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> FESTES MAJORS

Penedès Verd
Els Castellers de Vilafranca 
descarreguen un 3 de 8 al 
claustre del Monestir
de Sant Sebastià dels Gorgs

Avinyonet del Penedès, 
de festa!

La canalització d’aigua entre Les Gunyoles
i Can Mitjans, en projecte
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crèdits

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   93 897 00 00
Ajuntament fax   93 897 06 67
Ajuntament correu electrònic  avinyonet@diba.cat
Ajuntament web   wwww.avinyonet.org
Ajuntament web turística  www.turismeavinyonet.cat
ADF    639 93 61 57
Escola Pública d’Avinyonet  93 897 04 43
Llar d’Infants d’Avinyonet  93 595 26 50
Consell Comarcal   93 890 00 00
SIAJ. Informació jove   93 892 20 20
Bombers Vilafranca   93 892 20 80
Bombers    085
Emergències   112
Farmàcia Avinyó Nou   93 897 00 82
Mossos d’Esquadra   93 657 00 10
Mossos    088
FECSA Avaries   800 760 706
Hospital Comarcal   93 818 04 40
RENFE    93 890 22 40
Consultori d’Avinyó Nou / sol·licitar visita 93 897 08 29 / 902 111 444  
Metgessa (de 8 a 15 h.)  608 21 25 22
Practicant (de 8 a 15 h.)  639 81 16 74
Àrea Bàsica (de 15 a 21 h.)  93 891 54 01
Urgències (ACUT) 24 hores diss. i dgs 93 891 54 01
Pediatria de 8 a 20 h. de dll. a dv. 93 817 10 51
Administració de 9 a 14 h. de dll. a dv.
excepte els dimarts, fins a les 17 h. 93 819 95 05
Ambulàncies   93 890 29 29
Ambulàncies de Catalunya  061
Creu Roja    93 892 32 32
Hispano Igualadina - Monbus  93 890 11 51
Soler i Sauret   93 632 51 33 / 93 632 52 32
Telèfon d’Urgències   061

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 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.
Servei d’Informació Juvenil
Tècnica de Joventut i Cultura. Hores concertades
Centre de Dinamització Turística
Tècnic de Turisme. Hores concertades
Casal de Gent Gran
Dinamitzadora de Gent Gran. 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.
· Horari d’estiu (1-31 d’agost): dilluns, de 13,30 a 14,30 h.
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: http://busmontau.wordpress.com
Medicina general
Dra. Mª de la Serra Pijuan. Consulta els dilluns, dimecres, dijous i diven-
dres amb horari de 8,30 a 13 h.
Infermeria
Sr. Pere Tarrés. 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).
Servei de Perruqueria i Podologia per a gent gran
Hores concertades
Horari Telecentre
Dilluns i dimecres a Les Gunyoles, Cal Candi. De 16,30 a 18,30 h.
Dimarts i divendres a Avinyó Nou, al local social. De 16,30 a 19,30 h.



EDITORIAL

Un estiu amb 
molts reptes 
a l’horitzó

Benvolguts veïns i veïnes,

Arriba l’estiu i amb ell les dates en 
què els nostres pobles es vesteixen de 
gala per rebre amics i familiars a les 
diferents Festes Majors del municipi. 
Unes Festes que no es podrien dur a 
terme sense l’esforç desinteressat de 
tots els membres de les juntes de les 
societats, i a les quals vull agrair el seu 
esforç. Des de l’Ajuntament seguim 
apostat per elles com a eix vertebrador 
de la cultura als nostres pobles.

Presento una nova edició de la 
revista municipal en un pas més de 
l’equip de govern per fer del nostre mu-
nicipi un pol d’atracció a la comarca. 
Clar exemple d’això ha estat la col·la-
boració amb els Castellers de Vilafran-
ca o bé l’organització d’un dels actes 
d’EVA, el Festival En Veu Alta a casa 
nostra. Esdeveniments molt especials 
que ens serveixen per fer conèixer Avi-
nyonet del Penedès, potenciar les nos-
tres xarxes socials i alhora enriquir la 
cultura popular a casa nostra.

Seguim treballant per desplegar les 
tasques del nostre programa electoral 
com a eix prioritari del mandat que ens 
vareu atorgar, realitzant tot un seguit 
d’obres als nostres pobles.

Vull destacar també diferents as-
pectes: el primer i principal és la feina, 
moltes vegades a les fosques, amb l’ob-
jecte de minimitzar el deute que la Ge-
neralitat té amb l’ajuntament d’Avinyo-
net del Penedès. Tasca que, després de 

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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Editorial

moltes reunions a Barcelona i trucades, 
ha donat fruit, i que ha permès que en 
un termini de dos mesos el veiem redu-
ït en més d’un 50%. Continuarem tre-
ballant perquè ens paguin el que ens 
pertany i no fer, doncs, de banc a inte-
rès zero d’altres administracions.

D’altra banda, cal subratllar l’encàr-
rec del projecte de connexió de la xarxa 
municipal d’aigua a Can Mitjans. Una 
obra de futur, complicada econòmica-
ment parlant, però que des de l’equip 
de govern veiem prioritària, i volem co-
mençar a buscar la manera de tirar-la 
endavant.

Acabo felicitant la tasca del Pere 
Capellades i la seva junta al capdavant 
de la U.E. Avinyonet durant aquests 37 
anys. Moltes gràcies per la feina feta 
desinteressadament; ha estat un plaer 
treballar al vostre costat, primer com a 
regidor d’esports i aquests darrers set 
anys com alcalde.

Veureu dos reportatges per anar 
coneixent més i millor allò que passa 
al nostre municipi, donant importància 
a la nostra ADF i parlant amb el nostre 
amic Enrique Asensi. Espero que des-
pertin la vostra atenció.

En el centre d’aquesta revista tro-
bareu, a més, una petita sorpresa del 
pas dels Castellers de Vilafranca per 
Avinyonet.

Que passeu tots un bon estiu i a 
gaudir de les Festes Majors!  
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DESTAQUEM

CastellersdeVilafrancaaAvinyonet

Els Castellers
de Vilafranca van 
descarregar sengles tres 
de vuit a les vinyes del 
barri de Mas Comtal, i 
al claustre del Monestir 
romànic de Sant Sebastià 
dels Gorgs, una iniciativa 
per celebrar l’any de
la Gastronomia i
l’Enoturisme

Penedès Verd, a Avinyonet del Penedès

Els Verds es van desplaçar a Avinyonet del Penedès, con-
vocats per l’Ajuntament, Enoturisme Penedès i la DO Pene-
dès, per protagonitzar dues imatges impactants. Habituats a 
alçar castells a alguns dels llocs més emblemàtics del món, 
paradoxalment, els verds mai havien actuat a alguns dels 
principals patrimonis de la nostra comarca: les vinyes o la 
joia del romànic penedesenc, el Monestir de Sant Sebastià 
dels Gorgs. 

La jornada va començar a les vinyes del voltant del barri 
de Mas Comtal, on els Verds van començar descarregant un 
tres de vuit i, tot seguit, quatre pilars de quatre. La imatge 

amb Montserrat de fons, immortalitzada per càmeres foto-
gràfiques i per un dron, va servir per tancar l’Informatiu de 
TV3 i també va recollir mencions a l’Espai Terra de la televisió 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a més de 

Els castells van ser  
protagonistes a diferents
espais de TV3 i a la premsa
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DESTAQUEM

CastellersdeVilafrancaaAvinyonet

Penedès Verd, a Avinyonet del Penedès

descarregar el segon tres de vuit de la jornada. Des de l’Ajun-
tament, agraïm la gentilesa de la colla en respondre a la nos-
tra convocatòria, que ens ha regalat una de les imatges més 
espectaculars en ple patrimoni penedesenc.

Per commemorar-ho, hem decidit confeccionar un pós-
ter especial que podreu trobar a pàgines centrals d’aquesta 

protagonitzar diverses pàgines a llocs informatius a internet 
i a la premsa comarcal. 

Joan Badell, president dels Castellers de Vilafranca, s’ex-
pressava així al  diari 3de8: “Volíem tenir una imatge que lli-
gués territori, castells i el color verd i així ho hem fet. Ens ser-
veix per demostrar qui som i d’on venim i mostra les coses 
més importants del Penedès: els castells i tot allò relacionat 
amb el món del vi i del cava. N’estem molt orgullosos i cre-
iem que se’n beneficiarà tota la comarca”. 

El fianl de la seva actuació a casa nostra els va dur al 
claustre del Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, on van 

revista.
També pots gaudir de les imatges del 

tres de vuit entre vinyes en aquest vídeo.
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Un estiu de festa!
Arriba l’època més
desitjada de l’any per
petits i grans al municipi. 
Entre el 22 de juliol i el 22 
d’agost, ens espera un mes 
farcit de les millors
propostes lúdiques,
esportives i musicals
a casa nostra.
Per no perdre-se’l!

Arriba l’estiu, i amb ell les Festes Majors de bona part dels 
pobles d’Avinyonet del Penedès (a Cantallops tocarà esperar 
fins l’octubre). La gran novetat de l’edició d’enguany radica 
en la reincorporació al calendari festiu de Can Mitjans, que 
recupera les seves celebracions de la mà de la seva Associa-
ció de Veïns. Ho faran, a més, estrenant un nou equipament, 
la pista esportiva el divendres 22 de juliol. 

A continuació, L’Arboçar acomiadarà el mes de juliol amb 
un calendari farcit d’activitats programades per la Societat 
La Penya, que inclouen la recuperació de la baixada de pa-
ves pels carrers del poble i una destacada novetat: una clas-
se oberta de Lindy Hop per a tothom, seguida d’una jam a la 
Plaça de L’Arboçar. 

Les Gunyoles i Sant Sebastià dels Gorgs donaran la ben-
vinguda a l’agost amb una nova marató festiva. A Les Gunyo-
les, la Societat La Torre ha programat cinc dies de màxima 
intensitat festiva que inclouen activitats tradicionals, espor-
tives i musicals, entre les quals cal remarcar la presència 

d’algun nom destacat a nivell mediàtic, com ara el DJ Marçal 
Ventura, de la popular emissora Flaix FM, que amenitzarà 
una de les nits. També hi serà el Drac Pepa de Santa Perpè-
tua de la Mogoda, que acompanyarà als Diables del poble i la 
Segunola. Aquell mateix cap de setmana, a Sant Sebastià, la 
Societat Cultural Els Gorgs renova un any més el guió tradici-
onal de la seva festa, que inclou la cercavila a l’interior dels 
domicilis del poble o la celebració de la 36a cursa popular, 
una de les més antigues de la comarca, entre d’altres actes.

Tancarà l’estiu festiu Avinyó Nou, amb l’organització del 
Centre cultural i recreatiu La Parra. La Festa Major combina-
rà els seus actes  més coneguts, com ara el Correbars o el 
correfoc i cercavila, amb activitats per a tota la família. En 
aquesta ocasió, amb motiu de la 14a trobada de plaques, 
cal destacar el llançament d’una nova placa de Cava Avinyó 
i l’edició d’una de commemorativa de la Festa Major 2016.

Aprofitem l’avinentesa per convidar-vos a tots a gaudir 
d’un gran estiu de Festes Majors amb nosaltres!



w
w

w
.a

v
in

y
o

n
e

t.
o

rg

7

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

Festa Major de Can Mitjans (22-24 de juliol)
#FMCanMitjans

Divendres, 22 de juliol
20:30 caminada pels voltants de Can Mitjans.
21:00 Inauguració de la pista de Can Mitjans a càrrec de l’al-
calde d’Avinyonet del Penedès. En finalitzar, copa de cava i 
pica-pica per a tots els assistents.

Dissabte, 23 de juliol
11:00-14:00 Activitats infantils (jocs, taller pinta-cares, cur-
sa de culleres i pilotes).
12:00-13:00 Activitats per a adults i nens i classe de Jam 
Session (Guille Aranda).
17:00 Festa de l’Escuma amb Top Hinchables i berenar per a 
tots els assistents.
22:30-2:30 Orquesta Shákata i disco mòbil.

Diumenge, 24 de juliol
14:00-17:00 Fideuà popular i Bingo Popular*

* Tickets a la venda al Local Social de l’Associació de Veïns de 
Can Mitjans a un preu de 10€ per als socis (8€ nens socis) i de 
15€ per als no socis (10€ nens no socis).
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa Major de L’Arboçar (29-31 de juliol)
#FMLArboçar

Divendres, 29 de juliol
21:30 Llançament de coets.
22:00 Sopar a la Fresca a la Pista Poliesportiva. 
A continuació: Concert de Festa Major de la mà de l’Orques-
tra Gran  Premier.
Pregó de la Festa Major a càrrec de Xavier Moral, fill de L’Arboçar
Castell de focs.
Gran Ball de Nit, a càrrec de l’orquestra Gran Premier.

Dissabte, 30 de juliol
9:00 Llançament de Coets.
11:00 Parc Infantil a la Pista Poliesportiva (Inflables, trenets 
i quads).
12:00 Concurs de Toro Mecànic (inscripcions a la Societat La 
Penya a les 10:45h).
A les 12 del migdia a la pista poliesportiva.
13:30 Remullada Popular.
16:00 Parc Infantil.
18:00 Baixada de Paves pels carrers del poble.
23:00 Correfoc, a càrrec dels Diables de L’Arboçar.
00:00 Classe oberta de Swing a la Plaça de L’Arboçar.
A continuació: Ball a càrrec del grup Los 3 Juanetes del Apo-
cadixie.
Tot seguit: Empalmada a la Pista Poliesportiva.

Diumenge, 31 de juliol
9:00 Llançament de coets.
11:30 Missa Solemne a l’esglé-
sia en honor a Santa Anna.
12:30 Cercavila amb els Ge-
gants d’Ordal, el Ball de Basto-
ners de Sant Quintí de Mediona, 
els Pastorets de La Mñunia i les 
Panderetes de L’Arboçar.
13:00 Vermut de Festa Major i 
exhibició dels balls populars a 
la Societat La Penya.
14:00 Lectura dels Versots dels Diables.
18:30 Partit de Futbol: F.C. Arboçar - U.E. Avinyonet.
22:00 Teatre a la Fresca a la Pista Poliesportiva: Els peixos de 
colors, de Jean Anouilh. A càrrec del grup de teatre La Torre 
de Les Gunyoles.
En acabar: traca de fi de festa.
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Festa Major de Les Gunyoles (4-8 d’agost)
#FMLesGunyoles

Dijopus, 4 d’agost
22:00 Repic de campanes per anunciar la Festa Major i can-
tada d’havaneres amb el grup Xató. 

Divendres, 5 d’agost
18:30 Partits de futbol sala a la pista dels ametllers amb 
coca i cava per a tots els participants per cortesia dels Cafe-
ters de Les Gunyoles.
22:00 Pregó de Festa Major a càrrec de Maria Cuscó Esteve al 
Local de la Societat La Torre.
Tot seguit: Teatre amb l’obra Els peixos de colors, de Jean 
Anouilh, a càrrec del Grup de Teatre La Torre de les Gunyoles.

Dissabte, 6 d’agost
17:30 Espectacle infantil amb el grup “Deparranda”, presen-
tant l’obra Queviures, a la plaça de l’Era de la Roca: 
20:15 Júnior Foc a càrrec dels Diables Petits de les Gunyoles 
21:00 Plantada del bestiari participant al correfoc i Seguno-
la a la Plaça de l’Era de la Roca.
23:00 Correfoc a càrrec de la Segunola i els Diables de les 
Gunyoles. Drac convidat: “Drac Pepa de Santa Perpètua de 
la Mogoda” i els “Bantukats”. 
A continuació: castell de focs i Nit Jove amb els Dj: “Els Mag-
nífics” i Marsal Ventura, de Flaix FM, a la plaça de l’Era de la 
Roca.  

Diumenge, 7 d’agost
12:00 Missa solemne de Festa Major a l’església Parroquial, 
amb el Grup de Cantaires que cantaran els Goigs en honor a 
Sant Salvador. 
A continuació: cercavila a càrrec de la Segunola, Diables 
Petits de Les Gunyoles, Bantukats i els Bastoners de la Gra-
nada.
Al finalitzar, a la plaça de l’Era de la Roca, lluïment dels balls 

20:30 Gran Ball de Festa Major a la Plaça de l’Era de la Roca 
amb l’Orquestra Rosaleda.
00:00 Nit de Concert de Festa Major i Ball amb l’Orquestra 
Rosaleda .

Dilluns, 8 d’agost
11:00 Missa en memòria dels difunts del poble a l’església 
Parroquial.
13:00 Guerra d’aigua a la pista vella.
16:00 35è Concurs de Truc.
16:00 Tobogan d’aire terrestre a la plaça de l’Era de la Roca.
18:00 Festa de l’escuma a l’Era de la Roca.
22:30 Ball amb el Grup Loren i traca de fi de festa a la plaça 
de l’Era de la Roca.
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VA DE FESTES

festesmajorsalmunicipi

Festa Major de Sant Sebastià dels Gorgs 
(5-7 d’agost)
#FMSantSebastià

Divendres, 5 d’agost
21:15 Correfoc i castell de focs d’artifici.
22:15 27è Sopar local de Festa Major, seguit de la lectura 
dels versots dels diables.
00:00 Havaneres, amb el grup Sopa de Peix.

Dissabte, 6 d’agost
7:00 Matines.
11:00 Visita guiada del claustre del Monestir (entrada 2€).
17:00 Torneig de Bitlles Catalanes, campionat de futbolí i 
jocs infantils amb inflable i toro mècanic, i xocolatada per a 
tothom al carrer de Baix.
21:15 Correfoc i cursa de la carretilla.
00:00 Gresca a la fresca amb el grup de rock STAR3.

Diumenge, 7 d’agost
10:00 XXXVI cursa popular i refrigeri per als participants.
13:00 Missa de Festa Major.
14:00 Cercavila.
16:30 Joc infantil amb inflable refrescant.
20:00 Ball de vetlla amb el grup La Montecarlo.

Dilluns, 8 d’agost
12:00 Missa de difunts.
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Dijous, 18 d’agost
17:30 Repic de campanes anunciant l’inici de la Festa Major.
Exposició de quadres i puzzles de l’artista local, Salvador Raventós.
18:00 Festa per als Socis de Mèrit amb l’actuació del Mag Ai-
zpi i berener per als assistents.
22:00 Pregó a càrrec de Joan Llopart Raventós, seguit de nit 
de cinema.

Divendres, 19 d’agost
21:00 Correbars amb acompanyament musical de Bantukats 
(tiquets a 10€).
00:00 Nit jove a la pista amb DJ locals i convidats de renom.

Dissabte, 20 d’agost
17:30 Presentació de la plantilla de la U.E. Avinyonet per a la 
temporada 2016-2017 al camp d’esports La Grava. A continu-
ació, partit de futbol.
22:00 Correfoc amb els Diables Nefastus d’Avinyonet i els 
timbalers Bantukats. En arribar a la plaça de la Creu es farà 
la lectura dels versots i el castell de focs.
00:00 Ball de nit amb l’orquestra Alea.
03:00 Disco Mòbil.

Diumenge, 21 d’agost
10:00-13:00 14a trobada d’intercanvi de plaques de cava
12:00 Missa solemne de Festa Major.
A continuació: Cercavia amb els balls populars d’Avinyó 
Nou: Cercolets, Picarols, Gitanes Petites, Ball de Bastons i Gi-
tanes Grans, acompanyats pels Grallers La Becaina.
19:30 Ball de tarda a la pista amb l’Orquestra Venus.
23:30 Concert de Festa Major i ball de nit amb l’orquestra 
Venus.

Dilluns, 22 d’agost
11:00-13:00 Gran Parc Infantil Aquàtic al carrer del Carme.
12:00 Missa per als difunts del poble.
13:00 Aperitiu musical per a socis.
16:00 Campionat de truc amb equips de trios.
16:00-18:00 Gran Parc Infantil Aquàtic al carrer del Carme.
18:00 Gran Xocolatada al Centre Cultural La Parra.
22:00 Sopar de Germanor a la pista.
23:30 Espectacle de màgia amb el mag Selvin.
A continuació traca final de festa i música.

Festa Major d’Avinyó Nou
(18-22 d’agost)
#FMAvinyóNou
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SALA DE PLENS

sessionsextraordinàries

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL 19 DE MAIG DE 2016 

El ple de l’Ajuntament es va reunir el passat 19 de maig per 
aprovar els següents punts:

Renúncia parcial a la línia de préstec-pont atorgat per la 
Diputació de Barcelona en relació al programa “Viure el Po-
ble 2010”
Aprovada amb 7 vots a favor (4 PM-CP i 3 de CiU) i una abs-
tenció (ERC-AM) la renúncia al citat préstec amb un import 
d’11.400,56 euros, atès que les actuacions incloses en el pro-
jecte de Reactivació econòmica i turística d’Avinyonet del Pe-
nedès, inclòs en el programa Viure el Poble 2010, pressupostat 
inicialment en 475.000 euros i que s’ha satisfet amb un import 
de 463.599,44 euros.

Resolució del recurs de reposició contra l’acord de les mo-
dificacions en el contracte de neteja de diferents depen-
dències municipals
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, el passat 17 de març, unes 
modificacions en la prestació de serveis de Neteja, que realitza 
l’empresa adjudicatària Neteges Penedès SL. Un cop notificat 
l’acord, en data 14 d’abril, la citada empresa va presentar un 
recurs de reposició, atès que no s’ha donat audiència al con-
tractista i la manca d’acord en tres punts que afecten l’escola 
municipal: el fregat rotatiu setmanal dels terres de totes les 
dependències i de les taules i cadires de les aules; la neteja ro-
tativa durant tot l’any de tots els marcs i vidres, i la considera-
ció de dies laborables no lectius (excepte període de vacances) 
a efectes de la prestació del servei. El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar amb set vots favorables (4 PM-CP i 3 CiU) i una absten-
ció (ERC-AM) estimar el recurs de reposició i deixar sense efecte 
aquestes modificacions, atès que l’empresa ja les fa però no 
figuraven al contracte inicial.

Aprovació de la creació de fitxers que contenen dades de 
caràcter personal
Per a l’exercici de les seves competències i funcions, l’Ajunta-
ment requereix el tractament de dades de caràcter personal. 
Amb aquesta intenció s’han creat tres fitxers de transparència, 
monitors i professors, i màrqueting, que s’inscriuran obligatò-
riament en el Registre General de Protecció de Dades de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta proposta va 
rebre vot favorable de tots els regidors assistents al ple.

Aprovació inicial de l’ordenança de transparència i admi-
nistració electrònica
El ple de l’Ajuntament va aprovar unànimement l’inici d’una 
sèrie d’actuacions encaminades a la implantació de l’adminis-
tració electrònica per adaptar-se a les obligacions derivades 
de les diferents lleis associades i per aprofitar el potencial de 
les eines tecnològiques existents. 

Devolució de garanties definitives
Un cop finalitzada la feina de l’arquitecte Josep Oller Recasens 
amb la redacció del projecte de “Centre de dinamització turís-
tica local”, s’aprova unànimement el retorn de 1.475,00 € en 
concepte d’aval de garantia. Així mateix, i també amb vot favo-
rable de tots els regidors presents, es retornen els  4.200,00€ a 
Nucli Advocats SLP, representada per l’advocat Xavier Figueras 
Claret, en concepte d’aval de garantia definitiva per respondre 
de l’execució del contracte de serveis per a la redacció de l’ope-
ració jurídica complementària del projecte de compensació de 
Can Mitjans, del qual va ser adjudicatari.

Aprovació del pla intern d’igualtat
Aprovat per unanimitat el Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, ela-
borat per l’empresa iServeis einstic SL. Aquest pla dota l’Ajun-
tament d’una eina i un recurs per desenvolupar i establir com 
a prioritàries les accions dirigides a promoure la igualtat de 
dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal. 

Acceptació de la cessió de les fonts de Les Gunyoles
L’Assemblea General de socis i sòcies de la Junta General d’Ai-
gües de Les Gunyoles, amb data 27 de febrer de 2015 i amb 
permís de l’Ajuntament des del mes de maig, va aprovar la ces-
sió de les vuit fonts de la seva titularitat, per tal que la seva ges-
tió es dugui a terme dins de la pròpia xarxa municipal d’aigua 
potable, que gestiona en règim de concessió l’empresa CASSA. 
En les intervencions, l’alcalde va subratllar que, després de 
parlar amb la companyia, s’ha decidit prioritzar la connexió, 
en una primer afase, d’aquelles fonts més properes a la xarxa. 
El resultat de la votació va ser de 7 sufragis favorables (4 PM-CP 
i 3 CiU i una abstenció (ERC-AM).

Aprovació de la modificació provisional a les ordenances 
fiscals
L’ajuntament va aprovar per unanimitat de tots els presents 
la modificació de les taxes per la prestació del servei de Casal 
d’Estiu per a l’any 2016. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
Encàrrec del projecte executiu de la connexió 
d’aigua entre Les Gunyoles i Can Mitjans

L’Ajuntament ha encarregat el projecte que permeti la 
connexió de Can Mitjans a la xarxa municipal d’aigua pota-
ble d’Avinyonet del Penedès. Aquesta important iniciativa de 
futur igualaria les condicions de prestació d’aquest servei a 
tots els nuclis del municipi, un dels compromisos de l’equip 
de govern, alhora que permetria gaudir d’un hidrant a la 
muntanya en casos d’incendi forestal. 

A l’actualitat, tots els pobles d’Avinyonet estan connecta-
des a la xarxa d’aigua, que subministra l’ATLL (Aigües Ter Llo-

Obres de manteniment de la xarxa d’aigua a 
Les Gunyoles i Avinyó Nou

En el marc de les obres de manteniment de la xarxa d’ai-
gua, durant el mes de juny s’ha procedit a completar el man-
teniment del dipòsit d’aigua de Les Gunyoles, que abasteix a 
aquest nucli i el d’Avinyó Nou. Els operaris l’han dotat d’una 
nova capa de pintura, alhora que han millorat els accessos 
amb noves rampes de formigó destinades a facilitar els fu-
turs treballs de manteniment. Per acabar, s’ha instal·lat una 
tanca perimetral de seguretat per evitar accessos no desit-
jats al recinte.

Connexió d’aigua a la carretera d’Olesa
En paral·lel, s’ha substituït una antiga canonada que 

connecta el dipòsit de Les Gunyoles i Avinyó Nou a través de 
la carretera BV-2412, una obra demorada en més d’un any 
per la necessitat de l’aprovació dels permisos de la Generali-
tat i la Diputació de Barcelona. El nou tub de polietilè s’ajus-
ta als estàndards de seguretat actuals, alhora que es tanca 
el cercle de la xarxa d’Avinyonet, moderna i sense gairebé 
pèrdues. Aquesta obra, que ha tingut un cost de 35.328,31 € 
(IVA apart) ha estat finançada amb el Fons de Reposició del 
servei d’aigua per part de l’empresa concessionària, CASSA.

bregat), amb l’excepció de Can Mitjans, que s’abasteix mit-
jançant dos pous municipals ubicats a la mateixa població. 
La nova proposta servirà per assegurar el subministrament 
d’aigua en períodes de sequera, alhora que incrementarà la 
pressió el subministre.

Al marge d’abastir convenientment les 140 parcel·les, la 
canonada de connexió procedent de Les Gunyoles podria 
exercir, a més, com a un hidrant suplementari en cas de pos-
sible incendi forestal. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

infraestructuresiobres
Arranjat el camí de la Carrerada

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, conjuntament amb 
els ajuntaments de Sant Cugat Sesgarrigues, La Granada i 
Avinyonet del Penedès, i amb el suport del programa Xarxa 
de la Diputació de Barcelona, ha completat la reparació del 
camí de la Carrerada, artèria que connecta la carretera de 

Sant Sadurní amb la N-340. Els treballs han servit per incre-
mentar la seguretat de la via, actuant tant a la calçada com 
als vorals. El cost de l’obra ha estat de 111.021,19 €, finançat 
amb aportacions de tots els actors implicats abans citats. 
L’Ajuntament ha contribuït amb 22.778,19 €.

Neteja a la xarxa de 
clavegueram

Resultat de les
Eleccions Generals
del 26 de juny de 2016  
a Avinyonet del Penedès

En acabar el recompte a Avinyonet del Penedès, el resul-
tat del recompte va ser el següent:
CDC: 237 (23,89%)
ERC: 199 (25,09%)
En Comú Podem: 150 (18,92%)
PP: 64 (8,07%)
PSC: 63 (7,94%)
C’s: 59 (7,44%)
PACMA: 4 (0,50%)
Recortes Cero: 3 (0,38%)
Vots nuls: 9
Vots en Blanc: 9 Adequació d’un nou local 

d’assaig per a grups musicals
d’Avinyonet

Netejada la xarxa al seu pas per l’escola d’Avinyó Nou, el 
carrer Racó de Les Gunyoles i la carretera d’Olesa.

L’actual zona en desús del bar sota pista esportiva d’Avi-
nyó Nou, s’acondicionarà en els propers mesos com a local 
d’assaig per a grups musicals del municipi. La brigada muni-
cipal s’ocuparà de la realització dels treballs, que inclouran 
l’acondicionament del sostre, les parets i el paviment, i que 
s’espera que s’acabin en el mes d’octubre. Tots els conjunts 
musicals interessats es poden posar en contacte amb la tèc-
nica Sociocultural del Municipi al Local Social, situat al Car-
rer del Carme d’Avinyó Nou. 
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Xifres d’atur a Avinyonet
L’atur registrat a Avinyonet del Penedès en el mes de juny de 2016 se situa en 87 

persones, dues menys que en el registre anterior, corresponent un 12,35% de la po-
blació activa, fet que evidencia la favorable recuperació de la desocupació al muni-
cipi. L’Ajuntament aprofitarà aquests mesos d’estiu per iniciar un pla d’ocupació per 
a dues persones que s’incorporaran a la brigada municipal amb la intenció de cobrir 
vacances del personal i reforçar l’equip en èpoques de Festa Major. La incorporació 
del nou personal es va produir el passat 25 de juliol i  es pot produir gràcies als ajuts 
econòmics que el municipi rep anualment de la diputació de Barcelona.  En el futur, 
a més, s’obrirà una possibilitat d’incorporar una treballadora social a l’equip munici-
pal. Tota la informació relativa a aquesta nova oferta es publicarà a la web municipal 
www.avinyonet.org i també al canal de Twitter @AjAvinyonet. Convidem a tots els 
ciutadans a estar atents en els propers mesos a possibles nous plans d’ocupació. 

L’alcalde i un regidor
visiten la Conselleria
de Territori
L’alcalde d’Avinyonet, Oriol de la 
Cruz, i el regidor Lluís Carsí, van 
mantenir una reunió a la Con-
selleria de Territori de la Gene-
ralitat de Catalunya per abordar 
aspectes pendents al municipi. 
En primer lloc es va abordar el 
deute i, a continuació, les obres 
pendents del camí d’Avinyó, que 
connecta la N-340 amb Sant Se-
bastià dels Gorgs, així com el que 
ha d’enllaçar L’Arboçar de Dalt 
amb L’Arboçar de les Roques. Els 
treballs tenen el vist-i-plau de 
l’ens, però es troben aturats com 
a conseqüència de la situació 
econòmica actual de la Genera-
litat de Catalunya.

Un estiu amb
descompte
per als veïns a la piscina de Sant 
Cugat. Avinyonet del Penedès ha 
tornat a aprovar una bonificació 
per als veïns del municipi que 
adquireixin l’abonament de tem-
porada a la piscina municipal de 
Sant Cugat Sesgarrigues. L’ajun-
tament cobrirà la diferència en-
tre el preu que paguen els resi-
dents del municipi i aquells no 
empadronats. Per fer-lo efectiu 
cal abonar abans els 79€ (adults) 
o 53,3€ (infants de fins a 14 anys) 
que costa l’abonament general 
per a no residents, i després re-
clamar a l’ajuntament d’Avinyo-
net la diferència.  

El banc de sang i teixits,
a Avinyó Nou. Per segona vega-
da aquest 2016, el Banc de Sang 
i Teixits va visitar Avinyonet del 
Penedès el passat 12 de juliol. En 
van participar un total de 22 do-
nants, un dels quals ho feia per 
primera vegada. Moltes gràcies a 
tots per la vostra participació. 

Aquest estiu s’ha donat llum verda al grup de treball que elaborarà un llibre d’Avi-
nyonet del Penedès. Aquesta obra s’emmarcarà dins la col·lecció que Gràfiques Anda-
na ha iniciat per encàrrec de bona part dels municipis de la comarca. L’equip de govern 
considera que Avinyonet ha de tenir una publicació on explicar la seva història i poder 
projectar el municipi, la seva cultura i turisme més enllà del dia a dia de l’ajuntament. 

La Generalitat i la Diputació eixuguen 
part del seu deute amb Avinyonet 

Després de molts mesos de treball i de trobades amb molts departaments, s’ha 
trobat una via per disminuir el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, situat 
actualment en més de 300.000 euros. L’ens ha ingressat 30.000 euros aquest mes 
de juliol, i s’ha compromès a abonar en els propers mesos 100.000 euros més en-
darrerits de la llei d’urbanitzacions. A més, la Diputació de Barcelona ingressarà 
aquest juliol 71.000 euros més, dins el marc de col·laboració que permet avançar 
els diners amb el compromís que abans de finalitzar l’any la Generalitat els ha de 
tornar. L’equip de govern segueix treballant per tal que el deute amb totes les ad-
ministracions segueix disminuint en aquest exercici. 

En marxa el grup de treball que elaborarà 
un llibre d’Avinyonet del Penedès

Avinyonet estrena seu electrònica  
i portal de transparència

En el marc de l’exigència de la llei 
vigent, l’Ajuntament ha estrenat a la 
seva pàgina web www.avinyonet.org 
els accessos directes a la seu electròni-
ca i el portal de transparència. Tot i que 
encara no estan desplegades totes les 
funcionalitats –fet que succeirà en els 
propers mesos–, a la primera, el ciuta-
dà podrà accedir a informació rellevant 
del municipi i realitzar tràmits. El por-
tal de transparència ofereix informació 
institucional, gestió econòmica i de 
l’acció de govern, entre d’altres.





3 de 8 descarregat pels Castellers de Vilafranca al Claustre romànic de Sant Sebastià dels Gorgs. 17 de juny de 2016
Fotografia: Berta Coll
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EDUCACIÓ i SOCIOCULTURAL

activitats
L’escola i la Llar d’Infants acomiaden  
el curs 2015-2016 amb un gran festival 

Punt i final al curs 2015-2016 amb un gran festival a l’es-
cola d’Avinyonet del Penedès, que va aplegar a tots els alum-
nes acompanyats per pares, avis i familiars en una jornada 
molt especial i que va servir per recollir el fruit de l’amistat 
de tot l’any. La festa va tenir lloc a l’interior del gimnàs com 
a conseqüència de la meteorologia, que amenaçava pluja. 
Un cop dins, un per un, tots els cursos van presentar els balls 
que havien estat assajant a la recta final del curs. 

La festa va ser especialment emotiva per als alumnes de 
6è de primària, que l’any vinent hauran d’emprendre nous 
reptes educatius fora d’Avinyonet del Penedès després de 
més d’una dècada de formació a casa nostra. A tots ells, 
molta sort!

El Casal d’Estiu d’Avinyonet, a ple rendiment
L’edició 2016 del Casal d’Estiu d’Avinyonet del Penedès 

funciona a tot ritme des del passat 27 de juny, amb un to-
tal de 60 infants registrats fins ara entre els diferents grups. 
L’aposta de les inscripcions per setmanes està resultant un 
gran èxit, així com l’aposta per la contractació de monitors 
del municipi. 

Al marge de les colònies, cada dijous tots els participants 
del casal poden gaudir d’una sortida o una activitat fora del 
municipi. Per ara, destaquen visites al CRAM, centre de re-
cuperació d’animals marítims del Prat de Llobregat; l’acti-
vitat som penedesencs, a la quan han descobert el cultiu de 
la fruita, i han participat en un taller de dibuixos animats, 
dissenyant de la mà d’experts les seves primeres creacions 
animades. 

Sortida de la Gent Gran  
al Castell de Santa Florentina

Vora cinquanta persones van participar el passat 11 de 
juny en la sortida al castell de Santa Florentina, situat a Ca-
net de Mar.

La jornada va arrencar amb una visita guiada pel castell, 
edificat al segle XI sobre una antiga fortificació romana, se-
guida de temps lliure per coneixer aquesta preciosa vila cos-
tanera de la comarca del Maresme.

Una excepcional paella al restaurant Ca la Maria de Tor-
dera va posar el punt final a la sortida.
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Un total de 50 persones
van participar al dinar organitzat, el 
passat 9 de juliol, per la Junta  de la 
Gent Gran d’Avinyonet, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament. 

8è dinar
d’Agermanament

El diumenge, dia 22 de maig, a Avinyó Nou va tenir lloc el 
8è dinar d’Agermanament al municipi. L’Associació d’Ager-
manament organitza aquest esdeveniment amb un doble 
objectiu; fer d’aquest dia un agermanament amb la gent del 
nostre municipi i, per altra banda, ajudar a costejar les des-
peses de la trobada d’aquest any 2016, que tindrà lloc el cap 
de setmana del 29 d’octubre.

Enguany el dinar s’ha celebrat a la Sala d’Actes del Centre 
de dinamització turística local i va comptar amb un seixan-
tena de persones. Abans de dinar es va realitzar una visita al 
nou Centre d’Interpretació de la Font de la Canya, situat a la 
planta baixa del mateix edifici.

El menú d’aquest any va consistir en una fideuà de pri-
mer i un segon plat de vedella a l’ametlla. Després del dinar 
es van fer uns “bingos”, hi va haver uns quants afortunats 
que van rebre alguna caixa o ampolla de cava o de vi del mu-
nicipi, oli, algun val per algun pollastre a l’ast i i alguna coca. 
La idea de  de fer aquest sorteig prové de la col·laboració 
de molts comerços i cellers del municipi en quest dinar de 
l’agermanament: 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, 
Vins de Foresta, Moixa, Parxet, Pollastres a l’Ast Avinyonet, 
Vins i Caves Cuscó Berga, Xarcuteries Anton i Oli Jòlix. Hi col-
laboren també l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i les 
diferents societats culturals del municipi.

El primer curs 
intensiu d’estiu 
d’anglès
progressa a bon rit-
me i amb satisfacció 
per part dels alumnes 
registrats. Tots ells 
gaudeixen d’activitats 
de conversa i jocs en 
anglès tots els dimarts 
i dijous d’ 11 a 13h al 
Local Social d’Avinyó 
Nou.

Estem ultimant els detalls
de la propera guia d’activitats del 
municipi, que rebreu ben aviat a les 
vostres llars. No oblideu seguir les 
instruccions per tal de registrar-vos 
correctament. 

El Festival En Veu Alta 
s’estrena a Avinyonet

La sala d’actes del Centre de Dinamització Turística Lo-
cal d’Avinyó Nou va donar la benvinguda, el passat dissab-
te 18 de juny, al Festival En Veu Alta (EVA), una proposta de 
narració i tradició oral sorgit l’any 2005 a terres catalanes. 
Una seixantena de persones van gaudir d’una representació 
Tot Esperant l’Amades, que barrejava la tradició amb l’únic 
acompanyament de la veu i el poder comunicatiu de la Jor-
dina Biosca, directora de l’EVA.

La veu de la Jordina es va apoderar del Local d’Esquer-
res. Coincidint amb el 125è aniversari del naixement d’en 
Joan Amades, Avinyonet del Penedès va poder gaudir de 
bona part del llegat d’aquest personatge imprescindible per 
al folklore català. L’autor del Costumari Català és un dels 
responsables de rescatar de l’oblit bona part de tradicions 
considerades encara avui dia cent per cent catalanes, com 
ara beure en porró, el fricandó, o moltes dites populars. La 
representació va deixar un molt bon regust de boca a tots els 
assistents, que van valorar positivament aquesta aposta per 
la cultura del municipi.

Des de l’ajuntament, agraïm l’aposta de l’EVA per venir a 
visitar Avinyonet del Penedès i els convidem a tornar-hi en la 
propera edició.
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INCENDIS FORESTALS

ADFAvinyonet

L’arribada de la calor desperta els 
cinc sentits d’una vintena de volunta-
ris al municipi. Tots ells formen part de 
l’ADF d’Avinyonet del Penedès, i sacri-
fiquen bona part del seu temps lliure 
durant l’any per defensar el nostre pa-
trimoni natural del foc. 

El treball d’aquesta organització 
es concentra, majoritàriament, durant 
l’estiu, però en realitat va més enllà. 
Les tasques de prevenció abarquen tot 
l’any, com ens explica el Joan Marcé, 
president de l’ADF Avinyonet: “A l’hi-
vern, per exemple, ajudem en la plan-
tació d’arbres  al municipi o a diferents 
entitats privades, realitzem tasques de 
prevenció reparant camins, seleccio-
nant aquells especialment importants 
per a la mobilitat dels habitants en el 
dia a dia o aquells que poden ser es-
tratègics en cas d’incendi, desbrossem 
parcel·les, es revisen hidrants o basses 
per a helicòpters… De tant en tant, 
també donem suport en tasques de 
protecció civil o col·laborem amb acti-
vitats de l’ajuntament, com ara curses 
o competicions en el medi natural”. 

Prevenció al marge, una paraula 

Els nostres guardians del foc

Vull fer-me ADF: com ho faig?
L’ADF d’Avinyonet està oberta a la incorporació de nous voluntaris a 

l’equip. Per fer-ho, cal venir en primer lloc a l’ajuntament per registrar la sol-
licitud. Tot seguit, es convocarà a aquest nou voluntari a una formació bàsica 
teòrica i pràctica d’una jornada de durada, prevista a un punt de la comarca. 
Si es supera la revisió mèdica, el departament d’agricultura lliurarà el carnet 
groc, que ja permet entrar en acció en cas d’incendi perquè té associada una 
assegurança que en garantitza la cobertura. 

En Joan Marcé ens detalla per què podria ser necessària la incorporació 
de nous ADF: “Per anar a una actuació amb un vehicle necessitem ser un mí-
nim de 4 persones, fet que està més que assegurat. Ara bé, la incorporació 
de més gent ajudaria a repartir més la feina, ja que cal no oblidar que estem 
parlant d’una tasca voluntària”. 

Si tens qualsevol dubte, pots adreçar-te a l’ADF d’Avinyonet mitjançant els 
seus perfils a les xarxes socials. 

Si no els veiem en acció 
serà la millor notícia de 
l’estiu. Però ells hi seran, 
treballant en silenci i a 
punt per realitzar
qualsevol intervenció 
ràpida o minimitzar
riscos del foc. És l’ADF de 
casa, de la qual tú també 
en pots formar part. Vols 
saber què fan? Doncs no et 
perdis aquest reportatge

@ADF_Avinyonet ADFAvinyonet
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Primers focs de 2016
Tot i que la temporada per a l’ADF d’Avinyonet ja es va posar en marxa amb 

un foc a Albinyana el dia de reis i a finals de maig a Torrelavit, aquests mes de 
juny s’han produït els primers focs d’importància a casa nostra. El dia de la re-
vetlla de Sant Joan es van cremar 1.000 metres quadrats de vegetació a Les Gu-
nyoles per causa de pirotècnia manipulada a prop d’un entorn natural (veure 
imatge inferior). Tres dotacions de bombers i les ADF d’Avinyonet i Subirats van 
entrar en acció per evitar que es propagués el foc. Uns dies abans es van incen-
diar tres contenidors a Cantallops a resultes del dipòsit de cendres calentes en 
el seu interior. Cal recalcar que aquests darrers incendis són conseqüència de 
no seguir les indicacions abans apuntades en el requadre sobre la prevenció 
del foc, així que tornem a demanar màxima cautel·la i prevenció aquest estiu!

imprescindible en tot entorn que bar-
regi natura i foc és formació. I aques-
ta val tant pels més novells com pels 
veterans: “Abans de cada campanya 
quedem un cap de setmana per regar 
arbres i de pas probar els vehicles, no 
perdre la traça a l’hora de tirar màne-
gues, recollir línies, etc. En el mes de 
maig participem a la campanya de 
borrissol del pollancre per posar-nos a 
prova de cara a l’estiu. A més, la Fede-
ració d’ADFs organitza anualment cur-
sos de formació per a nous voluntaris 
i per reciclar aquells que portem més 
temps, on repassem com ubicar-se en 
cas d’incendi, com comunicar-se ade-
quadament per emissora, etc. Els més 
experimentats també anem a sessions 
on s’instrueix sobre el protocol de fun-

cionament dels bombers per tal de co-
ordinar millor les actuacions”.

Quan toca entrar en acció, es bus-
ca la disponibilitat dels voluntaris per 
arribar al foc amb la màxima brevetat. 
Joan Marcé amplia: “Estem organit-
zats a través de les ADF Penedès-Gar-
raf (que agrupa Alt Penedès i Garraf), 
on hi ha els caps operatius. Ells són els 
que duen la coordinació conjuntament 
amb els bombers en cas d’incendi. 
Sempre anem coordinats en funció de 
l’evolució de l’incendi. Intentem oferir 
una primera intervenció ràpida, i si la 
cosa s’agreuja, treballem de la mà amb 
els efectius de bombers”. 

Passat Sant Joan, l’ADF Avinyonet 
es reparteix en tres punts elevats de 
vigilància per control·lar possibles co-

Aquest estiu, prevenció 
per sobre de tot

La campanya d’incendis 2016 
ja és en marxa, i s’espera un estiu 
complicat, com resumeix en Joan 
Marcé: “Aquest any no fa gaire 
bona pinta. Duem una sequera 
acumulada molt important, i no 
s’espera que plogui gaire. Les al-
tes temperatures de juliol faran 
que la vegetació s’assequi molt 
ràpidament, de manera que qual-
sevol petita guspira o foc correrà 
molt ràpidament”. 

D’entre els consells a seguir 
per aquest estiu, Marcè apunta: 

- No fer foc al bosc
-Si es fa una barbacoa dins una 

parcel·la d’urbanització, cal que 
les xemeneies tinguin matagus-
pires (reixa a la part superior que 
evita que surtin partícules calen-
tes a l’exterior). 

- No tirar burilles ni cigarretes. 
- No tirar deixalles enceses.
- No fer treballs al camp i, si 

és estrictament necessari, tenir 
equips d’extinció a punt.

- Vigilar les activitats al carrer: 
no tirar petards o pirotècnia vora 
zones amb vegetació. 

- Si veus una columna de fum o 
foc al bosc, truca immediatament 
al 112. 

lumnes de fum a la zona, tasca que co-
breixen en un horari que va de 12h a 18 
o 19h de la tarda. També es fan feines 
preventives en correfocs a les Festes 
Majors de tots els nuclis del municipi. 

Al marge dels 20 voluntaris, l’ADF 
d’Avinyonet es recolza en dos vehicles 
–un pick-up capaç de carregar 500 litres 
d’aigua, i un camió que en pot trans-
portar fins a 3.000–, dues motoserres, 
dues desbrossadores, eines manuals, 
polanskis, motxilles d’aigua. Els des-
cobrireu per la seva camisa groga, tot 
i que confiem que la seva tasca sigui 
més preventiva que activa. 
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ESPORTS

activitats

La U.E. Avinyonet inicia una nova era

La Unió Esportiva Avinyonet ha tancat la temporada 
2015-2016 en la 15a posició del grup 10è de la quarta divisió 
catalana. Aquest complicat any, amb molts canvis a la plan-
tilla, ha estat el darrer del Pere Capellades a la presidència 
després de 37 anys al capdavant de l’entitat. El president 
marxa de bracet amb tota la seva junta per decisió pròpia ce-
dint l’espai a un nou grup de directius, que agafa les regnes 
del club des d’aquest mateix estiu. Hem reunit el Pere Cape-
llades i la secretària de la junta sortint, la Verònica Guilera, 
per repassar l’actualitat del club i alguns dels millors records 
després de tants anys al capdavant de l’entitat.

Per començar, les penúries de la campanya 2015-2016, 
que el ja ex-president resumia així: “Hem tingut molts pro-
blemes per reunir un equip en condicions, ja que és difícil se-
duir nous jugadors amb un camp de terra. Es trobava a faltar 
més pinya al vestidor, tot i que cal comprendre que tot l’any 

El president,
Pere Capellades,
s’acomiada després de 37 
anys junt a la totalitat de 
la seva junta i cedeix el
relleu a un nou equip
directiu, que s’estrenarà 
la propera campanya 
2016-2017

a la part baixa crema molt”. En tot cas, però, les sensacions 
d’un any complicat no són les que s’amaguen rere la decisió 
de plegar: “Portàvem molts anys al capdavant, i creiem que 
era el moment de prendre-la. És bo cedir el protagonisme 
a un projecte nou i fer net del tot, tot i que des de l’antiga 
junta estem oberts a ajudar en allò que calgui. Estem davant 
d’una fita històrica que cal aprofitar pel bé del club”. 

A l’hora de mirar pel retrovisor, en Pere Capellades des-
taca: “Allò més positiu dels 37 anys ha estat la colla que hem 
treballat tot aquest temps, malgrat les inevitables tensions 
i els inevitables moments difícils. A nivell esportiu, no puc 
deixar d’oblidar l’ascens del grup comarcal d’aficionats a la 
llavors tercera regional, com també l’any que vam estar a 
prop d’ascendir a segona categoria. Llavors érem un equip 
amb gent del poble i hi havia molta més passió pel futbol 
que ara. També resulta inesborrable la victòria a la Copa de 
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L’equip Infantil d’Avinyonet, 3r al Torneig Comarcal de Futbol 7
Brillant actuació amb una tercera 

posició final de l’equip Infantil inscrit 
per Avinyonet del Penedès a la nove-
na edició de la Copa Penedès Televisió 
Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, disputada el darrer cap de 
setmana de juny a Sant Cugat Sesgar-
rigues. 

L’equip aliniat per Avinyonet del Pe-
nedès a la competició van començar a 
entrenar dies abans de la gran estrena. 
Els integrants, que van lluir en competi-
ció una samarreta especial amb el nom 
de tots els pobles d’Avinyonet, van ser 
Josep Valls, Carles Puig, Eloi Cañave-

ras, Sergi Estudillo, Xavier Esteve, Jordi 
Jané, Bernat Costa, Eric Garcia, Júlia 
Gris, Miquel Marcè, Ferran Costa, Iker 
Fernández, Sami Assyli, Victor Esteve, 
Shaker Assyli, Hugo Ariza i Juan Pedro 
Pascual, entrenats per David Esteve i 
Gerard Moral. 

La primera fase de la competició els 
va situar en el grup C, i van acabar la jor-
nada com a líders després de guanyar 
els amfitrions per 2-0 i el Sant Sadurní 
Taronja per 3-0, i encaixar una derrota 
front Els Monjos per 0-2. Els sis punts 
sumats però el favorable gol average els 
va classificar en primera posició, fet que 

els duia directament a les semifinals pel 
títol, prevista l’endemà.

La jornada de diumenge, 26 de juny, 
va ser agredolça, amb una derrota a la 
semifinal per 2-0 contra el Sant Sadurní 
blau, que acabaria essent el campió de 
la competició en guanyar 3-2 al Vilafran-
ca. Quedaria, però, el partit pel tercer 
lloc, on els nostres van guanyar clara-
ment el Subirats per 3-0, adjudicant-se 
el trofeu per la tercera posició. 

Els jugadors i el cos tècnic van oferir 
el dimarts següent el títol a l’Ajunta-
ment d’Avinyonet, on van ser rebuts per 
l’alcalde i el regidor d’esports.     

la Lliga de 2014, després de guanyar als penals al camp dels 
Monjos”. 

Aquesta passió pel futbol sembla haver ressucitat de la 
mà dels nens de l’escola, que aquest curs han gaudit del fut-
bol com a esport extraescolar de la mà de l’Arnau i la Goretti. 
La Verònica destaca: “El seu treball ha suposat un revulsiu i 
qui sap si la primera pedra per a un futur equip de base de la 
U.E. Avinyonet. Feia molt de goig veure els petits als nostres 
partits els diumenges, però ara molts d’ells han de decidir si 
segueixen en el futbol sala o bé fan el salt al futbol 11”.

Al marge de la manca de jugadors, la històrica reivindica-
ció d’un camp de gespa, en Pere Capellades també subratlla 
una altra mancança, la de socis: “Ara mateix en som uns 80, 
però moltes vegades els trobem a faltar als partits. Potser hi 
ha massa futbol a la televisió, potser el camp és una mica 
lluny… El cas és que cal treballar per engrescar més la gent 
del municipi, sigui com a jugadors o com a socis, però per 25 
euros la temporada (15 els jubilats), creiem que val la pena”.   

La U.E. Avinyonet es presentarà aquest estiu amb motiu 
de la Festa Major d’Avinyó Nou. Aquell serà el tret de sortida 
a una campanya farcida il·lusions i amb una nova història 
per escriure. Sort!
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Presentat el projecte Penedès 360º
El passat dia 9 de juny es va presentar 

el Penedès 360º, un nou producte turístic 
territorial concebut pel Consorci de Pro-
moció Turística del Penedès, que pro-
posa tres rutes circulars per etapes que 
recorren el Penedès vora el mar, entre 
vinyes i per muntanya. Cada una de les 
rutes s’ha dissenyat per a tres modalitats 
esportives diferents: una per a bicicleta 
tot terreny, de 270 km, més exigent, bus-
cant desnivells de les muntanyes prope-
res; una cicloturista, de 180 km, apta per 
a tot tipus de públic, on es busca més el 
passeig entre vinyes i la descoberta del 
Penedès amb temps i tranquil·litat; i fi-
nalment una ruta senderista, de 150 km, 
de dificultat mitjana, per descobrir la 
plana i les muntanyes del Penedès. To-
tes elles passen pel nostre municipi i la 
ruta de senderisme hi té inici i fi d’etapa 
a L’Arboçar. Cada recorregut està dividit 
en diferents etapes, per poder-les fer en 
un, dos, tres dies… i permeten fer nit en 
un dels allotjaments adherits a la ruta, a 
més de gaudir del territori i dels valors 

ACTUALITAT MUNICIPAL

turisme

paisatgístics, culturals i d’enoturisme del 
Penedès.

El Penedès360º es promociona a 
través d’una web pròpia, www.pene-
des360.cat, on hi ha la descripció de 
les rutes, els trams de cada una d’elles, 
els allotjaments adherits i altres serveis 
d’interès. Per poder una ruta o algun dels 
seus trams, hi ha l’opció de descarre-
gar-se el track i organitzar-se un mateix, 

Nous quadríptics turístics de les
rutes i el Monestir de Sant Sebastià

Monestir romànic Rutes BTT i senderisme

Avinyonet del Penedès ha renovat 
el material de difusió turística del mu-
nicipi, que complementen els ja editats 
anteriorment de Turisme i del Jaciment 
de la Font de la Canya. En concret, s’han 
editat dos nous quadríptics per promo-
cionar el Monestir romànic de Sant Se-
bastià dels Gorgs, amb detalls històrics, 
i per difondre les sis rutes de BTT i sen-
derisme del municipi, incloent-hi un 
plànol i una guia amb fotografies per 
interpretar la senyalètica i el seu signi-
ficat. Totes dues segueixen el patró de 

disseny de la marca Avinyonet, origen 
de la vinya, i s’han editat en quatre idi-
omes: català, castellà, anglès i francès. 
El material es pot trobar centre de di-
namització turística local d’Avinyó Nou, 
així com per internet en els QR adjunts.

o deixar-ho en mans de Cava Emotions, 
agència encarregada de gestionar rutes 
a mida, els forfaits i els serveis inclosos.

Aquest nou producte turístic, que 
presenta el Penedès sense filtres, en es-
tat pur, representa una aposta clara pel 
turisme sostenible i cerca l’atracció d’un 
perfil de turista sensible i responsable 
amb el medi ambient i l’entorn, i oferir 
altres atractius i motivacions per visitar 
el Penedès.

Penedès360º compta amb la impli-
cació de 22 municipis del territori i l’ad-
hesió de 24 allotjaments, per prestar els 
serveis que requereixen els viatgers de 
les tres rutes.

Penedès360º és una iniciativa d’eno-
turismePENEDÈS i ha estat possible grà-
cies al finançament de la Diputació de 
Barcelona.
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Arriben els Concerts a la Font de la Canya 
Com ja va essent habitual a l’estiu, 

enguany tornen els Concerts de la Font 
de la Canya, organitzats pel Centre d’Es-
tudis Cossetans, amb el tàndem format 
pel director de les excavacions Dani 
López i la dinamitzadora cultural Rosa 
Vendrell. L’objectiu principal dels con-
certs és apropar-vos el jaciment ibèric de 
la Font de la Canya, origen de la vinya. 

L’edició 2016, que va iniciar el grup 
Tarragonako Txalaparta Eskola el 16 de 
juliol, continuarà el proper 20 d’agost 
amb el duet d’arpes que formen l’Ester 
Pinyol i la Caterina del Cerro. El punt de 
trobada queda fixat a la casa de colònies 
de Sant Pere d’Avinyó a les 19:45h, on co-
mençarà una passejada i posterior visita 
al jaciment, abans de gaudir d’una nit 

musical de lluna plena i un posterior tast 
d’oli d’oliva verge extra i de vins i caves 
del territori. L’aportació és de 12 euros 
(amb reserva prèvia) o de 15 si s’adqui-
reix l’entrada el mateix dia. Els menors 
de 16 anys han de pagar només 5 euros. 
Més informació a www.fontdelacanya.
cat

Tancarà el cicle el recital El vi ence-
nia la vida, amb la veu de Silvia Amigó 
i la col·laboració, a l’acordió, de l’Anna 
Peret, previst el dissabte, 17 de setem-
bre Sant Pere d’Avinyó. A continuació es 
projectarà el documental Vi o Diversitat. 
Biodiversitat i Vinyes al Penedès, amb 
posterior col·loqui amb el seu guionista i 
director, el biòleg Xavier Bayer. L’activitat 
és gratuïta i arrencarà a les 18:45h. 

Presentat el llibre 
100 coses per fer a 
Catalunya almenys 
una vegada a la vida

El passat 2 de juny es va presentar a 
la Casa del Llibre de Barcelona la guia 
100 coses per fer a Catalunya almenys 
una vegada a la vida, de l’escriptor i 
fotògraf Jordi Bastart i edició de Cos-
setània edicions. D’aquestes 100 ex-
periències que inclou l’obra, dues són 
del municipi d’Avinyonet del Penedès: 
fes el teu propi cava al Celler Artcava i 
Vinyes a vol d’ocell a l’Aeròdrom d’Avi-
nyonet del Penedès d’Airbet. La inten-
ció del llibre és descobrir Catalunya a 
partir de 100 propostes originals per 
conèixer el territori i donar-lo a conèi-
xer al lector a través d’experiències in-
novadores i originals.

L’IEP visita la Font de la Canya
Una vintena de membres de l’Institut 

d’Estudis Penedesencs van realitzar, el pas-
sar 29 de maig, una visita al jaciment de 
la Font de la Canya. A més de conèixer de 
prop el jaciment de la mà de l’equip d’ar-
queòlegs que se n’ocupa d’extreure i do-
cumentar el material històric, tots els assis-
tents van poder gaudir en exclusiva d’una 
visita al centre d’interpretació, on van ser 
rebuts per l’alcalde, Oriol de la Cruz. 

Estrenats els tòtems d’en-
trada als diferents nuclis d’Avinyo-
net. Aquests nous cartells reflectei-
xen alguns dels emblemes turístics 
locals, com ara el MicroVi, la gastro-
nomia, el vi o les tradicions locals, 
a més d’incloure una referència a la 
pàgina web www.turismeavinyonet.
cat

Els propers 17 i 18 de setem-
bre tindran lloc les Jornades Euro-
pees de Patrimoni, durant les quals 
s’oferiran visites gratuïtes al Monestir 
de Sant Sebastià dels Gorgs a les 11 i 
les 12h. Estigues atent a les xarxes so-
cials de Turisme Avinyonet per estar 
informat.

Quatre cellers del municipi, 
Avinyó, Can Ràfols dels Caus, Mas Com-
tal i Vins de Foresta, van participar a la 
fira Temps de Vi, celebrada a Vilanova 
i la Geltrú entre els dies 3 i 5 de juny. 
Aquesta proposta enoturística cerca la 
promoció del vi elaborat a Catalunya i 
la seva cultura, auxí com augmentar la 
presència d’aquest producte a les car-
tes dels restaurants catalans. 
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LES SOCIETATS

delmunicipi

Ja han passat 40 anys des que un 
grup de persones del poble de Les Gu-
nyoles van començar una magnífica 
idea: crear un pessebre vivent i que fos 
parlat. Gràcies a tots ells i a tots els ha-
bitants del poble, enguany arribem al 
40è aniversari. 

Fa uns dies hem volgut fer un acte 
per commemorar aquests 40 anys 
d’una manera diferent i engrescadora. 
Un esdeveniment inèdit, perquè mai 
abans cap pessebre vivent parlat l’ha-
via dut a terme: realitzar la representa-
ció  a l’estiu! 

Així doncs, els dies 8 i 9 de juliol hem 
organitzat aquesta edició tan especial  
del pessebre i ha estat una experiència 
divertida. Anar a la representació a la 
muntanya amb pantalons i samarreta 
de màniga curta i amb sandàlies ens 
creava un conflicte divertit i alhora es-
trany per tots nosaltres. 

Un dels trets diferencials en tema 
artístic en relació a les representacions 
d’hivern, va ser que vam tenir l’opor-
tunitat d’estar acompanyats per per-
sonatges reconeguts del Penedès, que 
van participar en algunes escenes. Ens 
van acompanyar: Clara Cols (actriu), 
Eloi Martí (timbaler i casteller), Jaume 
Montané (actor), Marcel Surià (exalcal-
de de Santa Fe), Marina Mestres (ac-

Important reforma al local
El Centre Cultural i Recreatiu La Par-

ra d’Avinyó Nou ha dut a terme aquest 
mes de juliol importants reformes en 
el seu local social. D’entrada, s’ha cer-
cat millorar l’aïllament acústic i tèrmic 
al pis de dalt mitjançant la instal·lació 
d’uns dobles vidres a l’estructura de 
l’edifici. Després de valorar altres op-
cions, com ara unes cortines o les pa-
rets de pladur, es va decidir optar per 
aquesta variant, que compleix tots els 
estàndards de seguretat i alhora per-
met mantenir l’estructura de la cons-
trucció a la vista. Els treballs, finalitzats 
en el mes de juliol, s’estrenaran amb 
motiu de la Festa Major d’Avinyó Nou, 
el proper agost.

A més, el local està pendent de pas-
sar, en el tancament d’aquesta revista, 
la darrera revisió per poder instal·lar 
un comptador trifàsic. Tot i que la ins-

Centre Cultural i Recreatiu La Parra

tal·lació elèctrica ja ha estat substituï-
da íntegrament i ja s’han completat els 
tràmits documentals, la societat està 
pendent de la verificació per part de les 

autoritats pertinents. Tots aquests tre-
balls cerquen la millora  de les intal·la-
cions i la plena posada el dia de la seu 
social.

triu), Paton Soler (cantautor), 
Pepe Andrade (pintor), Qui-
que Moya (el conegut Quique 
dels “cavallitos”) i en Toni Re-
gueiro (actor i director artís-
tic del pessebre).

El dissabte, 9 de juliol, en 
acabar les representacions, 
vam posar el punt final a la 
celebració amb la música del 
grup Gina & The Tonics, on 
tots els participants, convi-

40è Aniversari amb Pessebre d’estiu a Les Gunyoles

Comissió del Pessebre

dats i visitants van gaudir de bona mú-
sica al voltant d’un magnífic paisatge i 
un entranyable ambient.

Des de la Comissió del Pessebre, 
volem donar les gràcies a totes les per-
sones que ens han ajudat per tal que 
aquest repte s’hagi aconseguit final-
ment. Propostes així tan sols es poden 
dur a terme amb la suma dels esforços, 
temps i dedicació de tothom.



Foguera de Sant Joan

Societat Cultural Els Gorgs

El passat 23 de juny a Sant Sebastià dels Gorgs es va rea-
litzar la tradicional foguera de Sant Joan, on la gent va gau-
dir de l’espectacularitat de les flames gegants en la nit tot 
tirant tota mena de coets i material pirotècnic.

L’espectacularitat de la foguera és degut a que el material 
cremat són els sarments de la poda de la vinya (vergues) que 
en aquestes dades estan totalment seques i combustionen 
de forma molt ràpida, provocant aquestes flames gegants.
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Festa Major Petita a Cantallops

Centre Cultural i 
Recreatiu de
Cantallops

El passat 9 de juliol, i donat que Cantallops no celebra la 
festa major fins el proper  mes d’octubre, el Centre Cultural 
i Recreatiu de Cantallops va celebrar un petit assaig amb els 
petits.  La matinal va començar amb una festa de l’escuma 
per a grans i petits amenitzada amb música per ballar i gau-
dir. Ja a la nit, una setantena de veïns es van aplegar a la 
pista per compartir bona conversa en un sopar de germanor. 
La vetllada va finalitzar amb crispetes per acompanyar una 
sessió de cinema a la fresca.

Concert de cants gregorians  
a l’església i el claustre

El passat 5 de juny, els veïns de Sant Sebastià dels Gorgs 
varen poder gaudir d’un concert de Cants Gregorians en el 
magnífic escenari de l’Església i Claustre. L’acte estava orga-
nitzat de forma privada per un grup d’amics, i la col·labora-
ció amb la Societat Cultural Els Gorgs va permetre als veïns 
del poble poder gaudir del concert.

Les Gunyoles va acollir, el 4 de 
juny, la tercera edició del Terra Es-
telada, organitzat per la territorial 
de l’ANC – Avinyonet per la Indepen-
dència. La taula rodona centrada en 
les passes cap a la República Cata-
lana. La cita va gaudir de la presèn-
cia de Jordi Sànchez, president de 
l’ANC, Neus Lloveras, presidenta de 
l’Associació de Municipis per la In-
dependència, la jurista Dolors Feliu, 

El Terra Estelada,
a Les Gunyoles

ANC-Avinyonet per 
la Independència

i Josep Colomé, ex secretari de l’ANC va donar el tret d’inici a 
l’esdeveniment. En acabar la taula rodona, a l’Era de la Roca 
es va oferir una trobada enogastronòmica anomenada Tast 
per la República, amb la participació d’empreses i cellers del 
municipi: Moixa, Cal Solé, Pollastres Avinyonet, La Vinya, Ar-
tCava, Cuscó Berga, Mas Candí i Ra&ms. Va posar el punt fi-
nal l’actuació dels músics Marcel Marimon i Ismael Martínez, 
que van oferir un concert de rumba catalana. 
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VEUS D’AVINYONET: Enrique Asensi, escultor

entrevista

“Les escultures són les meves paraules”

Tenia 20 anys, i ja vivia una vida bohè-
mia. 

Una vida bohemia; sona bé. Però avi-
at va reprendre els seus estudis, oi?
A València, l’escola d’arquitectura com-
partia l’espai dins un convent del bar-
ri del Carme amb belles arts, i jo tenia 
molts amics que estudiaven pintura. 
Ells van ser el meu primer contacte 
amb l’art i al final em van empènyer a 
estudiar belles arts. 

I aquí sí va descobrir la seva veritable 
vocació…
Només aprovar l’examen d’ingrès em 
vaig posar a estudiar en cos i ànima. El 
mètode d’ensenyament era molt tradi-
cional, però cinc anys més tard acaba-
ria dedicant-m’hi. I després d’un temps 
treballant pel meu professor vaig gua-
nyar una beca de la diputació provin-
cial que em va permetre viatjar a Ale-
manya, on arrelaria per no tornar mai 

Va arribar a Avinyonet per una casulitat lligada a l’amor al vi. La seva vida es reparteix entre Colònia, Alemanya, i Les Gunyoles, i flueix impulsada per l’amor i la plena dedicació 
a l’art.

“Vaig començar
les carreres
d’Arquitectura i 
Filosofia, però no 
m’omplien. I vaig 
acabar treballant 
al port de València”

Entrevistar un artista és sempre un rep-
te. L’Enrique Asensi (València, 1950) ens 
rep junt a la seva dona, la Monika, i ens 
obre la porta als seus pensaments, la 
seva vida i la forma que té de compren-
dre l’art. Ho fem rodejats de creacions 
pictòriques i escultòriques d’un home 
que és una referència a Alemanya, però 
que estima passar una part significativa 
del seu any a la seva tercera terra, Les 
Gunyoles.  

Tot va començar amb la carrera d’ar-
quitectura…
Vaig començar-la, però em vaig desdir. 
Jo no era un bon estudiant, i això va fer 
que no tingués una bona base, de ma-
nera que no progressava prou ràpid. 
Tot seguit vaig iniciar filosofia, però 
tampoc no m’omplia prou, i les cir-
cumstàncies em van dur a guanyar-me 
la vida al port de València descarregant 
fusta de vaixells procedents de l’Àfrica. 

més. Vaig aterrar a la zona de Colònia, 
Bonn i Düsseldorf, que té una especial 
sensibilitat per a l’art, amb molts mu-
seus i galeries. 

Com va ser l’arribada a aquell país?
No va ser fàcil. En arribar em vaig que-
dar en estat de shock. Casat de feia 
poc amb la Monika i amb la carrera just 
acabada, gaudia de tota la llibertat del 
món davant meu. Ara bé, no parlava 
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“Les escultures són les meves paraules”
Va arribar a Avinyonet per una casulitat lligada a l’amor al vi. La seva vida es reparteix entre Colònia, Alemanya, i Les Gunyoles, i flueix impulsada per l’amor i la plena dedicació 
a l’art.

l’idioma i necessitava de guanyar-me la 
vida. Però, clar, una cosa és fer art i una 
altra ben diferent és vendre’l, i a més jo 
no volia fer de professor. 

Com se’n va sortir?
A Colònia vivíem a casa d’uns amics 
dels pares de la Monika. Treballava dins 
un garatge, i no coneixia gairebé ningú, 
més enllà de la meva dona i la seva fa-
mília. De sobte, un dia el meu sogre, 
una persona totalment aliena al món 
de l’art, em va animar a presentar-me a 
un concurs a Dortmund per fer una es-
cultura per a un parc. I el vaig guanyar! 
Ho vaig fer amb una proposta pròpia 
del meu art en aquell temps: un tors 
humà en bronze polit de grans dimen-
sions amb formes molt arrodonides. 
Encara es pot trobar, per cert.

I què va canviar el fet de guanyar 
aquell concurs?
Diria que em va posar dempeus i, entre 
d’altres beneficis, va millorar la nostra 
situació financera. Gràcies als diners del 
premi vam poder pagar l’entrada d’una 
casa a les afores de Colònia, on per fi 
gaudiria d’un espai adequat per seguir 
treballant, dient adéu al garatge. També 
em va obrir la porta de les galeries d’art.

Rere aquest primer gran pas, imagi-
no que des de llavors tot seria més 
senzill.
Fàcil no, perquè el món de l’art es fo-

“A Alemanya tot és 
possible; venir de
l’estranger no et
resta possibilitats, 
ben al contrari.
Allà em sentia i
encara em sento
com a casa”
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VEUS D’AVINYONET: Enrique Asensi, escultor

entrevista
namenta en les relacions personals, i si 
no les tens costa molt progressar. Però 
a Alemanya tot és possible, i venir de 
l’estranger no et restava possibilitats, 
ben al contrari. Allà em sentia i encara 
em sento com a casa. 

Per què va escollir l’escultura? 
Per respondre-ho hem de tornar als 
inicis. Tot va ser gràcies a l’Octavio Vi-
cent, professor d’escultura i d’interi-
orisme. Gràcies a ell vaig descobrir la 
meva vocació, perquè a diferència de 
quan estudiava arquitectura, a belles 
arts tot em sortia més fàcil, ho feia bé 
i m’agradava. 

I com és el treball de l’escultor?
La idea de l’obra sorgeix molt ràpida-
ment. Llavors comença l’àrdua recer-
ca de materials i el llarg procés d’ela-

combino amb les pedres que he anat 
a buscar prèviament amb el meu pro-
pi remolc… Tot això ho he après per la 
meva banda, perquè a la carrera només 
ens ensenyaven dibuix, modelatge i ta-
lla, al marge d’anatomia o història de 
l’art. Ara, per sort, a les facultats s’estu-
dien totes les tècniques, però aquesta 
manera de treballar, tot i que requereix 
de més infrastructura i complica la lo-
gística, em fa sentir més còmode.   

Com es ven avui en dia una escultu-
ra?
Tot funciona mitjançant les galeries, 
perquè és l’única forma de què el teu 
treball arribi tant al món més específic 
com al generalista. Jo tinc força clients 
habituals que em compren des de fa 
més de 30 anys, però has de treballar 
alhora amb galeristes que es moguin, 

Clar, per lògica i logística ha de ser 
més difícil exposar aquestes obres. 
Aquesta complicació fa que l’artista 
estigui més sotmès a allò que deman-
da el mercat? O pot proposar allò que 
realment vol?
Això depèn de com de boig o naïve si-
guis. En la teva evolució com a artista 
vas progressant i detectes un tipus de 
formes que agraden a la gent. Llavors, 
pot arribar a ser temptador no evoluci-
onar i quedar-te en aquestes propostes 
artístiques que tenen sortida al mercat. 
Però jo mai he seguit aquest camí, per-
què repetir m’avorreix. No em surt de 
dins. 

Com encaixa l’art dins la realitat ac-
tual, on impera la filosofia de l’èxit?
Per a un artista, és senzill pujar ràpid 
i que els teus preus es disparin. De 
la mateixa manera, és igualment fà-
cil que, un cop tots han fet negoci, el 
deixin caure de cop. Això passa tot so-
vint. El perill de la moda o la tendència 
també existeix a l’art, i de vegades el 
fomenten els propis galeristes, que po-
den inundar el mercat d’un determinat 
estil fins arribar a la saturació, per tot 
seguit canviar de terç.

Així que la llei del mercat no esquiva 
l’art…
En absolut. I és important diferenciar 
l’art i els artistes de la resta: coleccio-

“A diferència de molts altres escultors 
jo treballo sempre al meu taller, i ho 
faig tot jo mateix: des de la compra de 
materials a l’elaboració de l’obra”
boració. A diferència de molts altres 
escultors, jo treballo sempre al meu 
taller i em faig les coses jo mateix, no 
encarrego res: compro el ferro, el tallo, 
completo les tasques de soldadura, el 

que viatgin a fires, publiquin a revis-
tes… I si tens una galeria a Espanya, 
Alemanya i Japó, molt millor, perquè 
assegures que la teva obra pugui arri-
bar a més gent. 
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nistes, galeristes, museus… Avui en dia 
l’artista ja no és el protagonista princi-
pal, un paper que avui recau en els pro-
pietaris de les coleccions d’art. Ja no 
hi ha museu Picasso, sinó que es parla 
d’espais amb el nom de la persona pro-
pietària de les obres. El coleccionista és 
qui llueix en el món de l’art.

Tornem, doncs, al seu art. On troba la 
seva inspiració?
Jo no copio la natura, intento expres-
sar sentiments, pensaments, les raons 
per les quals estic en aquest món. Ho 
explico al llibre quan em pregunten qui 
sóc: “Les escultures són les meves pa-
raules. Camino per la natura, les vinyes, 
el bosc i descobreixo llocs amb energia. 
Sóc l’arquitecte que dissenya un recep-
tacle per a quelcom sagrat, sóc l’obrer 
que construeix una capella i l’agnòstic 
que prega al seu interior”. Pregar a un 
déu que no existeix, aquesta seria la 
imatge.

I a què està dedicant aquests mesos 
a Avinyonet?
Ara mateix aprofito la calma de l’estiu 
per pintar. A la pintura el procés crea-
tiu és constant i  no pots aturar-te mai, 
a diferència de l’escultura, on aquesta 
fase dura molt poc i cedeix tot el prota-
gonisme a la feixuga realització. 

Quin paper juga la seva dona, la Mo-
nika, en tot aquest procés?
Quan vam arribar a Alemanya, la seva 
presència va ser clau a la meva vida i 
la meva carrera. Ella era qui m’ajuda-
va en tot: des d’agafar el cotxe, anar a 
la pedrera… Anàvem junts a tot arreu. 

Avui en dia això ha canviat molt poc, i 
ara també em dóna un cop de mà espe-
cialment a la part tecnològica, perquè 
jo evito el mòbil i gairebé no faig servir 
internet. 

I a tot això, com van arribar a Avinyo-
net del Penedès?
Va ser una casualitat lligada a l’amor al 
vi. Nosaltres, de vacances, poques ens 
podíem permetre, però quan en tení-
em viatjàvem a Aiguablava, a la Costa 
Brava. Llogàvem l’apartament d’uns 
amics alemanys a l’hivern, una època 
més tranquil·la i econòmica. Un dia, 
després de comprar peix per cuinar-lo 
al forn, vam buscar un bon vi per acom-
panyar-lo. I l’etiqueta de l’ampolla 
del Gran Caus Blanc va ajudar a deci-
dir-nos. El cas és que el vi ens va encan-
tar, i l’any següent vam decidir anar a 
visitar el celler. Corria l’any 1990, i en-
mig d’un viatge a València vam sortir de 
l’autopista per compar vi. 

I què es van trobar?
Doncs al Carlos (Esteva, N. del R.) amb 
els seus fills, tots un pèl sorpresos, per-

què no era habitual a l’època acostar-te 
a visitar el productor per comprar vi, 
quelcom ben diferent al que passava 
a Alemanya. De seguida vam fer una 
bona amistat amb ell, i la casualitat va 
voler que en els dies següents hagués 
de viatjar a Colònia a una fira alimen-
tària. Des de llavors, cada cop que bai-
xava a veure la meva família a València 
em quedava dos o tres dies a Can Rà-
fols dels Caus. 

Quedava, però, un pas més: venir a 
viure-hi.
Cada cop que baixàvem, el Carlos in-
sistia en què compréssim una casa a 
la zona. Primer vam veure una masia a 
Sant Pere de Riudebitlles, però no ens 
va agradar. I llavors un dia, ell mateix, 
mentre buscava una zona per comprar 
terrenys per conrear, va descobrir unes 
restes. I ens vam enamorar d’un maset 
tot derruït.

I aquí s’hi va establir… Quant de 
temps hi passen?
Anem i venim, perquè treballo part de 
l’any a Colònia i en part aquí. Sempre 
que podem ens agrada ser a Avinyonet, 
perquè la qualitat humana i el clima 
són immillorables.

Què en penseu d’Avinyonet?
La millor manera de definir-lo és la sen-
sació que tenim quan venen els amics. 
Tots ells venen amb molt d’estrès a so-
bre i amb llistes llarguíssimes de coses 
a veure en tres dies… I, un cop aquí, 
potser la força i la pau del paisatge fa 
que acabin quedant-se amb nosaltres 
una setmana sencera. #

“Repetir un mateix 
estil o proposta
artística
m’avorreix.
No em surt de dins. 
Necessito
evolucionar”
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