestes eleccions han estat un èxit pel grup local de CIU. Com a cap de llista i a nivell personal, estic
orgullós de la feina feta. Hem presentat les coses tal com són, verídiques i dites pel seu nom, les felicitacions
dels veïns han estat moltes, tant pel nostre convenciment com pel programa presentat. Un programa pensat
per a tots els nuclis, per a tots els veïns i per a totes les sensibilitats. Us l'hem presentat a tots d'una manera
clara, directa i amb dades contrastades i reals. No canviaria res, ho tornaria a fer igual 1000 vegades
més, agradi a qui agradi.

El nostre programa és el del servei a les persones, amb una visió ambiciosa i de futur per al nostre Municipi.
Continuarem treballant perquè es compleixi el màxim possible, recolzarem les decisions que vagin amb la
línia del que creiem que és el millor per a tots i si cal qüestionarem decisions que es prenguin, tot amb l'únic
objectiu d'intentar que es compleixin els punts essencials del nostre programa.

1. Que les decisions que es prenguin en el nostre consistori siguin pel bé de tots.
2. Que les inversions que es facin en els nostres nuclis no esdevinguin una despesa innecessària en el futur.
3. Que el nostre municipi tingui un creixement adequat a la realitat.
4. Que el bressol del nostre futur, que és l'escola i la llar d'infants, sigui potenciat i ajudat com es mereix.
5.  ... i que el que es prometi a la gent, es faci. És ben fàcil!

Vull també dir-vos, que a nivell personalment, i sou molts els que em coneixeu, sóc i seré un “polític/regidor”
atípic, no sóc dels que em deixo veure en totes les inauguracions, celebracions, actes populars, etc... i amb
això no vull dir que no m'agradin, m'encanten! Sóc del tipus de persona que si la gent o el Municipi té un
problema o una necessitat, m'hi posaré amb tots els recursos fins resoldre el problema i aconseguir la fita,
treballant a les fosques i moltes vegades sense tenir el reconeixement públic que donen els actes populars,
però amb un objectiu molt clar, treballar pel benestar de tots. Com molt bé diu una dita castellana jo sóc
dels que “me pongo delante del toro y no detrás del burladero” per aconseguir el millor pel municipi i per
la nostra gent, recordeu-ho!

Oriol, a data d'avui les urnes t'han donat legítimament la majoria de regidors a l'Ajuntament. Les majories
absolutes no són bones, tots ho sabem, però el resultat final de les eleccions és legítim, el poble és sobirà
i decideix. Però també s'ha de saber valorar que a dia d'avui no tens la majoria de la confiança dels veïns
del Municipi, el  51,3%, 422 veïns, no han votat al PSC - PROGRES MUNICIPAL/CP, han votat a altres
formacions, a vosaltres us han votat el 48,7% de la població, 400 veïns.  El municipi està clarament dividit, A
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podríem dir que al 50%, i has de poder i saber governar per a tots, escoltant a tothom. El nostre eslògan
era molt clar, “Continuem així o canviem, tu decideixes!” i les urnes, per les circumstàncies que siguin, han
decidit de continuar així almenys 4 anys més. El vostre eslògan deia; “Fem-ho tots, treballem junts!”, recordeu-
ho! Per la nostra part, nosaltres continuarem defensant que és necessari escoltar altres maneres de fer les
coses i veure altres punts de vista.

Et convidem a TREBALLAR junts per REACTIVAR el nostre municipi, ser capaços d'oferir als nostres veïns la
qualitat de vida que volem tots, perquè visquem millor avui i demà per ASSEGURAR-NOS que els nostres
fills puguin quedar-se a AVINYONET i que se'n sentin orgullosos de fer-ho. Aquí t'ofereixo el nostre suport,
el meu suport! per ajudar-vos a que l'objectiu sigui possible.

Però també, tal i com tens el nostre compromís en recolzar-te en totes les decisions que siguin correctes per
a la majoria dels nostres veïns, dir-te que serem extremadament crítics en qualsevol despesa o decisió que
creguem que pugui hipotecar el futur de qualsevol dels nostres nuclis o del Municipi en general.  A dia
d'avui, la gestió econòmica és crítica i no podem ni permetrem malgastar ni un sol euro en inversions que
no esdevinguin una necessitat vital per al Municipi o pel benestar de la nostra gent.

Per acabar, no puc deixar d’agrair de tot cor a la meva esposa Isabel pel seu suport incondicional, sempre
diuen que darrera un gran home hi ha una gran dona, doncs és veritat! als meus fills Víctor, Anna i Dani
perquè sou el millor que tinc, al meu pare Ismael per ensenyar-me tot el que m'ensenya cada dia, als meus
germans per estar quan han d'estar i a la meva estimada mare Montserrat, que estic segur que n'estaria
orgullosa de veure'm aquí.

Gràcies a tots! Endavant Avinyonet!”

Intervenció de Lluís Carsí

“Bon dia a tothom, veïns, veïnes, regidors i regidora, en representació del grup Progrés Municipal-Candidatura
de Progrés, avui comencem una nova legislatura en la què hi dipositem moltes ganes i il·lusió.

En primer lloc, donar les gràcies per la feina feta i el seu suport a dos bons amics que s'acomiaden de
l'equip de govern. El Carles Marcé de Cantallops que ha estat regidor de Noves Tecnologies, Esports i
Joventut i ocupació, durant els darrers 4 anys. Així com el José Castillo que en la darrera legislatura ha estat
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Per unanimitat es va aprovar:

RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1r) Establir una periodicitat trimestral per dur a terme les sessions ordinàries del Ple municipal.

2n) Fixar com a dia i hora de realització d'aquestes, el segon dijous del segon mes del trimestre, a les 19:30
hores, excepte el 3r trimestre que es fixa el darrer dijous del primer mes (febrer, maig, juliol i novembre).
Si aquest és festiu, o si per qualsevulla causa de força major no es pogués dur a terme, tindrà lloc el dijous
següent.

COMISSIONS I REGIDORIES

1.- Comissió especial de comptes.
Constituir la Comissió especial de comptes de l'Ajuntament per aquesta legislatura, que quedarà integrada
pels següents membres, i aplicant-se el sistema de vot ponderat:

 -ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ, alcalde-president (PM-CP)
- MARTA RUIZ YSALGUÉ (PM-CP)
- CÈSAR HERRAIZ PUJOL (CiU)
- PERE ERMENGOL OLIVELLA SARDÀ (ERC)

2.- Regidories
a/ Regidoria de Territori
Inclou: Urbanisme, Habitatge i Obres Públiques
Regidor: Oriol de la Cruz Marcè

b/ Regidoria de Sostenibilitat
Inclou: Medi Ambient, ADF i GIA i Agricultura
Regidor: Lluís Carsí Farigola

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL

DIA 2 DE JULIOL DE 2015

regidor d'Urbanisme, Governació i Manteniment i Serveis, i que ha estat al capdavant de la brigada municipal
i deix aquest Ajuntament després de més de 10 anys.

En segon lloc, donar la benvinguda a les dues noves incorporacions a l'equip de govern, persones molt
vàlides, amb molta il·lusió i que ja estan impacients per començar a treballar per a tots els veïns d'Avinyonet
del Penedès, el Josep M. Tejada d'Avinyó Nou i la Marta Ruiz de Cantallops. Benvinguts! Estem especialment
contents perquè la Marta serà la nostra primera regidora que hi haurà a l'equip de govern.

... i els que continuem, el Frederic Manzanares de Sant Sebastià dels Gorgs, l'Oriol de la Cruz de les
Gunyoles, alcalde d'Avinyonet del Penedès durant els darrers 6 anys, i jo que sóc de l'Arboçar. Per tant,
un grup de persones de cada nucli del municipi, amb il·lusions renovades i experiència.

Per últim, els regidors de la resta de grups que hem compartit la darrera legislatura, M. Victòria Pascual,
Elisabeth Batet, Pere Calvo, Guillem Gómez del Casal, Cèsar Herraiz i Jordi Parellada. Agrair la seva bona
feina i recolzament per engegar un projecte tant important com el turisme al nostre municipi, que directa o
indirectament se'n beneficiarà tothom. I al mateix temps aprofitar per convidar a formar-ne part als altres
nous regidors, Jordi Mata, Jordi Olivella i Pere Ermengol Olivella.

Res més, i moltes gràcies per la vostra atenció!”
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c/ Regidoria de Serveis via pública
Inclou: Manteniment via pública (carrers, espais públics,
camins, enllumenat, aigua, clavegueram),
Manteniment edificis, Mobilitat, Seguretat ciutadana
Regidor: Frederic Manzanares Elías

d/ Regidoria de Promoció econòmica
Inclou: Turisme, Consum, Comerç, Ocupació i Indústria
Regidor: Lluís Carsí Farigola

e/ Regidoria d'Hisenda
Inclou: Control pressupostari (factures, contractes,
compres, padrons) i de tresoreria
Regidor: Marta Ruiz Ysalgué

f/ Regidoria de Recursos Humans i Comunicació
Inclou: Personal, Organització administrativa, Governació i Comunicació.
Regidor: Oriol de la Cruz Marcè

g/ Regidoria de Participació i Promoció cultural
Inclou: Cultura, Entitats, Festes i Noves Tecnologies
Regidor: Marta Ruiz Ysalgué

h/ Regidoria de Serveis a la persona: acció social i salut
Inclou: Benestar social, Sanitat i Salut pública
Regidor: Josep M. Tejada Luquiño

i/ Regidoria de Serveis a la persona: educació i lleure
Inclou: Ensenyament, Joventut i Esports
Regidor: Josep M. Tejada Luquiño

j/ Regidoria de Gent gran i Cooperació
Inclou: Gent gran i Cooperació
Regidor: Frederic Manzanares Elías
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NOMENAMENTS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
EN ÒRGANS COL.LEGIATS

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf
  Vocal titular: LLUÍS CARSÍ FARIGOLA
  Vocals substitut: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

Consell Escolar de l'Escola d'Avinyonet del Penedès
  Vocal titular: JOSEP M. TEJADA LUQUIÑO

Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès
  Vocal titular: LUÍS CARSÍ FARIGOLA

Consell Escolar Comarcal i Comissió de Regidories d'Educació (PTE)
  Vocal titular: JOSEP M. TEJADA LUQUIÑO

Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
  Vocal titular: LLUÍS CARSÍ FARIGOLA

Parc Natural del Garraf
  Vocal titular: FREDERIC MANZANARES ELÍAS

Comissió d'Agermanament
  Vocal titular: FREDERIC MANZANARES ELÍAS

Juntes de Compensació i/o Conservació
               Vocal titular: ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ

JUNTA GOVERN LOCAL

Es va aprovar mantenir la constitució la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que quedarà integrada
pels membres de la Corporació que designi l'alcalde, i que,  en cap cas, serà superior al terç del nombre
legal d'aquests. Així mateix, correspondrà a l'alcalde establir el règim de sessions i delegar en la Junta de
Govern Local les atribucions que consideri oportunes dins les que li estan legalment conferides.



SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2015

Aprovació certificació d'obra núm. 2 projecte “Centre de Dinamització
Turística Local”
Per unanimitat es va aprovar la certificació d'obra número 2 de l'actuació titulada CENTRE DE DINAMITZACIÓ
TURÍSTICA LOCAL, per seu import total de 19.811,55 euros.

Aprovació festes locals del municipi per a l'any 2016
Amb tots els vots favorables es va aprovar proposar com a festes locals del municipi d'Avinyonet del Penedès
per a 2016, retribuïdes i no recuperables, els dies següents:

Per tot el municipi
24 de març (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

Aprovació modificació provisional Ordenances Fiscals Municipals
Unànimement es va aprovar provisionalment per a l'exercici 2015 i següents la modificació de les ordenances
fiscals que a continuació es relacionen:

núm. 13  Taxa per la prestació del servei d'escola bressol.
núm. 26  Taxa per la prestació del servei de Casal d'Estiu

Aprovació inici expedient d'expropiació forçosa per a l'adquisició d'una
finca a Cantallops per a la ubicació de l'Edar
Per unanimitat es va declarar iniciat l'expedient per a la determinació del preu just de les finques  afectades
i que s'inclogui el procediment expropiatori d'aquestes, i es determinin les servituds de pas corresponents.

Sol·licitud devolució garantia definitiva projecte “Adequació i millora
accessibilitat pistes esportives”
Amb tots els vots favorables es va aprovar retornar a ROCA GÓMEZ, SL l'aval de “La Caixa”, per import
de 5.273,90 euros, dipositat com a garantia definitiva de les obres abans assenyalades.

Adjudicació definitiva de les obres “Habilitació d'una zona d'aparcament
dissuasori i adequació de l'entorn a la carretera n-340 a Avinyó Nou” (Viure
al poble 2010)
Per unanimitat es va aprovar declarar vàlid l'acte licitatori del procediment obert amb un criteri d'adjudicació,
el preu més baix, i tramitació ordinària, convocat per a la contractació de les obres titulades Habilitació
d'una zona d'aparcament dissuasori i adequació de l'entorn a la carretera n-340 a Avinyó Nou.

Aprovació pagament paga extraordinària desembre 2012
Per unanimitat es va aprovar el pagament de la recuperació de part de la paga extraordinària i addicional
del mes de desembre de 2012, que va ser retirada per aplicació del RDL 20/2012 de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària.A
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NOTÍCIES
Inici de les obres de la nova depuradora

de Sant Sebastià dels Gorgs
El passat dilluns 6 de juliol van començar les obres
del Projecte de la nova depuradora d'aigües
residuals a Sant Sebastià dels Gorgs. Les obres
es van adjudicar a l'empresa Construccions Munné
S.A. pel valor de 23.147'32 euros més IVA.
Aquest projecte consisteix a enderrocar la
depuradora actual que ja havia quedat obsoleta,
i  instal·lar una nova depuradora compacta
consistent en un sistema d'oxidació total amb
reactor biològic i decantador secundari amb reixa
de gruixuts i reixa de fins amb neteja automàtica.
Està previst que les obres, que han de durar 3
mesos, finalitzin aproximadament durant el mes
d'octubre d'enguany.

Habilitació d'aparcament dissuasori i adequació de
l'entorn a la N-340 al seu pas per Avinyó Nou

El passat 30 de juny la mesa de contractació va
obrir les diferents pliques de les ofertes presentades
per executar les obres de la construcció del nou
aparcament d'Avinyó Nou així com l'adequació
de l'entorn de les voreres de la N-340 en la seva
banda dreta direcció Vilafranca.

El preu de licitació era de 157.010,31 euros,
(IVA apart). De les 18 empreses que es van
presentar, l'oferta més avantatjosa va ser la
presentada per l'empresa Hidraulica y Obras,
S.A. per un import de 108.518,17 euros, (IVA

apart). Una vegada aprovat el pla de seguretat,
signat el contracte i presentat l'aval es donarà
inici a les obres que tindran una durada de tres
mesos. Abans de l'inici es coordinarà amb els
diferents comerços per tal de que aquestes obres
signifiquin els menors problemes per al seu dia a
dia.

Aquesta obra està dins del programa del Viure al
poble, cofinançada per la Unió Europea,  la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i el propi Ajuntament.
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Abonaments piscina Sant Cugat Sesgarrigues

Segueixen a bon ritme les obres de reforma del local d'esquerres
Les obres del local d'esquerres segueixen a bon
ritme amb la majoria de la planta soterrani ja
executada. La setmana passada ja es va enderrocar
una part del mur que servirà per fer les obres de
connexió entre els dos locals.

El calendari previst és deixar aquest mes d'Agost
tota la fase d'estructura acabada, amb la
construcció del forjat del sostre de la planta
soterrani.

Amb aquesta fase s'acabarà la part més
complicada de l'obra que ha estat afegir un pis
més a sota de les parets de l'edifici existent.

Les obres segueixen el calendari previst i estaran
finalitzades el desembre d'aquest 2015.

L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès ha aprovat
com cada any una bonificació per als veïns del
municipi que es treguin l'abonament de
temporada a la piscina municipal de Sant Cugat
Sesgarrigues. La bonificació serà la diferència

entre el preu de resident i no resident.
L'abonament es pot comprar a l'Ajuntament de
Sant Cugat Sesgarrigues i a les oficines de
l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès es tornarà
la diferència.

Reforma dels parcs infantils
Al llarg del mes de juny i juliol, s'ha encarregat
a l'empresa Happy Lúdic les obres de reforma
dels diferents parcs infantils del municipi per tal
que els nostres joves els puguin gaudir de la
forma més segura.

Pel que fa al parc infantil de la plaça de l'església
d'Avinyó Nou, després de la mort de la palmera,
es va decidir posar un nou element per tal de
complimentar millor el parc.

Aprofitant aquestes obres de manteniment, la
brigada municipal ha desmuntat també la tanca
de fusta per pulir-la i pintar-la de nou, així com
afegir un nou tram per dotar de més seguretat
els nens i nenes evitant el perill al pas de vehicles
de la N-340.
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Renovació xarxa d'aigües a l'Arboçar
Al llarg del mes de juliol s'han dut a terme les
obres d'ampliació i millora de la xarxa de
distribució d'aigua en la zona de davant dels
vestidors del camp de futbol. Aquest tram de la
xarxa havia patit molts problemes per diferents
reventons.

Els tècnics municipals, junt amb la companyia
d'aigües varen decidir arreglar-ho definitivament
incloent-ho en la partida destinada al fons de
reposició per aquest any.

Presentació del nou camió del GIA
El diumenge dia 19 de juliol es va presentar el
nou camió que ha adquirit el grup d'intervenció
inmediata del municipi (GIA). En aquesta
presentació hi van participar membres d'altres
ADF's: Avinyonet, Clot de Bou, Subirats, Olesa
de Bonesvalls, Olivella, Sant Sadurní i Alt Foix
(Torrelles),  acompanyats amb vehicles del mateix
model, un EGIPCI. La nova adquisició ha estat
producte de la compra a través d'una subhasta
pública de material sense ús del cos de Bombers.
Des de la seva compra, els voluntaris han fet
una gran tasca per la seva posada a punt per
aquesta campanya on l'Ajuntament s'ha fet
càrrec del cost del pintat del vehicle.

Ha arribat un altre
estiu pel GIA (Grup
d ' I n t e r v e n c i ó
I m m e d i a t a
d'Avinyonet), el grup
de voluntaris per
emergències vinculat
a l'Agrupació de

Estiu d’alt risc al bosc

Defensa Forestal del municipi. Durant la campanya
d'estiu, al juliol i agost, els membres del GIA
porten a terme guàrdies de vigilància als caps de
setmana. També fan serveis preventius puntuals
en actes amb risc, com els correfocs o les cercaviles
de les festes majors, espectacles pirotècnics, o
altres esdeveniments com el Microvi a L'Arboçar.
I és que la prevenció és una de les principals

funcions de l'entitat. Una altra de les tasques del
grup és l'actuació en emergències. Així, el GIA-
ADF ja ha participat en l'extinció de 3 incendis
aquest any: el 16 de maig a Torrelavit, el 23 de
maig a Les Gunyoles i el 30 de maig a Santa Fe
del Penedès. Sortosament, cap dels 3 focs va ser
rellevant.

El que sí que és important és que tothom sigui molt
conscient del perill que corren els nostres boscos,
i al mateix temps la població i els béns en general.
Cal extremar la precaució, i al mínim indici trucar
al 112. Aquest estiu es presenta realment calurós
i sec, de manera que tothom ha d'anar amb molt
de compte. La preservació del nostre medi natural
és cosa de tots.



A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i
24 AvinyonetAvui  90 juliol 2015

TURISME

Concerts a Font de la canya 2015
Aquest estiu 2015 han
tornat els concerts nocturns
d'estiu al jaciment ibèric
de la Font de la Canya
amb tres grans propostes:

El passat dissabte 11
de juliol amb l'assistència
d’uns 50 espectadors,
Mario Mas va presentar
el recital “Guitarra i ritmes:
evocant Manolo de
Huelva, Javier Molina i
Miguel Borrull” a qui
considera pi lars de
l'embruix de la guitarra
popu lar.  També va
interpretar peces del seu
nou treball, Alazul, on es
fonen diversos esti ls
d'arrels comunes com
joropo, el tanguillo, la musica andalusí o la
bulería. El concert va tenir com a convidat
d'excepció a Carlos Cortés.

Divendres 7 d'agost Tarragonako Txalaparta
Eskola amb els instruments Txalaparta de fusta,
de pedra i de vidre (presentada al Congrés
Mundial de Pamplona) i Bótes de Roure: Nando
Taló, Siscu Aguilera, Albert Dols i Tonyi Velasco.
Acordió diatònic: Guillem Anguera. Guitarra,
mandolina i flauta: Héctor Beberide i percusions:
David Rincon.

Diumenge 6 de setembre en horari matinal
(a concretar) Judit Jeanne, Guitarrista clàssica,
ha tocat com a cantant i guitarrista amb diferents
grups a sales com Monasterio, el Casino de Vic
o Razzmatazz. El concert serà acústic amb
cançons de tendència indie, versions acústiques,
clàssics del rock i de la cançó catalana versionant
grups com Civil Wars, Coldplay, Leonard Cohen
o Birdy, i d'altres com Lluis Llach o Joan Manuel
Serrat.
Els concerts són organitzats pel Centre d'Estudis
Cossetans amb l'objectiu d'apropar el gran

públic al jaciment de la
Font de la Canya, origen
de la vinya. Els concerts
compten amb el suport de
la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament d'Avinyonet
de l  P enedè s  i  l a
Cooperativa d'iniciativa
social Actua, així com
t a m b é  a m b  l a
col·laboració d'empreses
privades com Finca La
Gramanosa, Artcava,
Mas Comtal, Cal Feru,
Can Ràfols dels Caus, Vins
i caves Cuscó Berga, Mas
Candí, Vins de Foresta,
Cal Solé, Boteria Torner,
Esteve préssec d'Ordal i
Caves Avinyó. A més,
enguany també s'estrena

la terrassa de la Casa de Colònies de Sant Pere
d'Avinyó com a espai dels concerts i del sopar
posteriorment a la visita al jaciment.
El programa d'activitats dels dos primers concerts
comença a les 8 del vespre, a la Casa Colònies
Sant Pere d'Avinyó, amb una passejada fins al
jaciment, on Dani López explica les darreres
troballes de la campanya de maig. Tornant a
Avinyó, un tast de vi o cava ens acompanya
per començar el concert que pertoqui. A la mitja
part, es pot sopar (cadascú se'l porta) i després
es reprèn la música en directe sota els estels.
Qui només vulgui assistir al concert l'hora d'inici
serà a 2/4 de 10 de la nit.

L'horari del concert de Judit Jeanne, serà en
horari matinal encara per concretar.
L'aportació econòmica de manera anticipada
a cada concert serà de 12¤, prèvia reserva i
els menors de 5 euros. El mateix dia l'entrada
serà de 15 euros. Per més informació i les
reserves es pot trucar al 650 473 639 o al
correu electrònic fontdelacanya@gmail.com
Per a més informació podeu descarregar-vos el
programa a www.turismeavinyonet.cat
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Mostra Microvi 2015

La primera edició de Microvi, l'aparador dels
petits cellers impulsat per l'Ajuntament d'Avinyonet
del Penedès, va reunir a més de 500 persones a
L'Arboçar el passat 25 d'abril. Microvi va comptar
amb la participació de 40 petits cellers procedents
de Catalunya, Galícia, Rosselló i Itàlia, i amb la
representació de 10 denominacions d'origen:
Alella, Costers del Segre, Empordà, Montsant,
Penedès, Priorat, Cava, Alella, Rosselló i Chianti.
Des de l'Ajuntament, vist el ressò que ha tingut i
el grau de satisfacció de participants i expositors,
ja es pensa en una nova edició de cara a l'any
vinent amb el desig que la infecció de Microvi
iniciada aquest any segueixi com a estímul de la
cultura dels vins i caves de petit format al municipi
d'Avinyonet del Penedès.

Microvi és una proposta única a Catalunya, que
neix amb l'objectiu de donar visibilitat als vins
elaborats per petits productors i donar a conèixer
les zones, varietats i tipus d'elaboració que els
caracteritzen.

La Mostra, és també una aposta pel paisatge,
l'entorn i les varietats autòctones del territori,
considerat com a l'origen de la vinya gràcies al
jaciment ibèric de la Font de la Canya. Microvi
pretén convertir-se en un esdeveniment de referència
per la promoció dels vins de petita tirada.
La primera edició de Microvi ha comptat amb la
participació de: Bouquet d'Alella, Artcava, Casa
Ravella, Caves Avinyó, RA&MS, Espuma de mar
Maravela, Cuscó Berga, Batlliu de Sort, Terrer de
Pallars, Can Sais, Comunica, Clos de l'Ona,
Ficària Vins, Alemany i Corrió, Can Ràfols dels

Caus, Can Vich, Esteve i Gibert, Finca Parera,
Mas Candí, Vinyes Singulars, Coma Romà, Mas
Comtal, Mas dels Clavers, Balaguer i Cabré,
Escoda i Pallejà, L'infernal, Trio Lalalà, Bodegas
Casa Monte Pío, Albera Nayandei, Domaine
Singla, Mas Molins, Carisma, Jordi Llorens,
Empremta de Vinyas, Foresta, Masia de la Roqua,
Sicus, Suc de vida, Vins L'Apical, Azienda Agrícola
La Ginestra.

A més a més, la Mostra Microvi es va veure
reforçada amb la celebració de diverses activitats
complementàries durant el mes d'abril, com el Tast
de Vins Naturals a les Gunyoles (24 assistents),
el Maridatge de Vins i Caves d'Avinyonet del
Penedès amb productes autòctons a Avinyó Nou
(40 assistents), el Tast de Vins del Massís del
Garraf al celler Can Ràfols dels Caus (100
assistents), la Jornada La comercialització de
l'enoturisme en els petits i mitjans cellers a
Cantallops, l'espectacle de Mapping al Monestir
Romànic de Sant Sebastià dels Gorgs (76
assistents), les visites al Jaciment Ibèric de la Font
de la Canya (19 assistents), i la Winefest a Avinyó
Nou (200 assistents). Actes, que juntament amb
la mostra van moure aproximadament un miler de
persones en total al nostre municipi del 17 al 26
d'abril.

Des de l'Ajuntament es vol agraïr a tots els
voluntaris, entitats del municipi, empreses i
participants al Microvi 2015 per la seva implicació
i esforç aportant el seu gra de sorra per fer-ho
possible. Moltes Gràcies.
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Nous suports promocionals del municipi
A finals d'aquest mes de juliol es presentaran en
societat els nous suports promocionals del nostre
municipi a través dels que es vol donar informació
i visibilitat d'Avinyonet del Penedès tant als visitants
habituals com a nous i potencials visitants i turistes
i així seguir amb la dinamització turística endegada
al municipi. Aquests suports han estat treballats
basant-se en el logo turístic d'Avinyonet per donar-
los coherència i uniformitat.

Amb aquest objectiu s'han creat tres suports de
promoció com:

Un quadríptic general del municipi amb el que
donar a conèixer els tresors d'Avinyonet del
Penedès i el seu entorn.

Un segon quadríptic exclusiu per al jaciment ibèric
de la font de la canya, origen de la vinya, i que
ha se servir tant per promocionar el jaciment com
per ser un suport a la visita al jaciment i donar-
lo a conèixer.
Tant un com l'altre estaran editats en 4 idiomes
per facilitar als visitants estrangers tota la informació
possible del municipi. Els idiomes són català,
castellà, anglès i francès.

A part d'aquests, un tercer suport sortirà a la llum.
Un mapa del municipi en format DINA 3 que
estarà disponible a tots els comerços, restaurats,

cellers i allotjaments rurals del municipi a través
del qual es podrà guiar als visitants per l'entorn,
per les rutes o recomanar estades, visites
enoturístiques, comercials o gastronòmiques,...
pel municipi.  Aquest mapa ha de ser un suport
a visitants i turistes a Avinyonet del Penedès que
completi la informació que ja ofereixen els
quadríptic.

Els nous suports també es poden visualitzar o
descarregar a www.turismeavinyonet.cat
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Senyalització de noves rutes pel municipi

Ja es pot gaudir de tres noves rutes senyalitzades
pel municipi. Durant la segona quinzena de juny
s'ha estat fent la senyalització de les noves rutes
que es poden gaudir per la part plana del municipi.
Totes tres rutes segueixen camins transitables que
es poden fer amb bicicleta o a peu. Les tres noves
rutes porten de Sant Sebastià dels Gorgs a Avinyó
Nou i viceversa.

La ruta verda o ruta dels xops fa aquest recorregut
passant per Cantallops. En aquesta ruta es pot
gaudir del paisatge de vinyes, camps de
presseguers i la zona boscosa de la plana d'en
Bord.

La ruta taronja o ruta de l'origen de la vinya passa
a prop de Sant Pere d'Avinyó i la font de la canya
amb el jaciment ibèric com a punt estrella. Aquesta
ruta ens permet gaudir de les vinyes i el seu
paisatge canviant i sobretot de l'origen de la vinya
a Catalunya vorejant el jaciment ibèric de la Font
de la Canya.

La ruta groga o ruta de les vinyes ens porta
literalment entre vinyes per terrenys argilosos fins
a Mas Comtal des d'on podem continuar per la
carrerada passant ben a prop de l'Aeròdrom
d'Avinyonet del Penedès. Aquesta ruta ens permet

veure tota la zona plana del municipi amb les
Muntanyes de Montserrat al fons i una perspectiva
única del Monestir romànic de Sant Sebastià dels
Gorgs.

Aquestes rutes completen les tres ja existents per
la zona muntanyosa del municipi que s'han anat
resenyalitzant de nou durant aquest mes de juliol
substituint l'antiga senyalització per la nova
unificada amb les noves rutes. Les tres noves i les
tres existents s'uneixen a través del vial que uneix
Avinyó Nou i Les Gunyoles aprofitant així aquesta
via de comunicació important ja en funcionament.

A més, també s'ha aprofitat per senyalitzar el
Miravinya “El Circell” com a punt d'interès turístic
amb aquest nou format.

El funcionament de les rutes és en totes les direccions
possibles i molt semblant a un mapa de metro a
través de les que el visitant pot anar modificant
el seu recorregut i fer una ruta pel municipi “a la
carta”.

Podeu descarregar-vos els tracks de les rutes en
3 formats diferents (kml, kmz i gpx) a la web
www.turismeavinyonet.cat
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ENSENYAMENT

L’escola
L'alumnat de Cicle Superior ha participat en el
Projecte col·laboratiu. English Tales durant el
curs, participant en l'elaboració d'una part de
diferents contes en anglès. Un grup d'alumnat
va anar a presentar el projecte, el 23 de maig,
a la Casa de Convalèscencia de l’Hospital de
Sant Pau de la Universitat de Barcelona.

El 15 de juny vam celebrar l'English Day a
l'Escola. Cada curs va preparar una representació
de teatre o cançons:

E. Infantil- English Songs: “If you're happy” i “
One little finger”
Cicle Inicial- Representació del conte “Little Red
Riding Hood”

L’estiu a la Llar d’infants
Amb l' arriba de la calor els infants de la Llar
d'Infants Municipal “El Cargol” han aprofitat  per
fer  jocs d'aigua, exper imentacions!! !

Cicle Mitjà-  Representació del conte “Snow
White”
Cicle Superior-  Representació del conte “Robin
Hood”

El 16 de juny l'alumnat de Cicle Superior va
participar en el 3r Alt Penedès English Day,
juntament amb les escoles del Pla del Penedès,Sant
Joan de Mediona, Torrelavit, La Granada, Les
Cabanyes, Sant Cugat Sesgarrigues, Olesa de
Bonesvalls, Santa Fe del Penedès i Puigdàlber.

Es van organitzar a la nostra escola diferents
activitats lúdiques, on l'anglès va ser la llengua
vehicular de comunicació.

“Find someone who “(activitat de coneixença
entre diferents escoles)
“Hokey pokey” (dansa de fi de festa)

Els nens i nenes poden gaudir de l' aigua, de
treballar amb diferents textures i  manipular els
materials lliurament.
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ESPORTS

El 30 de maig del 2015, la U.E. Avinyonet,
va celebrar el dinar de final de temporada 2014-2015

Jugadors, junta directiva, socis i simpatitzants vam
poder gaudir d'un bon aperitiu, seguit d'una molt
bona paella i un pastís molt especial.

Un cop més es va fer la tradicional entrega de
trofeus als jugadors i entrenador, que va anar
acompanyada dels parlaments.

Volem agrair a tots els que vàreu participar i
col·laborar amb el dinar.

Ara ens toca preparar la
temporada vinent, i ho
farem amb moltes ganes i
il·lusió.

El proper partit serà el que
tindrà lloc a l'agost, durant
la Festa Major. Us esperem
al Camp de Futbol de la
Grava per aquest partit,
així com als partits de la
pròx ima temporada.

Per tal d’anar fomentant entre tots els veïns del municipi la
recollida de la fracció orgànica, presentant aquest val als
següents establiments col·laboradors, us faran l’entrega
d’un paquet de 20 bosses compostables:

-Pollastres a l’ast Avinyonet, Avinyó Nou
-El rebost de la Maite, Les Gunyoles
-Cal Massa Gran, Cantallops
-Local Social Societat la Penya, l’Arboçar

També ho podeu recollir a les oficines de l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès

Recollida de residus
orgànics al municipi

VAL PER 1 PAQUET DE BOSSES COMPOSTABLES

Nom:

Adreça:

Correu electrònic:
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ELS GRUPS POLÍTICS
PM-CP

Gràcies!!

No podíem començar aquest escrit de
cap altre manera que donant les
GRÀCIES a les 400 persones que el
passat 24 de maig ens van fer
confiança i van votar per el nostre
grup. Varem treballar perquè pensàvem
que érem la millor llista per continuar
al capdavant de l'Ajuntament, amb un
grup renovat i sobretot amb gent de
cadascun dels nostres pobles.

Pensem que portàvem el programa
més treballat, presentant propostes
realistes per cada un dels diferents
pobles i molt definits. Treballarem per
fer-ho possible amb una intenció clara
d'anar millorant-los.

Des d'aquí volem fer un agraïment
especial als companys que han
representat el nostre grup en la darrera
legislatura i que ara han decidit fer un
pas enrere perquè nous companys
ocupin el seu lloc. El José Castillo i el
Carles Marcé, amb 10 i 4 anys
respectivament. Un treball que ha
deixat la seva empremta en les
actuacions que han dut a terme, i que
com a grup valorem i estem molt
satisfets dels resultats obtinguts.

Iniciem aquesta legislatura amb
l'energia renovada i amb la intenció
clara de treballar en la cerca de nous
projec tes per Avinyonet  que
esdevinguin sortides a la situació
econòmica i social actual.

Esperem retornar-vos la vostra
confiança amb la nostra dedicació i
aportant solucions als diferents
problemes que puguin sorgir al
municipi.

CiU ERC
Benvolguts Veïns d'Avinyonet del
Penedès.

Estem contents de formar part
d'aquesta legislatura i ens sentim amb
moltes ganes de treballar pel municipi.
De la mateixa manera, ens adonem
de la responsabilitat que comporta
adreçar unes paraules a tots els veïns
del municipi.

En el nostre primer ple del dia 2 de
juliol, vam donar el nostre vot favorable
a tots els projectes presentats pel bon
funcionament del nostre municip. Estem
contents perquè es van organitzar les
regidories segons les aptituds de tots
els regidors i aquest projecte ja estava
en el nostre programa, a més a més,
es van eliminar les àrees, i això vol
dir que no anàvem tan mal encaminats
en el nostre projecte i que aquest és
real i està ben estructurat.

També hem sol·licitat a l'ajuntament,
que arreglés la tapa del clavegueram
del C/ Font del Cuscó de les Gunyoles,
que feia dies que sobresortia del terra
sent un perill, el resultat fou que el
mateix dia a la tarda ja estava ben
col·locada. També vam sol·licitar que
es fes un tractament de l'arbrat de la
plaça de la Font de les Gunyoles ja
que aparentment estava infestat de
pugó, i a dia d'avui, s’hi han fet dos
tractaments que esperem resolguin el
problema. Ja fa anys que els plataners
estan malalts, i els únics bancs que hi
ha a la plaça estan sota d'ells. Al
carrer Sant Paladí, també tenien un
problema de salubritat, ja que des de
fa aproximadament 4 anys, tenen una
plaga de paparres. Des del nostre
grup, se'ls hi va ensenyar el focus del
problema i el consistori hi està
treballant. De tots aquests temes s'anirà
fent memòria al consistori perquè
resolgui aquests temes i d'altres de
forma àgil.

De la mateixa manera, en breu,
tindrem preparada una pàgina web
on us tindrem informats dels nostres
projectes i de les tasques que anem
realitzant durant tota la legislatura.
Mentrestant, si us voleu adreçar a
nosaltres, podeu enviar un correu
electrònic a: info@ercavinyonet.cat.

Moltes gràcies,

Visca Avinyonet del Penedès, i Visca
Catalunya.



AvinyonetAvui  90 juliol 2015

A
v

in
y

o
n

e
tA

v
u

i

31

AGERMANAMENT BÉRUGES

Trobada - celebració del 10è aniversari de l'Agermanament

Del 30 d'abril al 4 de maig i aprofitant la festivitat
de l'1 de maig, es va fer la  trobada anual de
l'agermanament Béruges - Avinyonet del Penedès.
Aquest any ha estat una trobada encara més
festiva del que ja és habitual, ja que el nostre
agermanament ha fet 10 anys. La trobada va tenir
lloc a Béruges i ens  hi vàrem desplaçar trenta
nou persones.

El viatge cap a Béruges es va fer de nit, de tal
manera que el divendres 1 de maig a primera
hora ja érem a Béruges tot esmorzant a la sala
polivalent del poble, sempre ben guarnida per a
l'ocasió i amb una flor de “mugget” per cada ú,
que sembla ser que a França l'1 de maig hi ha
aquesta tradició que dóna bona sort i benaurança.
Tot seguit es van fer les presentacions entre les
famílies visitants i les d'acollida.

Aquest primer dia de l'estada es va deixar lliure
per tal que tothom s'instal·lés tranquil·lament,
pogués descansar una mica, dinar i fins i tot
també, fer algunes passejades o visites per la
zona, cada família catalana amb la seva família
d'acollida. A l'hora de sopar es van fer diferents
vetllades tot agrupant diverses famílies segons la
proximitat de les cases.

El dissabte tot el grup al complert i amb forces
acompanyants de les famílies franceses vàrem
visitar Angles sur l'Anglin i el seu museu Roc-aux-
Wizards  on es reprodueix un refugi natural de
pedra amb pintures prehistòriques que daten del
Paleolític Superior.

El fris Volta Bourdois es va descobrir l'any 1950
i s'hi poden observar bisons, cavalls, cabres
salvatges, felins, les dones cos, anomenades Venus,
rostres humans, etc. La nota discordant del dia va
ser la pluja; el dinar de picnic que s'havia previst
fer a l'aire lliure, es va acabar fent en la mateixa
sala del museu. A la tarda vàrem anar a la ciutat
medieval de Chavigny per veure “Les Géants du
Ciel” una reserva d'aus rapinyaires dins el recinte
de les ruïnes d'un antic castell. Vàrem poder veure
moltes aus i de moltes amb espècies de diferents
parts del món. Algunes d'elles varen ser; el voltor,
la cigonya, milà negre, falcó de Harris, l'àguila
Bateleur, el blau guacamai i la guacamaya
vermella, l'àguila, caracara comú, el duc, el
morabito.

A la tarda vàrem tornar a Béruges on ens esperava
una gran vetllada i sopar amb moltes sorpreses.
Primer de tot ens varen informar del nou nom de
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la Sala Polivalent de Béruges que a partir d'aquell
mateix dia ha passat a anomenar-se  Sala
Avinyonet del Penedès i tot seguit els alcaldes
d'Avinyonet i Béruges varen descobrir-ne la
corresponent placa commemorativa.

Tot seguit va ser el nostre torn amb una petita
actuació del grup de dimonis d'Avinyonet del
Penedès, actuació que els va agradar molt ja que
a França no tenen grups de diables i segurament
molts d'ells no havien vist mai una actuació de
diables.

Seguidament vàrem gaudir d'un esplèndid sopar
i de postres no hi va faltar el pastís d'aniversari,
amb els 10 anys de l'agermanament. També hi
va haver un obsequi/ record per cada família (un
joc de cartes dels 10 anys de l'agermanament).
Finalment ens varen fer una petita demostració de
danses tradicionals de la zona, i ens en varen
ensenyar a ballar.

Finalment i com a traca final també hi va haver
zumba i en aquest cas van ser les noies de Béruges
les que ens van ensenyar una animada i divertida
coreografia que ens va fer suar de valent.

El diumenge al matí vàrem poder llevar-nos més
tard per descansar una mica i a l'hora de dinar
ens tornàrem a retrobar tots a la Sala d'Avinyonet
del Penedès. A fora els jardins vàrem compartir
diversos jocs, alguns de francesos i les bitlles
catalanes com a joc representant dels catalans.
Tot seguit vàrem fer picnic i a continuació un grup
de Charleston ens va fer un taller d'iniciació. Sense
gairebé ni adonar-nos-en ja se'ns havia passat el

diumenge i la trobada s'estava acabant. El sopar
va ser ja a les cases i en família o en els grups
familiars com el divendres. El diumenge a les vuit
del matí ens acomiadàvem dels nostres germans
de Béruges, feliços de la bona acollida que havíem
rebut i també contents de saber que no és un adéu
per sempre sinó un a rebeure fins aquest proper
any al nostre municipi.

Dinar d'agermanament

El passat diumenge dia 31 de maig a Cantallops
va tenir lloc el setè dinar d'Agermanament al
municipi. L'Associació d'Agermanament organitza
aquest esdeveniment per tal de facilitar un espai
de germanor entre la gent dels diferents pobles
del municipi. Enguany el dinar es va celebrar a
la sala del Centre Cultural i Recreatiu Cantallops
i va comptar amb un seixantena de persones.

El menú d'aquest any va consistir en un entremès
de primer plat i un segon plat de cuixetes de
pollastre amb gambes i de postres gelat de torró.
Després de dinar i es van fer uns “bingos”, hi va
haver uns quants afortunats que van rebre alguna
caixa o botella de cava o de vi del municipi.

Diversos comerços i caves del municipi col·laboren
en aquest dinar i des de l'Associació
d'Agermanament els agraïm a tots la seva
col·laboració:
Artcava Celler Can Batlle, Can Ràfols dels Caus,
Caves Avinyó, Caves Mas Candí,  Celler Tres
Tombs, Covides, El Rebost de la Maite, Esteve
Préssec d'Ordal, Finca la Gramanosa, Forn

d'Avinyonet, Mas Caballé, Mas
Comtal ,  Moixa,  Par xet ,
Pollastres a l'Ast Avinyonet, Vins
i  Caves  Cuscó  Berga,
Xarcuteries Anton i Vins de
Foresta.

H i  c o l · l a bo r e n  t ambé
l'Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès i les diferents societats
culturals del municipi (el dinar
es fa cada any en una de les
societats del municipi). Des de
l'associació d'Agermanament
els agraïm a tots ells la seva
col·laboració.



SOCIOCULTURAL

Casal d'estiu 2015

El Casal d'estiu del nostre municipi ha engegat
aquest any amb un seguit de novetats; s'ha ampliat
la franja horària diària i s'ofereix el servei
d'acollida de les 7'45 a les 9 del matí, també
s'ha ampliat la durada del casal amb dues
setmanes més d'activitats i les famílies poden
inscriure als seus fills/lles per setmanes.

El casal d'estiu acull a més de seixanta infants i
joves d'entre tres i tretze anys i es fan moltíssimes
activitats de caire molt variat, sempre de caire
Lúdic i educatiu. El casal s'estructura al voltant
d'un tema o centre d'interès. Enguany el centre
d'interès escollit ha estat “la festa major” i durant

les set setmanes de durada del casal s'haurà anat
treballant aquest tema de forma més general, i
també de forma específica, donant a conèixer les
diferents entitats i grups de balls dels diferents
pobles del municipi.

Enguany les monitores del grup de petits i mitjans
són la Eva Carsí i la Laura Ràfols. I comptem
també amb el suport de l'Abril Escofet com a
ajudant de monitores. Al grup de grans hi ha la
Laura de la Cruz, l'Aleix Córdoba i el David
Esteve, que està realitzant les pràctiques del curs
de monitor de lleure.
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Sortida al teatre a veure “Idiota”, 12 de juny
Un total de vint persones dels tres municipis que
integren el Programa de Dinamització de Gent
Gran van desplaçar-se fins a Barcelona, en concret
fins a la Sala Muntaner per veure l'Obra “Idiota”,
del director vilafranquí Jordi Casanovas. Tan sols

un actor, Ramon Madaula, i una actriu, Anna
Sahun, eren els encarregats de conduir als
espectadors fins a situacions ben complicades i
en les que la psicologia i l'agilitat mental hi jugaven
un paper determinant per al desenllaç final.

Sortida al Solsonès
El passat dissabte dia 27 de juny es va dur a
terme una sortida cap el Solsonès. Vàrem anar
amb autocar fins al Santuari del Miracle on en
Mossèn Xavier Poch ens va fer una interessant
visita guiada per tot el recinte i fins i tot vàrem
pujar per les escales interiors del retaule barroc
de Carles Morató per veure d'aprop la Santa
Imatge, si tuada al centre del retaule.

Tot seguit ens arribàrem a Solsona per fer la visita
guiada a la Catedral de Santa Maria de Solsona.

La visita va ser molt complerta i una de les peces
més rellevants i que més veneren els ciutadans de
Solsona és la imatge de la Marededéu del Claustre,
patrona de la ciutat.

És una talla de pedra de finals del segle XII,
considerada una de les escultures més importants
del romànic català, va ser feta pel mestre Gilabert
de Tolosa, un dels més importants de l'època.

Està asseguda en un tron, amb l'Infant a la falda,
la imatge és de pedra i els anys l'han ennegrit.
Relacionada amb aquesta imatge hi ha la llegenda
del nen caigut al pou, que va ser salvat per la
Mare de Déu.

Un cop acabades les visites de la sortida, vàrem
anar a un restaurant de Solsona per fer un bon
dinar i recuperar forces.

Vàrem fer també una bona sobretaula amb bona
companyia i en una sola taula per tot el grup, fet
que amb grups grans costa de trobar.

A la tarda i ja per acabar la sortida vàrem passar
una estona al Parc de l'Agulla i ja vàrem encetar
el viatge de retorn a casa.

ACTIVITATS GENT GRAN

www.avinyonet.org

Informació i d’altres temes d’interès
els trobareu visitant la nostra web:
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Tallers i activitats de primavera amb la gent gran

Durant els mesos de primavera també s'han realitzat
altres  activitats a diferents espais de la gent gran.

Cada dimecres a la tarda es porta a terme el taller
d'estimulació de la memòria; un espai de trobada
en el que duem a terme jocs i exercicis visuals i
escrits que afavoreixen l'estimulació cognitiva i el
treball de la memòria. Cada divendres de 17 a
18h també hi ha  grup de trobada a Les Gunyoles,
en el que parlem i conversem sobre diversos temes,
també fem jocs orals en els que hi intervé la
memòria i l'agilitat mental. Cada primer divendres
de mes es fa la reunió de la Junta de l'Associació
de la gent gran del municipi, moment que s'aprofita
per organitzar activitats al Casal, repartir tasques
i decidir diversos temes que hi puguin haver cada
mes. Com a exemple del mes d'abril hi ha el
berenar de la Diada de Sant Jordi, celebrada el
24 d'abril en que es va realitzar un berenar al
Casal de la Gent Gran d'Avinyó Nou i hi van
assistir prop d'una cinquantena de persones, que
es van emportar a casa una rosa com a regal
final de la festa.

Xerrada sobre l'alimentació saludable
El passat dia 8 d'abril va tenir lloc una xerrada
sobre l'alimentació i l'exercici físic en la gent gran.
Dos punts importants per seguir trobant-se bé i
poder mantenir un envelliment el més sa possible
i amb la màxima autonomia. El taller va acabar
amb alguns exercicis físics molt  suaus i amb un
petit berenar de iogurt i muesli per a tots els
assistents.

Xerrada sobre la prevenció sobre els
accidents a la llar
El 15 d'abril es va parlar de diversos accidents
que, encara que no ens ho sembli, són força
habituals i poden ser ocasionats per no prestar
suficient atenció a les feines que realitzem. Es van
explicar aspectes que sovint ja coneixem però que
no tenim en compte. La xerrada va anar a càrrec
d'una infermera.

Xerrada sobre les entitats financeres i els
seus productes
Finalment el dimecres 6 de maig vam poder
informar-nos sobre els bancs i les caixes i els
productes que ens ofereixen. Ens van explicar
quins són els més adequats per a la gent gran,
què hem de fer si no entenem el que ens expliquen
els treballadors de les entitats financeres i d'altres
dubtes que tenien les persones que van assistir a
la xerrada. També ens van destacar l'OMIC,
l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor,
com a eina d'ajuda en cas de problema relacionats
amb el consum de serveis financers, assegurances,
serveis turístics, subministraments bàsics, comerç,
entre molts d'altres.
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XIII Festa de la Gent Gran
El passat dissabte 18 d'abril varem celebrar la
tretzena Festa de la Gent Gran del Municipi. Al
matí vàrem començar amb una visita guiada al
Castell de la pròxima població de Gelida. El
Castell de Gelida

Després vàrem tornar cap al nostre municipi, la
festa de la Gent Gran és una bona oportunitat
per conèixer i posar en valor el patrimoni més
proper i alhora facilitar que la gent gran dels
diferents pobles del municipi tingui una jornada
per conversar i compartir espais i moments plegats.

En aquesta ocasió ens vàrem arribar al mirador
del Puig de la Mireta on ens esperava un petit
refrigeri i l'actuació sorpresa del quartet “Picarda”.
Tot seguit ens vàrem dirigir a la Sala de la Societat
La Torre de les Gunyoles per dinar i continuar la

festa homenatge a la gent gran del municipi.

Per dinar hi va haver; canelons de carn amb
beixamel de ceps, cuixetes d'ànec confitades amb
patata al caliu, de postres pastís de llimona, vi i
cava del municipi i finalment cafès i gotes.

El regidor de la gent gran en Frederic Manzanares
va fer entrega de la placa homenatge a una
parella que celebraven les seves noces d'or i, a
continuació, també es va repartir el record de la
festa a tots els assistents.

Aquest any es podia triar entre una planta de
Farigola de jardí o de Poniol. Finalment i per
acabar la diada, hi va haver una estona de música
variada per a escoltar i  ballar.
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*** Festa Major de l’Arboçar ***
DIVENDRES 24 DE JULIOL

A 2/4 de 10 del vespre
LLANÇAMENT DE COETS

A les 10 del vespre
SOPAR A LA FRESCA
a la Pista Poliesportiva

Amb CONCERT DE FESTA MAJOR
amenitzat per l'ORQUESTRA GRAN PREMIER

Tot seguit
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
A càrrec de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos
Periodista Cultural / Crític cinematogràfic

Al finalitzar,
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICIS

A continuació,
GRAN BALL DE NIT
A càrrec de l'ORQUESTRA GRAN PREMIER

DISSABTE 25 DE JULIOL

A les 9 del matí
LLANÇAMENT DE COETS

A les 10 del matí Inscripcions
CONCURS TORO MECÀNIC
a la Sala de la Societat

A les 11 del matí PARC INFANTIL inflable, trenet
i quads a la pista poliesportiva

A les 11 matí CONCURS TORO MECÀNIC
a la pista poliesportiva

A 2/4 de 2 del migdia REMULLADA POPULAR
davant de la Sala de la Societat

A les 4 de la tarda PARC INFANTIL inflable,
trenet i quads a la pista poliesportiva

A les 6 de la tarda
PARTIT DE FUTBOL 7
al camp de futbol

A 2/4 d'11 de la nit
CORREFOC
pels carrers del poble
a carrec dels Diables de l'Arboçar

A les 12 de la nit FESTA JOVE
a la Pista Poliesportiva
a càrrec del conjunt Vinguenva

Tot seguit EMPALMADA

DIUMENGE, 26 DE JULIOL

A les 9 del matí
LLANÇAMENT DE COETS

A 2/4 de 12 del migdia MISSA SOLEMNE
en honor a Santa Anna a l'església

A 2/4 d'1 del migdia
CERCAVILA
a la plaça de l'església
Amb els balls populars, gegants d'Ordal, ball de
bastoners de Sant Quintí de Mediona, pastorets
de la Múnia i panderetes de l'Arboçar.

A la 1 del migdia
VERMUT DE FESTA MAJOR
a la sala de la societat
Exhibició dels balls populars

A les 2 del migdia
LECTURA VERSOTS DELS DIABLES
a la Sala de la Societat

A 2/4 de 7 de la tarda PARTIT DE FUTBOL
al camp de futbol
entre el F. C. ARBOÇAR - EQUIP VISITANT

A les 10 de la nit
TEATRE A LA FRESCA
a la pista poliesportiva amb l'obra TOT ESPERANT
EL DOCTOR de Raimon Cuniller
A càrrec del grup LA TORRE de les Gunyoles

En acabar
TRACA FI DE FESTA
a la Pista Poliesportiva

FESTES MAJORS
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*** Festa Major de Sant Sebastià dels Gorgs***
DIVENDRES 31 DE JULIOL

A les 21.30 h. de la nit, CORREFOC amb diables
de Pontons, l'Arboçar i Sant Sebastià del Gorgs
i castell de focs d'artifici. Lloc: carrers del poble

A les 22,15 h. de la nit
26è SOPAR LOCAL DE FESTA MAJOR.
Tot seguit, llegida de versots dels diables

A les 24.00 h.
ACTUACIÓ/ESPECTACLE D'HUMOR.

DISSABTE 1 D’AGOST

A les 7.00 h. del matí, MATINES

A les 11.00 h. del matí
VISITA GUIADA DEL CLAUSTRE (entrada 2).

Tarda, a partir de les 17.00 h., al carrer Baix
· TORNEIG DE BITLLES CATALANES
· CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
· JOCS INFANTILS I XOCOLATADA
  PER A TOTHOM

A les 21.30 h. de la nit,
CORREFOC I CURSA DE LA CARRETILLA

A les 14.00 h,
GRESCA A LA FRESCA AMB EL GRUP KLAM

DIUMENGE 2 D’AGOST

A les 10.00 h. del matí
XXXV CURSA POPULAR i refrigeri per als
participants.

A les 12.00 h. del migdia
MISSA DE FESTA MAJOR

A les 13.00 h.
CERCAVILA

A les 17.00h. de la tarda
JOCS INFANTILS

A les 20.00 h. de la tarda
BALL DE VETLLA amb el grup La Montecarlo

DILLUNS 3 D’AGOST

A les 12.00 h. del migdia
MISSA DE DIFUNTS

*** Festa Major de les Gunyoles ***
DIJOUS 6 D’AGOST

A les 20.00 h. del vespre PARTITS DE FUTBOL
SALA a la Pista dels Ametllers.

DIVENDRES 7 D’AGOST

A les 20.00 h. del vespre
REPIC GENERAL DE CAMPANES

A les 22.00 h. del vespre PREGÓ DE FESTA
MAJOR, tot seguit Teatre amb l'obra "Tot esperant
el doctor", de l'autor Raimon Cunillé. A càrrec
del Grup de Teatre La Torre de Les Gunyoles.

DISSABTE 8 D’AGOST

A la tarda, PETIT MUSICAL a càrrec de la
quitxalla del poble Jocs Infantils Tradicionals

A 1/4 de 9 del vespre JÚNIOR FOC a càrrec
dels Diables Petits de Les Gunyoles i Plantada de
Bestiari

A les 23 h. de la nit
CORREFOC 2015 a càrrec de la Segunola,
Diables de Les Gunyoles i Bestiari convidat
en arribar a la Plaça de l'Església, encesa del
campanar i lluïment del Diables i Bestiari

A continuació CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI.
A la Pista dels Ametllers BALL JOVE amb el Grup
CONTRABAND

DIUMENGE 9 D’AGOST

A les 12 del migdia
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR, amb el
Grup de Cantaires que cantaran els Goigs en
honor a Sant Salvador.
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A continuació CERCAVILA

A 2/4 de 8 del vespre a la Pista dels Ametllers
GRAN BALL amb l'orquestra Rosaleda

A les 12 de la nit CONCERT I BALL

DILLUNS 10 D’AGOST

A les 11 del matí,
MISSA EN MEMORIA DELS DIFUNTS DEL POBLE

A la 1 del migdia GUERRA D'AIGUA a la Pista Vella

A les 4 de la tarda 34è CONCURS DE TRUC

A les 6 de la tarda a l'Era de La Roca
ESPECTACLE INFANTIL

A 2/4 d'11 de la nit
BALL amb La Mar Salada

DIMARTS 11 D’AGOST

Dia del gos!

A les 6 de la tarda a la Plaça de l'Era de la Roca
SORTIDA CAP A LA FONT DEL CUSCÓ.

En arribar
BERENAR-SOPAR DE GERMANOR

*** Festa Major d’Avinyó Nou ***
DIJOUS 20 D’AGOST

A  les 17.30 h. REPIC DE CAMPANES

A les 18 h. FESTA PER LA GENT GRAN amb
animació

A les 22 h. PREGÓ A LA PARRA

DIVENDRES 21 D’AGOST

A les 8 h. CORREBARS

A les 24 h. FESTA JOVE a la Pista

DISSABTE 22 D’AGOST

A les 16.30 h.
PARTIT DE FUTBOL al Camp d'Esports La Grava

A les 22 h. CORREFOC amb els Diables Nefastus
 i lectura dels versots

A les 24 h. a la pista BALL amb l’orquestra ALEA

A partir de les 2 de la matinada
FESTA JOVE I DISCO MÒBIL

DIUMENGE 23 D’AGOST

De 10 a 13 h. a la plaça de la Font  “12ª  TROBADA
D'INTERCANVI DE PLAQUES CAVA"

A les 12 h. MISSA SOLEMNE DE FESTA
MAJOR, seguidament  cercavila i actuació a la
pista dels  balls populars d’Avinyò Nou

A les 20 h. la Pista BALL amb l'Orquestra TERRANOVA

A les 24 h. a la pista CONCERT DE FESTA
MAJOR I BALL DE NIT

DILLUNS 24 D’AGOST

A les 12 h. MISSA PER ALS DIFUNTS DEL POBLE

D’11 a 13 h. “GRAN PARC INFANTIL”

A les 13 h. a la pista APERITIU PELS SOCIS

A les 16 h. a la pista CAMPIONAT DE TRUC

De  16 a 18 h. GRAN PARC INFANTIL I XOCOLATADA

A les 22 h., a la pista SOPAR DE GERMANOR
I CANTADA D’HAVANERES.

Notes per als veïns:
Dissabte 22, amb motiu del correfoc, i fins a la finalització del mateix, quedarà prohibit l’estacionament de vehicles en els
carrers del següent itinerari: Plaça de la Font, Avenir, Progrés, Pere Ràfols, lateral Ajuntament, Cabòries, Ctra. Olesa, Carme
i plaça de la Creu.  Durant el correfoc es recomana als veïns l’adopció de les precaucions adients per aquest tipus d’activitat,
especialment en la protecció de vidres i entrades de les cases, així com no tirar aigua durant el desenvolupament del mateix.
Dilluns 24, amb motiu del parc infantil,  quedarà tallat el carrer Carme,  de les 9h del mati a les 8h del vespre.



AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS
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