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PÀG. 17

AVINYONET,
MUNICIPI 100%
CARDIOPROTEGIT

PÀG. 12

NOVES ESTACIONS
DEPURADORES A CANTALLOPS I 
SANT SEBASTIÀ DELS GORGS

PÀG. 25

ELS NOSTRES INFANTILS, PROTA-
GONISTES A LES DIFERENTS EDI-
CIONS DE LA COPA PENEDÈS TV

PÀG. 28

UN REPÀS ALS PRIMERS
PROTAGONISTES D’AQUESTA 
NOVA SECCIÓ

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 / 93 326 89 01 
Metgessa (de 8 a 15 h.)  608 21 25 22
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
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 8.30 a 14 h. Dijous de 18 a 20 h.
Registre Civil
Jutgessa de Pau d’Avinyonet del Penedès: Ma. Victòria de Pascual i Pascual
Tel. 93 897 00 00 ext 5     Horari visites dijous a hores concertades
Secretària del Jutjat de Pau d’Avinyonet del Penedès: Verònica Guilera Mesa
registrecivil@ajavinyonet.cat   Tel. 93 897 00 00 ext 5
Horari visites dijous de 18:00 a 20:00h. Per Urgències trucar a: 687086270
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
Maria Victòria de Pascual i Pascual. Dijous a hores concertades.
Tel. 93 897 00 00 ext 111. Per Urgències trucar a: 687086270
Assistent Social i Educadora
Dimecres de 9 a 14 h. Hores concertades prèviament
Servei de Cultura, Joventut i Turisme (Local social municipal d’Avinyó Nou) 
i sala d’estudi / telecentre
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30h
De dilluns a divendres (excepte dijous) de 16:30 a 19:00h
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.
Bibliobús Montau
Parada quinzenal els dimecres de 11:00 a 13:30h
Passeig de la Grava, sn Avinyó Nou (costat CEIP d’Avinyonet del Penedès)
Consultar dates a: http://busmontau.wordpress.com o al calendari 2018
Consultori Mèdic
Horari: de 8:30 a 12:30h, els dilluns dimecres dijous i divendres.
Consultori Avinyó Nou: 93 8970829
Per concertar visita: 93 326 89 01 (sanitat respon) o ics.gencat.cat
Doctora: 608 21 25 22 (8h a 15h)
Si necessiteu atenció continuada i urgent fora de l’horari del centre els 
dies laborables, podeu trucar:
 *de 8h a 15h trucar a l’administració de l’ABS Penedès Rural. 93 887 92 54
 *de 15 a 21h dirigir-vos al CAP Els Monjos
   Pg. Fluvial s/n Santa Margarida i Monjos Tel. 93 818 67 48
 Si necessiteu atenció fora d’aquest horari, podeu dirigir-vos a :
 *Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
   c/ Espirall, s/n Vilafranca del Penedès
Si el vostre estat de salut no us permet desplaçar-vos, podeu trucar al  061
Emergències 112
Servei de Perruqueria i Podologia per a gent gran
Hores concertades. Tel. 667 590 271 (Imma)
Hores concertades. Podologia Tel. 938923685 (Clínica Térmens)
Deixalleria d’Olèrdola-Polígon Sant Pere Molanta
(Pol. Ind. Sant Pere Molanta. Avda. Montserrat, 58. Tel. 635.430.376):
Horari: dilluns i dissabte de 9 a 13h; divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.
Es poden portar els següents residus: voluminosos, piles, fluorescents, 
pneumàtics, frigorífics, ampolles de vidre, paper, cartró, ferralla, bateries, 
productes especials, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals. 
Restes de poda: truca l’ajuntament (93 897 00 00) el darrer dijous de cada 
mes per sol·licitar el servei. Deixa els feixos davant del teu domicili.

PÀG. 8

EVOLUCIÓ DE LES PRIMERES 
QUATRE EDICIONS DEL MICROVI, 
UN REFERENT DEL SECTOR

PÀG. 6

LA PLANA D’EN BORD,
DESBLOQUEIG A UN PROBLEMA 
HISTÒRIC DEL MUNICIPI



EDITORIAL

Una legislatura de creixement
Arribem al final de la legislatura i, 

com cada quatre anys, és moment de 
fer repàs de les tasques que l’equip de 
govern ha desenvolupat del juny del 
2015 al març del 2019. 

Sens dubte que el temps passa 
molt ràpid i és en el moment que hem 
estat elaborant aquesta edició que 
posem en valor la tasca feta. El com-
promís que agafem en el mandat ens 
anima en la recerca de noves subven-
cions a altres administracions (Dipu-
tació, Generalitat, Consell Comarcal, 
Fons Europeus, ...) i el que fa la suma 
d’aquests esforços és la culminació de 
molts projectes que repartim per tots 
els pobles i que han fet un municipi mi-
llor per a les persones que hi viuen i hi 
conviuen.

Ha estat una legislatura de crei-
xement en tots els sentits, sense dei-
xar-ne cap d’aturat. Vull valorar la 
fermesa que han demostrat les noves 
iniciatives turístiques i culturals (Mi-
crovi, Festa del Batre, Caminada de 
l’Origen de la Vinya) situant-se com a 
actes d’importància al municipi i a la 
comarca, i esdevenint un Avinyonet 
col·laboratiu, obert a la seva gent i, 
sobretot, com a punt de referència a la 
comarca.

ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ
Alcalde d’Avinyonet del Penedès
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Un altre dels temes importants en 
aquesta legislatura ha estat la presen-
tació del nou llibre d’Avinyonet, en un 
local d’esquerres amb la grada plena i 
amb una felicitat per part dels autors 
en la presentació del que ha estat una 
feina de llarga durada, però amb un 
resultat final esplèndid.  Tal com vaig 
dir en aquell dia, un municipi sense 
cultura és un municipi mort, i, per sort, 
a Avinyonet les societats i la seva gent 
fan que aquest sigui un municipi molt 
i molt viu.

Per acabar, manifestar l’orgull 
d’haver desencallat el tema de la Pla-
na d’En Bord, projecte que em permet 
anunciar-vos que a dia d’avui el camp 
de futbol de la Grava i els terrenys ad-
jacents ja són de titularitat municipal. 
Després de la compra, us confirmo que 
el projecte de la piscina i les pistes de 
pàdel ja ha estat aprovat definitiva-
ment i es troba en procés de licitació 
per començar les obres el proper mes.

Esperant ja la primavera, 

També voldria destacar que, en 
aquests 10 anys que porto d’alcalde, 
tot i que m’ha tocat conviure sempre 
amb aquesta crisis de llarga durada, 
tenim un municipi dels menys endeu-
tats de la comarca, pagant com toca a 
30 dies i amb un comportament eco-
nòmic on el rigor sempre ha estat la 
seva prioritat. Destaquem també que 
portem molts anys amb els impostos 
congelats i que, per tant, s’ha mantin-
gut per sota de la mitjana comarcal.

En aquesta revista també informem 
de les subvencions que hem aconse-
guit. Una tasca que l’equip de govern 
realitza dia a dia anant als diferents 
departaments de les administracions 
superiors. Com veureu, 2.489.238,35 
€ són els que hem aconseguit i inver-
tit en els nostres pobles i en el funci-
onament diari de l’Ajuntament. Val a 
dir que, com sempre, la Diputació de 
Barcelona és la nostra mà dreta, i grà-
cies a l’esforç sempre és l’ens que més 
ens ajuda en el desenvolupament dels 
nostres projectes. Vull destacar la con-
fiança en aquesta alcaldia de la presi-
denta Mercè Conesa i el president Marc 
Castells. Tots dos han visitat el nostre 
municipi aquesta legislatura i les tro-
bades han servit per aconseguir noves 
subvencions.
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MOMENTS CLAU DE LA LEGISLATURA

Resultat de les eleccions municipals de 2015
Cens electoral:
1.236 electors // 9 regidors: 9

Votants: 857 (69,3%) 
Abstenció: 379 (30,6%)
Vots a candidatures: 822 (65,2%)
Vots en blanc: 23 (2,7%)
Vots nuls: 12 (1,4%)

RESULTATS
PM-CP: 400 vots (47,3%) / 5 regidors
CiU: 291 vots (34,4%) / 3 regidors
ERC: 131 vots (15,5%) / 1 regidor

CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
I ELECCIÓ DE L’ALCALDE
El 13 de juny de 2015 es van designar els següents membres 
de la corporació municipal:

Progrés Municipal - Candidatura de Progrés (PM-CP):
Oriol de la Cruz Marcé, Lluís Carsí Farigola, Frederic Manza-
nares Elías, Josep Maria Tejada Luquiño i Marta Ruiz Ysalgué. 

Convergència i Unió (CiU):
Cèsar Herraiz Pujol, Jordi Mata Raventós i Jordi Filella Cas-
tellví.

Esquerra Republicana de Catalunya - (ERC-AM):
Pere Armengol Olivella Sardà

COMISSIONS I REGIDORIES:
1. Comissió especial de comptes:
Oriol de la Cruz (PM-CP), Marta Ruiz Ysalgué (PM-CP), Cèsar 
Herraiz (CiU) i Pere Ermengol (ERC-AM).

2. Regidories:
a) Territori: Oriol de la Cruz
b) Sostenibilitat: Lluís Carsí
c) Serveis i Via Pública: Frederic Manzanares
d) Promoció econòmica: Lluís Carsí
e) Hisenda: Marta Ruiz
f) Recursos Humans i Comunicació: Oriol de la Cruz
g) Participació i Promoció Cultural: Marta Ruiz
h) Serveis a la persona: educació i lleure: Josep M. Tejada
i) Serveis a la persona: esports: Josep M. Tejada
j) Gent Gran i Cooperació: Frederic Manzanares
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MOMENTS CLAU DE LA LEGISLATURA

Taula de subvencions i inversions

SUBVENCIONS

a) Activitats i Serveis Diputació
Activitats educatives
Finançament serveis socials
Menjador escolar Llar infants
Actuacions dinamització turística
MICROVI
Esport per a tothom
Equips de digitalització
Agermanament
Activitats juvenils
Adquisició material esportiu
Suport activitats i projectes culturals i festes majors
Activitats amb perspectiva de gènere i de cohesió social
Foment de l’accessibilitat
Desratització i desinsectació edificis escolars
Srevei de recollida de gossos i gats a través de la MPG
Inspecció i verificació d’activitats
Anem al teatre
Dinamització gent gran (compartit amb St. Cugat i Olesa)
Substitució luminàries de vapor de sodi per LED
Municipi cardioprotegit (adquisició DEA’S)
IOGA + estil de vida saludable

2015

5.670,00
5.577,39
2.683,00

3.000,00
2.882,00

7.817,00
3.140,00
7.468,61

750,00

4.437,50

1.200,00

2016

5.670,00
5.879,25

1.000,00
3.000,00
4.500,00
1.000,00

8.868,00
2.340,00
6.005,00
300,00

750,00

1.500,00

17.174,59
1.013,00
3.448,50
4.000,00

2017

5.666,00
5.844,15

1.000,00
2.500,00
2.400,00

2.270,31

2.197,00

750,00
750,00

1.000,00
1.100,00

17.174,59
1.617,00
1.150,10
3.283,20

2018

5.700,00
5.802,03

3.000,00
2.500,00

1.000,00
2.131,90
2.441,13
6.595,17
3.000,00

750,00
1.000,00
1.000,00

17.174,59

5.000,00
2.500,00

2019

17.174,59

SUMA

 22.706,00 € 
 23.102,82 € 
 2.683,00 € 
 2.000,00 € 

 11.500,00 € 
 12.282,00 € 
 1.000,00 € 
 1.000,00 € 

 21.087,21 € 
 7.921,13 € 

 22.265,78 € 
 3.300,00 € 
 750,00 € 

 3.000,00 € 
 2.000,00 € 
 3.600,00 € 

 -   € 
 73.135,86 € 
 2.630,00 € 
 9.598,60 € 

 10.983,20 € 
 236.545,60 € 

b) Programes complementaris Diputació
Pla Director Gestió Monestir Sant Sebastià dels Gorgs
Obertura franja contra incendis les Roques
Tractament parcel·les municipals les Roques
Llar d’infants municipal
Pla d’ocupació
Reactivació econòmica
Garantia benestar social
b) Programes complementaris Diputació - Inversions
Renovació xarxa d’aigua al nucli de les Gunyoles
Reforma de la Llar d’infants municipal
Adequació jaciment font de la Canya
Millores edifici Ajuntament
Desplegament fibra òptica edificis culturals del municipi

18.375,00
43.924,83
29.283,22
22.575,68

15.790,50
6.262,82
1.015,14

17.644,41
36.576,98

13.564,17

21.813,52

9.797,97
36.647,76

13.642,39

9.090,72
36.647,76

13.750,93

63.496,00
50.000,00
55.000,00

29.195,28

11.129,39

34.207,00
75.743,33
10.427,17

 15.790,50 € 
 6.262,82 € 
 1.015,14 € 

 54.908,10 € 
 182.992,61 € 
 29.283,22 € 
 74.662,56 € 

 -   € 
 63.496,00 € 
 50.000,00 € 

 111.020,52 € 
 75.743,33 € 
 10.427,17 € 

 675.601,97 € 

c) Subvencions corrent GENERALITAT
Càrrecs electes
Conveni CATSALUT
Activitat Pla Local Joventut
Línia de manteniment PUOSC
Jutjat de Pau
Activitats per a dones
Franja protecció incendis Can Mitjans
Programa de garantia juvenil SOC

13.129,32
17.269,75

31.326,31
1.650,00

13.129,32
17.269,75

900,00
31.860,89
1.650,00
1.175,00
3.171,00

13.129,32
17.378,55

31.860,89
1.650,00

11.000,00

13.129,29
17.378,55

1.650,00

 52.517,25 € 
 69.296,60 € 

 900,00 € 
 95.048,09 € 
 6.600,00 € 
 1.175,00 € 
 3.171,00 € 

 11.000,00 € 
 239.707,94 € 

INVERSIONS

Pavimentació camí de Sant Sebastià dels Gorgs a Avinyó
Adequació mirador del Circell i del mirador de Cantallops
Pavimentació de diversos carrers del municipi
Reforma del cementiri Sant Salvador de les Gunyoles
Construcció piscina i pistes de pàdel a Avinyonet del Penedès F1
Portada d’aigües a Can Mitjans des del dipòsit de la Serra
Excavacions turó Font de la Canya
Millora de camins municipals: camí de la Granada i Castelleta
EDAR Cantallops i col.lectors
Construcció cunetes camí de Llinda
Reforma del dipòsit d’aigua Església de les Gunyoles
Aparcament Sant Sebastià dels Gorgs
Adequació i millores camp de futbol
Adequació de la plaça de la Creu

Diputació

49.986,64
33.500,00

209.750,00
65.000,00

160.000,00

51.247,88
53.294,05

311.925,00
22.392,74
13.997,93
45.000,00
4.000,00

40.000,00

Generalitat

49.986,84

215.549,64
16.486,15

FEDER

67.000,00

Altres SUMA

99.973,48 €
100.500,00 €
209.750,00 €
65.000,00 € 

160.000,00 € 
215.549,64 €

53.294,05 € 
311.925,00 €
22.392,74 € 
13.997,93 € 
45.000,00 € 

40.000,00 € 
1.337.382,84 €

SUMA TOTAL SUBVENCIONS + INVERSIONS                                       2.489.238,35 € 
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MOMENTS CLAU DE LA LEGISLATURA

Acord urbanístic a la plana
d’en Bord
Data: estiu de 2017

Avinyonet ha guanyat 40.000 metres 
quadrats en equipaments a partir del 
desbloqueig del problema urbanístic a 
la plana d’en Bord, que s’arrossegava 
des de feia més d’onze anys. Can Ràfols 
dels Caus, propietari dels terrenys i amb 
autorització per edificar 40 habitatges 
unifamiliars sobre un terreny natural 
que és un dels pulmons naturals d’Avi-
nyonet –una possibilitat neutralitzada 
per la llei Natura 2000–, es va avenir a 
negociar amb l’equip de govern una 
revisió de l’estatus dels terrenys. Les 
trobades van arribar a bon port, con-
cretant finalment la cessió de la zona 
propera al camp de futbol de La Grava 
per a equipaments i la renúncia extra a 
construir cap tipus de residència. 

L’alcalde d’Avinyonet del Penedès, 
Oriol de la Cruz, ens condueix a les be-
ceroles: “Tot va començar en el moment 
en què vaig ser investit alcalde, l’abril 
de 2009. La Plana d’en Bord esdevenia 
un conflicte davant la col·lisió entre una 
llei que permetia a la propietat edificar, 
i una altra que impedia el desenvolupa-

ment del sector. Davant aquesta tesitu-
ra, només quedava l’opció de resituar 
aquest espai en un altre indret o bé bus-
car una solució alternativa. Durant tot 
aquest temps hem mantingut moltes 
reunions amb Can Ràfols dels Caus per 
arribar a una entesa, que hem trobat a 
partir de la compra d’aquests terrenys 
amb un preu pactat amb la propietat, 
que s’ha compromès, a canvi, a cons-
truir un nombre menor d’habitatges”. 

En Carlos Esteva, propietari de Can 
Ràfols, detallava: “Som conscients que 

part del municipi no estava interessat 
en dur a terme aquestes edificacions, 
i nosaltres mateixos no veiem, ara per 
ara, viable edificar una nova urbanit-
zació. La proposta de l’Ajuntament, 
doncs, ens semblava raonable i positiva 
per a tots.”

Aquesta situació de “win-win” per-
metrà el guany de 40.000 m2 en un ter-
reny estratègic per a Avinyonet, a més 
de recuperar la titularitat municipal del 
camp de futbol.

El camp de futbol de la Grava i els terrenys adjacents ja són municipals
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La nova piscina, aprovada i en procés 
de licitació per l’inici de les obres
Data: gener de 2019

La requalificació de la Plana d’en 
Bord ha estat una de les claus que 
permetrà construir l’esperada piscina 
municipal aquest 2019. Ho farà en una 
zona central per a tots els pobles que 
conformen el municipi, i en un espai 
que inclourà, a més, una zona esporti-
va amb dues pistes de pàdel. La redac-
ció del projecte inicial es va encarregar 
l’octubre de 2017 a l’estudi Pons Julian, 
que va definir una piscina amb dos va-
sos: un d’infantil de 34,75 m2 i un altre 
per a adults que ocuparà una superfície 
de 301,38 m2. 

El cost de la piscina serà de 
450.000€, que es sufragaran per una 

doble via: d’una banda, la Diputació 
Barcelona destinarà 60.000€ del Pla 
Xarxa, una ajuda a la qual se n’afegirà 
una de 100.000€ rubricada recentment 
pel propi president de l’ens, Marc Cas-
tells, durant la seva visita per inaugurar 
la Depuradora de Cantallops. 

Oriol de la Cruz, alcalde d’Avinyo-
net, valorava la importància estratè-
gica d’aquest projecte: “En els darrers 
anys, el municipi ha hagut de destinar 
bona part dels seus recursos a suplir 
l’absència d’equipaments bàsics a tots 
els pobles: asfaltat de carrers, parcs pú-
blics, connexions d’aigua, etc. Amb tots 
aquests reptes assolits ja se’n poden 

iniciar de nous, com de fet ja s’ha dut 
a terme amb el turisme, el monestir de 
Sant Sebastià dels Gorgs o el jaciment 
ibèric de la Font de la Canya. Després 
del pas de la crisi, aquest ajuntament, 
que és un dels menys endeutats de 
la comarca, pot fer un pas endavant 
i construir un espai d’equipaments 
proper a tots els pobles. Ara es tracta 
de fomentar que els veïns i veïnes els 
facin servir i gaudeixin d’aquest punt 
de trobada per relaxar-se i fer esport.” 
Al tancament d’aquestes línies, el pro-
jecte està en fase de licitació d’obres, i 
en previsió d’inici d’obres aquest mes 
d’abril.
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Microvi, un emblema
d’Avinyonet
Data: abril de 2015-2018

La cerca d’un espai dins els esde-
veniments enoturístics és un verita-
ble repte. Avinyonet ho ha assolit per 
convertir-se, en només quatre anys, 
en un referent a la comarca. El Micro-
vi és ja, a data d’avui, l’aparador dels 
petits cellers a Catalunya, un segment 
de mercat sovint oblidat i que enllaça 
molt bé amb la proposta turística del 
municipi, privilegiant la qualitat sobre 
la quantitat. La primera clau de l’èxit 
cal buscar-la en la seva estratègica ubi-
cació al calendari, en el mes d’abril, de 

manera que obre els grans circuits de 
fires vinícoles al Penedès. La segona 
cal cercar-la en la implicació de la po-
blació local, exemplificada en forma 
d’antiviòtics, i també de les empreses 
i els cellers locals, en un format quasi 
perfecte de col·laboració público-pri-
vada. La tercera rau en la innovació i 
reinvenció constant, una autoexigència  
de l’ajuntament d’Avinyonet, com a ens 
organitzador, i que posa l’accent en una 
proposta sempre de qualitat.   

L’edició 2017 del Microvi va 
servir per immortalitzar els valors 
de la mostra en format de curt do-
cumental, seleccionat a concurs 
pel jurat del Most Festival.

La cinta, estrenada el 9 de no-
vembre a l’auditori del Vinseum 
i amb un passi exclusiu per als 
veïns del municipi el 18 de no-
vembre al Centre de Dinamització 
Turística Local, recorre la trobada 
guiada per la veu de tots els ac-
tors implicats: l’organització, els 
cellers, les societats i els volunta-
ris. El vídeo final estarà, en breu, 
disponible al Youtube de Turisme 
Avinyonet.

El Microvi,
a la gran pantalla

Evolució visitants Microvi 2015-2018

2015

2016

2017

2018

959

1.500

2.000

2.200
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El Local d’Esquerres, recuperat
escenari de present i futur a Avinyonet

Data: 10 d’abril de 2016

La rehabilitació del Local d’Esquer-
res ha estat, des de fa dècades, una de 
les principals reclamacions dels avi-
nyonetencs i avinyonetenques. Aquest 
espai va completar la fase de treballs 
l’any 2016 i es va desvelar al gran públic 
el 10 d’abril de 2016 en format d’inau-
gruació junt a la llavors presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. 
Des d’aquest moment, el centre s’ha 
convertit en un dels escenaris centrals 
de la vida social al municipi, lligant-hi a 

més la vessant turística amb la inclusió, 
a la seva planta soterrani, del Centre 
d’Interpretació de la Font de la Canya. 

El dia de la inauguració servia, a 
més, per tancar el programa Viure al 
Poble, un projecte dotat amb un milió 
d’euros aportats en conjunt per la Unió 
Europea, la Generalitat, la Diputació de 
Barcelona i el propi Ajuntament, i que 
sumava també el nou aparcament i 
vorals de l’N-340, el museu del Batre i 
la urbanització del carrer Sant Paladí. 

L’alcalde d’Avinyonet valorava la seva 
transcendència: “El programa Viure al 
Poble ens ha permès iniciar noves pro-
postes per marcar un abans i un des-
prés al municipi, que volem convertir 
en un referent de l’enoturisme”. Per la 
seva banda, Mercè Conesa, aplaudia 
l’entusiasme de tota la població: “Avui 
he trobat un clima d’amistat i de ganes 
de tirar endavant el vostre municipi. 
Com a presidenta de la Diputació i al-
caldessa de Sant Cugat del Vallès, vull 
compartir que quan sou els veïns els 
que participeu activament dels actes 
és quan els qui estem aquí davant dels 
consistoris sentim que estem orientant 
bé la feina”. 

El Local d’Esquerres inclou una sala 
polivalent dotada amb grada retràctil 
amb 114 localitats, una zona de recep-
ció turística, una cuina i espai de tast, i 
el museu dedicat al Jaciment de la Font 
de la Canya. L’edifici està, a més, comu-
nicat amb el Local Social, permetent la 
sinèrgia d’activitats.
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Avinyonet del Penedès,
en 317 pàgines

Data: 3 de febrer de 2019

La rica història d’Avinyonet gau-
deix, des d’aquest 2019, d’una obra de 
referència. El llibre Avinyonet del Pene-
dès. L’origen de la vinya, coordinat pel 
Xavier Guilera i amb texts de 14 autors 
del municipi, està editat per Andana 
i fa un important repàs als principals 
esdeveniments històrics i culturals del 

nostre municipi, a més del seu patrimo-
ni. Aquesta nova referència divulgativa 
es pot llegir a mode seguit o saltejant 
qualsevol dels seus capítols,  i ja està 
disponible a l’Ajuntament i a les llibreri-
es de la comarca. 

La publicació del llibre d’Avinyonet 
satisfà un dels objectius traçats fa al-

guns anys l’equip de govern que, com a 
conseqüència de la crisi, havia quedat 
aparcat. Durant la seva presentació, Xa-
vier Guilera elevava la seva importància 
al títol de cabdal, homologant-la a una 
infraestructura més, però de tipus cul-
tural. Us convidem a llegir-lo, gaudir-lo 
i compartir-lo! 
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Noves empreses, més oportunitats
laborals a Avinyonet

Data: any 2019

El final de 2018 i l’inici del nou any 
ha vingut de la mà d’una de les notíci-
es més importants de la legislatura: la 
instal·lació de tres noves empreses al 
nostre municipi. Una d’elles ja és cone-
guda a Avinyonet, ja que compta actu-
alment amb un celler a Sant Sebastià 
dels Gorgs. Parlem de Parxet, que am-
plia la seva capacitat productiva al ma-

teix poble de la mà d’una instal·lació 
de la seva marca Mont-Ferrant, aquest 
cop abocada al 100% a l’enoturisme. 
S’estrenaran, en canvi, a casa nostra AT 
Roca, que obrirà, també a Sant Sebas-
tià, un nou punt d’elaboració, i el Grup 
Europer. 

Aquesta darrera, coneguda comer-
cialment amb el segell Air-Val, és una 
de les grans referències del sector de 
la perfumeria, i instal·larà a Avinyonet 
del Penedès un punt de manipulació de 
packaging i emmagatzematge. Situat a 
la nau de l’antiga Ferfor, que ha estat 
reformada per a l’ocasió, precisarà de 
més de 50 llocs de treball, molts dels 
quals es cercaran a la zona de la mà del 
procès de selecció obert al municipi, i 
per al qual ja es poden entregar els cur-

rículums a l’Ajuntament. El Grup Euro-
per està especialitzat en totes les fases 
del procès d’aquests productes, des de 
la creació a la fabricació, distribució i 
comunicació. Portfoli de 300 referènci-
es per a nens, adolescents i adults, on 
destaquen 20 llicències de la talla de 
Disney, Mattel, Marvel, Universal, el F.C. 
Barcelona o el Reial Madrid. 

Oriol de la Cruz, alcalde d’Avinyo-
net, recalca la importància d’aquestes 
noves incorporacions al teixit produc-
tiu del municipi: “Aquestes empreses 
generaran molts llocs de treball i servi-
ran, a més, per revaloritzar els nostres 
polígons industrials, que gaudeixen 
d’unes excel·lents infraestructures i 
àgils connexions amb les principals vies 
del país”. 
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Aigües millor depurades: noves estacions 
a Sant Sebastià i Cantallops. En projecte, 
la de l’Arboçar
Data: febrer de 2016 i octubre de 2018

La netedat de les aigües residuals 
és, avui dia, una obligació per a tot 
municipi que aposti per la sostenibili-
tat. Avinyonet continua progressant en 
aquestes infraestructures, que mica en 
mica va arribant a tot el seu territori. En 
aquesta legislatura se n’han inaugurat 
dues noves plantes a Sant Sebastià dels 
Gorgs i Cantallops, aquesta darrera pi-
onera a la comarca, i ja es treballa en 
el projecte de la instal·lació a l’Arboçar. 
L’Estació Depuradora d’Aigües Residu-
als (EDAR) de Sant Sebastià va iniciar 
les seves obres el 6 de juliol de 2015, 
adjudicades a l’empresa Construcci-
ons Munné per 23.147,32€ més IVA. En 
tres mesos es va enderrocar l’antiga 
instal·lació, ja obsoleta, i se’n va cre-
ar una de nova basada en un sistema 

d’oxidació total amb reactor biològic i 
decantador secundari, amb separació 
de residus per gruix i neteja automàtica. 
La seva posada en marxa va tenir lloc 
el febrer de 2016. En paral·lel es desen-
volupaven els darrers tràmits per licitar 
l’EDAR de Cantallops, una de les obres 
més importants de la legislatura i que 
s’ha dut a terme junt a l’ajuntament de 
Subirats i amb subvenció del 100% del 
cost per part de la Diputació de Barce-
lona. Els 310.159,83€ d’inversió s’han 
destinat a edificar una instal·lació simi-
lar a la d’Aliò, a l’Alt Camp, i que depura 
les aigües sense necessitat d’electricitat 
mitjançant un procès biològic. L’aigua 
s’aboca en dues llacunes separades, la 
vegetació de les quals aprofita els nutri-
ents, tot depurant l’aigua. 

PESA Medioambiente S.A.U., encar-
regada de la seva construcció i mante-
niment, va finalitzar els treballs l’oc-
tubre de 2017. Des d’aquest moment 
iniciava un any complert de carència 
per tal de posar en marxa l’estació, 
operació completada satisfactòria-
ment amb l’aval de tècnics especialis-
tes de la Universitat de Barcelona, que 
confirmen la recuperació de determi-
nades espècies de fauna i flora al tor-
rent. La seva inauguració va tenir lloc 
el 6 d’octubre de 2018 amb la presèn-
cia de Marc Castells, president de la 
Diputació, junt a l’alcalde d’Avinyonet, 
Oriol de la Cruz, l’alcaldessa accidental 
de Subirats, Àngels Pinyol, i el Diputat 
delegat d’espais naturals i medi ambi-
ent, Valentí Junyent i Torres.
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La xarxa municipal d’aigua arriba a 
Can Mitjans

Data: 21 de juliol de 2018

El subministre bàsic d’aigua s’ha 
acabat de garantir amb l’arribada de 

les canonades de la xarxa muncipal a 
Can Mitjans. Aquesta obra estratègica 

per al municipi es va projectar abans 
de l’estiu de 2016. Fins llavors, les 140 
parcel·les s’abastien mitjançant dos 
pous ubicats a la mateixa població, que 
no oferien garanties en cas de sequera 
persistent. 

La concessió d’una subvenció per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
que cobria el 88,24% del cost de l’obra, 
va esperonar l’equip de govern a en-
carregar els treballs, que es van licitar 
a Catalana d’Explotacions i Manteni-
ments S.L.U. per 226.133,23€ més IVA. 
“L’obtenció d’aquesta ajuda –apunta 
Oriol de la Cruz– és la conseqüència de 
molta feina de despatx, que finalment 
ha donat els seus fruits i permet reparar 
un dèficit fonamental en matèria d’in-
fraestructures a Can Mitjans”.

El segon trimestre de 2018 es van 
iniciar els treballs, que van dur a terme 
un total de deu treballadors, repartits 
en les dues rasadores que van obrir 
camí des dels dos extrems del recorre-
gut. El tub d’aigua inclou, a més, una 
canalització per a fibra òptica de 300 
Mb, i dos hidrants, el primer enmig del 
bosc per ajudar ADF o bombers en cas 
d’incendi forestal, i el segon a la pista 
de Can Mitjans. La canalització es va in-
augurar el 21 de juliol de 2018. 
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El Jaciment de la Font de la Canya, 
motor patrimonial del municipi

Data: 7 de novembre de 2016 i 17 de desembre de 2017

Avinyonet és l’origen de la vinya a 
Catalunya per les troballes al Jaciment 
de la Font de la Canya, unes restes que 
permeten incrementar el seu pes espe-
cífic d’aquesta zona en el nostre patri-
moni conforme es realitzen més cam-
panyes d’excavacions, que van posar 
sobre la taula la importància d’aquest 
antic centre d’intercanvi de merca-
deries. L’Ajuntament ha apostat amb 
fermesa pel projecte i, amb la col·labo-
ració de la Diputació i de la Generalitat, 
ha completat dues fases de museïtza-
ció del Jaciment i la construcció d’un 
centre d’interpretació del mateix al Lo-
cal d’Esquerres. 

El 7 de novembre es van inaugurar 

els primers treballs de museïtzació al 
Jaciment, un escenari que l’arqueòleg 
Dani López presentava amb contun-
dència: “Avui marquem un abans i un 
després a la història de la Font de la 
Canya, amb els treballs sobre la zona 
habitada en el segle III a.C., el camp de 
sitges i la millora de l’accessibilitat per 
protegir el jaciment”. Posteriorment, 
durant el primer semestre de 2018 
es va executar la segona part, amb la 
consolidació del recinte i de vuit zones 
més, entre d’altres parts, un cost sufra-
gat per la Diputació. 

En paral·lel es desenvolupava el 
Centre d’Interpretació, DO Vinífera, 
un projecte conduït per l’Ajuntament 

i el grup d’arqueòlegs –aquests dar-
rers posteriorment constituïts sota 
l’empresa cooperativa Arqueovitis. La 
suma de fons municipals, europeus i 
de la Generalitat han permès estrenar 
aquest recinte, que recull, documenta 
i contextualitza bona part de les troba-
lles del jaciment, el 17 de desembre de 
2017.

Des del 3 de març de 2018, el local 
és visitable de forma lliure de dilluns a 
divendres de 10 a 13h per un preu de 
4€ (tarifa reduïda, 2,5€), reservant per 
cada cap de setmana les visites guia-
des, a les 10 o les 12h a un preu de 6€ 
(4,5€ la tarifa reduïda). També existeix 
la possibilitat de reserves per a grups.  
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L’internet d’alta velocitat arriba
a tots els nuclis del municipi

Data: 2018-2019

Les telecomunicacions d’alta velo-
citat han esdevingut, amb el pas dels 
anys, una primera necessitat més a la 
nostra societat. Davant la reticència 
de les majors del sector a invertir en el 
nostre municipi, l’Ajuntament col·labo-
ra amb l’expansió de la fibra òptica a un 
partner especialista al Penedès, Xarxes 
de Telecomunicacions Alternatives, ja 
coneixedora de les nostres particula-
ritats i proveïdora d’Internet fins avui 
amb un elevat grau de satisfacció. 

Els primers punts connectats van 
ser l’Ajuntament i les principals de-
pendències municipals, els polígons 
industrials i el poble d’Avinyó Nou, en-
tre mitjans i finals de 2017. Els usuaris 
professionals gaudeixen des de llavors 
d’1 GB d’amplada de banda a un preu 
de 125€ més iva, i els particulars, de 300 
MB més una línia de telèfon fixe per 39€ 
mensuals. Amb motiu de la presentació 
de les primeres connexions, l’alcalde, 
Oriol de la Cruz, es mostrava taxatiu: 

“En els darrers anys de funcionament, 
un total de 200 usuaris es beneficien de 
Wifi Penedès. Però no podem perdre 
el tren de les noves tecnologies, i, per 
això, des del consistori condicionarem 
totes les obres viàries del municipi a 
la previsió de passar el cable necessa-
ri per incrementar la cobertura a més 
punts d’Avinyonet. En tot cas, la volun-
tat política en aquest sentit és plena, 
i estem disposats a fer les inversions 
oportunes per tal de no deixar cap po-
ble a les fosques”.

El gener de 2018, la fibra va arribar 
a Les Gunyoles i Cantallops, data on el 
servei ja sumava un centenar d’usua-
ris. Les obres de reparació de camins a 
Sant Sebastià dels Gorgs i la conducció 
d’aigua a Can Mitjans es va aprofitar 
per fer arribar el cable a aquests dos 
pobles, ja connectats a data de gener 
de 2019. La xifra actual de llars arriba a 
139, i en breu s’hi afegiran els habitants 
de l’Arboçar, un cop arribi l’extrem de 
fibra òptica procedent d’Olivella.



F
E

B
R

E
R

 2
0

19
 ·
 N

Ú
M

. 
10

5

16

A
V

IN
Y

O
N

E
T
A

V
U

I

MOMENTS CLAU DE LA LEGISLATURA

Batre: dos esdeveniments
de referència

Data: 2017 i 2018

La promoció turística i difusió del 
nostre patrimoni, unides al foment de 
l’activitat social als pobles, expliquen 
la creació d’aquests dos nous esdeve-
niments de referència de la legislatura 
2015-2019. 

La Festa del Batre va recuperar-se el 
2017, de la mà de veterans de les Gu-
nyoles i altres veïns. Una part de res-
ponsabilitat cal atribuïr-la a l’obertura 
del Museu del Batre. Aquest nou punt 
turístic, visitable les 24 hores, es va ha-

bilitar a la plaça de l’Era de la Roca amb 
un cost de 26.446,28€. Des de llavors, 
els primers dies de juliol són el seu em-
plaçament al calendari, amb activitats 
que reivindiquen l’agricultura tradicio-
nal davant joves i veterans, i que també 
inclouen activitats propostes socials  
(dinars, sopars i música en directe) i, 
per descomptat, l’oportunitat única de 
veure en funcionament la màquina de 
batre de 1932.

El segon nou esdeveniment de cap-

çalera és la Caminada de l’Origen de 
la Vinya, iniciada l’octubre de 2017 a 
partir d’una proposta de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Can Mitjans, i de 
la qual se’n cuiden l’Ajuntament i totes 
les societats.

Amb més d’un centenar de parti-
cipants en cadascuna de les primeres 
dues edicions, el recorregut enllaça, 
a peu, tots els pobles del municipi, un 
itinerari d’uns 20 km que es pot recór-
rer íntegrament o per parts.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Pressupostos: augment d’inversions i congelació de taxes
L’evolució de les previsions pressupostàries d’aquesta 

legislatura han anat sempre lligades a una premissa bàsica: 
la congelació de taxes. Malgrat això, s’ha fet una aposta per 
invertir en el municipi i dotar Avinyonet d’uns millors serveis 
a les persones i equipaments. De 2016 a 2019 s’han gastat 
un total de 10.218.430€, que es reparteixen com es pot veure 
il·lustrat en el requadre adjunt. 

Atur al municipi: per sota de 
la mitjana a l’Alt Penedès

L’evolució de la taxa d’atur continua a la baixa en els re-
cents anys. En el tancament del primer any de legislatura, el 
mes de juny de 2016, aquesta es situava en el 12,35%, equi-
valent a 87 persones. El 2017, la xifra baixava a 75 aturats, i al 
final de 2018, darrera dada significativa, es situa en 69 per-
sones, equivalent a un 8,92%. Per contra, l’actual taxa a l’Alt 
Penedès es situa en el 9,97%, amb 5.377 persones en recerca 
activa de feina.

Avinyonet, municipi 100%
cardioprotegit

El desplegament dels desfibril·ladors (DEA) ha estat una 
fita fonamental d’aquesta legislatura. Iniciada el desembre 
de 2016 a Avinyó Nou, el poble amb el major índex de trànsit 
de vehicles, i Sant Sebastià dels Gorgs, que suporta un im-
portant tràfec de turistes, aquesta iniciativa ha anat creixent 
amb els anys fins a completar-se el desplegament. Els apa-
rells adquirits són els més moderns del mercat, i estan prote-
gits amb càmera a les seves diferents ubicacions a la via pú-
blica. L’empresa Neosalus Solutions S.L. se n’ha encarregat 

Exercici   Pressupost
  2016   2.523.323€
  2017   2.363.538€
  2018   3.098.174€
  2019   2.233.395€

Plans d’ocupació:
formació i suport 

Un total de 12 persones s’han beneficiat en aquesta le-
gislatura dels diferents plans d’ocupació, engegats amb el 
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. Aquesta iniciativa ha servit, en particular, per 
reforçar la Brigada Municipal en els mesos de més feina de 
l’any, l’estiu i la tardor, amb la celebració de les principals 
festivitats als diferents pobles. També han ajudat a realit-
zar diferents obres i tasques de manteniment municipal. 
En determinats casos, s’ha confiat la col·laboració de dos 
operaris per reforçar els serveis de turisme i cultura del con-
sistori. L’Ajuntament valora especialment la contribució de 
totes aquestes persones, que han pogut afegir experiència 
als seus currículums alhora que reforçaven el servei als ciu-
tadans.

del seu desplegament i també de les formacions respectives 
a les diferents Societats. 

L’estiu de 2017 es va finalitzar la instal·lació dels DEA a 
Cantallops i l’Arboçar, que s’afegien a una unitat més per 
a esdeveniments. El 2018 s’ha completat el desplegament 
amb dos nous aparells per a Can Mitjans i el polígon de la 
Carrerada, i una nova unitat independent més per al vehicle 
de l’ADF. 

L’alcalde, Oriol de la Cruz, valorava la seva importància: 
“El desplegament total dels desfibril·ladors tanca una pro-
mesa essencial que 
ens havíem marcat des 
de l’equip de govern 
en aquesta legislatura. 
Som un dels munici-
pis pioners al Penedès 
en gaudir del 100% de 
protecció cardiovas-
cular, un fet que cre-
iem fonamental a dia 
d’avui. En tot cas, el 
nostre principal desig 
és que cap d’aquests 
dispositius s’hagi de 
fer servir mai”.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Web transparent i oberta als ciutadans
Les diferents legislacions en pro d’una major 

transparència han obligat a remodelar i adaptar 
el web municipal, www.avinyonet.org. Des del 
2016 es van obrir els enllaços a la nova seu elec-
trònica i el portal de transparència, que permet 
als ciutadans accedir a informació rellevant i re-
alitzar alguns tràmits en línia. 

Amb aquesta filosofia es va crear, el setem-
bre de 2015, el perfil de Twitter oficial del con-
sistori, @AjAvinyonet, on s’ofereixen via piulada 
informacions rellevants per a tots els habitants 
del municipi.

Quatre Diades

El Puig de la Mireta s’ha consolidat com el punt de tro-
bada per commemorar la Diada de Catalunya, la data de la 
qual ha anat variant en funció de les mobilitzacions previs-
tes a Barcelona. En 2015 i 2017 va tenir lloc el 10 de setem-
bre, mentre què el 2016 es va celebrar el 10 de setembre, re-
cuperant la data de l’11-S al matí el passat 2018. En tots els 
casos, la participació dels grups de Cantaires del municipi i 
la lectura del manifest de l’Associació Catalana de Municipis 
ha estat el nexe comú. En les edicions 2015 i 2016 es va com-
plementar, a més, amb una baixada a peu fins a Avinyó Nou 
organitzada per l’entitat local de l’ANC.  

1 d’octubre de 2017:
Avinyonet va votar!

El referèndum de l’1 d’octubre de 2017 es va desenvolu-
par amb absoluta normalitat a Avinyonet, que va disposar 
del local habitual de votació sense cap classe de contra-
temps. El col·legi va obrir a les 9h del matí, i va tancar amb 
una participació del 59,3% del cens, a més de 14 persones no 
empadronades –com a conseqüència de l’ús d’un cens obert. 
El resultat va ser contundent, amb 695 sufragis (93,6%) a 
favor del Sí a la independència, 38 contraris (5,1%), 2 nuls 
(0,2%) i 7 en blanc (0,9%). 

La tasca duta a terme en aquella jornada històrica per 
tots els voluntaris i voluntàries es reconeix avui en forma de 
placa a l’entrada de la plaça de la Vila, gràcies a un text con-
sensuat el passat 2018 per tots els grups amb representació 
municipal.  
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Avinyonet Avui amb nou disseny i ‘centenari’
El butlletí municipal ha experimentat importants canvis 

en els darrers anys de la legislatura.
El nou disseny, estrenat amb motiu del número 93 va ser 

el primer canvi. Des de llavors ofereix 32 pàgines a tot color i 
amb unes tonalitats als elements de maquetació que juguen 
amb la cromàtica de l’escut municipal. 

El pas pel centenari d’edicions va arribar el gener de 
2018, en una publicació molt especial i a la qual es va oferir 
un ampli reportatge per copsar el decurs històric de la pu-
blicació. Les seves arrels es remunten a l’any 1992, amb un 
format de 34x29 cm i 12 pàgines. Joan Marcé encapçalava 
llavors el consistori i, de la mà del regidor Josep Cartró, va 
apostar cegament per aquesta nova via de comunicació.

La primera etapa es va tancar amb un destacat premi 
valorat en 500.000 pessetes el març de 1996, com a millor 
butlletí de la província de Barcelona de 1995. 

El 2003 es va dur a terme el primer canvi de format, amb 
l’entrada de la bicromia i l’ampliació de les dimensions de 
pàgina.

Des del 2007, la gestió informativa  es realitza de forma 
externa amb supervisió municipal.

Accions de Nadal al carrer

Accions de Nadal al carrer: Entre els anys 2015 i 2017 es van desenvolu-
par successives propostes de botigues al carrer a la N-340 al pas per Avinyó 
Nou, complementades, en els primers dos anys, amb accions de fidelització. 
L’agrupació de comerciants i empreses s’ha pres aquest 2018 a mode de refle-
xió per recuperar la proposta en millors dates properament.

Dos anys després creixeria fins a les 20 pàgines de forma 
regular, arribant al número 93 amb la nova maqueta i una 
revisada estructura de seccions que obria la porta a nous gè-
neres periodístics. 

Subvenció del 
pintat de
façanes

A iniciativa de l’equip de go-
vern, el passat 2018 es van desti-
nar 5.000€ a la subvenció parcial 
del pintat de façanes.
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INFRAESTRUCTURES I OBRES

Reforma de la Llar d’Infants El Cargol
L’educació no obligatòria també ha capitalitzat les aten-

cions d’aquesta legislatura, assumint que molts dels alum-
nes de la llar passen després a la formació reglada a l’escola. 
Per aquest motiu s’ha apostat per reacondicionar la infraes-
tructura i millorar les seves prestacions. 

El projecte de reforma es va aprovar el segon trimestre 
de 2018, un cop confirmada la subvenció de 50.000€ de la 
Diputació. Les obres han permès repensar la distribució in-
terior de les aules amb envans de vidre, igualar el nivell de 
l’espai de psicomotrocitat i acondicionar instal·lacions i la 
carpinteria d’alumini. En total s’ha executat un pressupost 
de 97.957,99€ a càrrec de l’empresa Construccions Munné, 
que va realitzar els treballs el passat estiu.

Vial peatonal a l’Arboçar: més seguretat per als vianants
Des de gener de 2019, l’Arboçar 

disposa del nou vial peatonal que co-
munica la part central del nucli amb 
l’Arboçar de Baix, una obra licitada a 
l’empresa Obres i Serveis Roig, que l’ha 
realitzat en el darrer trimestre de 2018. 
El cost dels treballs s’han sufragat via 
subvenció extraordinària de la Dipu-
tació de 81.222,48€, complementada 
amb 24.623,07€ de fons locals. 

Aquesta nova via de comunicació 
permet un pas segur a vianants i ciclis-
tes mitjançant una vorera, separada 
dels cotxes gràcies a una peça prefabri-
cada de formigó, i amb fanals LED.

Aquesta obra es complementa-
rà amb la pavimentació de l’Arboçar 
de Baix, en execució al tancament 
d’aquestes línies. 

Una nova cara per a Sant 
Sebastià dels Gorgs

El monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs és un dels 
punts més visitats de tot el municipi. Aquest detall convidava a 
finalitzar la regulació de l’entrada Sud del poble, amb un rentat 
de cara de l’aparcament, la incorporació de la nova marquesina 
del bus i nous punts d’il·luminació de tipus LED. Després de dos 
mesos de treballs, entre octubre i desembre de 2017, el mes de 
gener de 2018 es va acabar de rematar una obra estratègica rea-
litzada per l’empresa Hidráulica y Obras, complementada amb 
el treball de la brigada amb la construcció dels murs de pedra. 

Nova pista esportiva
a Can Mitjans

Can Mitjans disfruta, des del passat 12 de novembre de 
2016, d’una pista poliesportiva homologable a la de la resta 
de pobles d’Avinyonet. Aquesta zona, complementada amb 
un parc infantil, incrementa la dotació d’aquesta classe ser-
veis en una part del municipi amb una gran presencia de jo-
vent. Aquesta obra la va dur a terme l’empresa Roca Gómez 
S.L. amb un pressupost de 50.004,18€. 

Estalvi energètic i millor 
il·luminació

Una de les tendències de la nova legislatura ha estat 
l’aposta per la il·luminació de tipus LED en totes les obres de 
nova execució. Entre els seus principals nous emplaçaments 
cal destacar la N-340 des de Cantallops a Can Merlines, a inicis 
de 2018, o la totalitat de Sant Sebastià dels Gorgs i La Garrofa. 
Aquest tipus de tecnologia permet un notable estalvi energè-
tic respecte als punts de llum convencionals.
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Reorganització de la N-340 al pas per Avinyó Nou
La carretera N-340 és una de les 

artèries principals al municipi, i com a 
tal realitza una tasca fonamental en el 
suport als negocis establerts a Avinyó 
Nou. Amb aquesta intenció, i també la 
de recolzar les infraestructures turís-

Més carrers i carreteres asfaltats
La present legislatura ha servit per 

tancar importants actuacions pel que 
fa a l’asfaltat de carrers del municipi. 
S’han efectuat actuacions a les Gu-
nyoles (marge de la carretera BV-2412 
i els carrers Obaga i Soleia), Cantallops 

(Cap de Grill i carrer Nou) i la pavimen-
tació completa de l’Arboçar de Baix, 
en curs al tancament d’aquestes lí-
nies. D’aquesta manera, s’ha solventat 
aquest important dèficit a les infraes-
tructures de molts pobles.

Reformes
a l’Ajuntament

La casa de la vila ha gaudit de nom-
broses millores destinades a millorar 
optimitzar el servei als ciutadans. En el 
primer trimestre de 2016 es van dur a 
terme actuacions lligades a la segure-
tat, amb la intenció de consolidar l’ala 
Est de l’edifici, que va patir l’ensorra-
ment d’una de les bigues l’agost de 
2009, amb un cost de 24.570,39€. Entre 
juliol i agost de 2018 es va reformar la 
instal·lació elèctrica per adaptar-la a la 
normativa vigent i evitar pèrdues ener-
gètiques. 

Des de l’inici de 2018 també s’ha 
confiat a la Brigada, amb l’ajuda dels 
operaris contractats en el marc dels 
plans d’ocupació, la restauració de les 
portes amb valor històric del consisto-
ri, que han estat decapades completa-
ment, recuperant el seu color natural. 
Aquestes actuacions, sumades a les 
modificacions que es faran, en propers 
mesos, a l’estructura interior i la pin-
tada de la façana principal, ajudaran 
a apropar encara més l’Ajuntament a 
tota la ciutadania.

Nou local d’assaig musical
Des del mes d’octubre de 2016, 

Avinyonet gaudeix del seu propi espai 
d’assaig musical, situat sota la pista 
de la plaça de la Vila i obert a tots els 
grups locals. Les obres d’acondiciona-
ment les va dur a terme la Brigada amb 
l’ajuda dels operaris contractats en el 
pla d’ocupació llavors vigent, i inclou 

tiques locals, com ara el Centre d’In-
terpretació de la Font de la Canya, la 
primera quinzena de setembre es van 
iniciar les reformes a la vorera de la via 
i un nou aparcament dissuasori. Fina-
litzades en els primers dies de 2016, el 

seu cost va ser de 108.518,17€ (subven-
cionat  en el marc del programa Viure al 
Poble, cofinançat per la Unió Europea, 
la Generalitat, la Diputació i fons propis 
municipals), i les va realitzar l’empresa 
Hidráulica y Obras S.A. 

un espai principal i dos magatzems per 
guardar material musical.

El seu ús és gratuït, a canvi d’oferir 
actuacions per a les societats o l’Ajun-
tament en determinats esdeveniments 
del municipi durant l’any, fet que, de 
pas, els servirà per donar a conèixer la 
seva música. 
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INFRAESTRUCTURES I OBRES

Nou Assabentat d’obres: menys tràmits i més agilitat
L’ajuntament d’Avinyonet aplica, 

des del maig de 2017, aquest nou trà-
mit per agilitzar la sol·licitud de llicèn-
cies d’obres menors. Amb això s’estal-
via el pas per junta de govern i la seva 
aprovació posterior, pagant la taxa el 
mateix dia. Aquesta decisió neix per 
afavorir que els veïns realitzin petites 
reformes que millorin l’estat dels habi-
tatges.

Arranjament de camins
Durant aquesta legislatura s’han efectuat importants 

arranjaments a camins estratègics al municipi, com ara la 
Carrerada, el camí de Llinda o el que uneix Sant Sebastià i 

Avinyó. Totes les actuacions s’han realitzat en col·laboració 
amb altres ajuntaments implicats i l’ajut d’organismes pú-
blics, com ara el Consell Comarcal. 

Seguretat davant el foc: neteja de parcel·les

A fi d’evitar incendis forestals en èpoques de calor, l’Ajun-
tament ha realitzat nombroses actuacions de neteja de mar-
ges perimetrals i parcel·les a Can Mitjans i l’Arboçar de les 
Roques, dues zones especialment properes al bosc i, en con-

seqüència, sensibles als incendis forestals. Aquests treballs 
s’han dut a terme gràcies a ajuts de la Diputació de Barcelo-
na i la Generalitat.
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SOCIETAT

Casal d’Estiu d’Avinyonet: imprescindible!
Avinyonet del Penedès manté la seva ferma aposta pel 

Casal d’Estiu, que en aquesta legislatura ha assolit la ins-
cripció d’entre seixanta i setanta infants en les diferents edi-
cions. La proposta, oberta a participants de 3 a 13 anys, es 
desenvolupa entre els mesos de juny i agost, i obre la pos-
sibilitat als pares d’inscriure els seus fills per setmanes. Els 
serveis oferts inclouen l’acollida, entre les 7.45h i les 9, i el 
menjador, fins les 15.30h. Totes les edicions estan dedica-
des a una temàtica específica –els oficis o la Festa Major, per 
posar dos exemples recents– i inclouen diferents sortides i 
colònies. L’equip de monitors i monitores pertanyen a Avi-
nyonet o hi tenen una vinculació directa.

Recuperat l’Estiu Jove

Els joves de primer d’ESO als 17 anys ggaudeixen, des 
del 2017, de l’Estiu Jove proposta que proposa interessants 
activitats per a tots i una sortida d’uns cinc dies fora de Ca-
talunya. En les dues darreres edicions s’han realitzats tallers 
de pintura mural, stop motion, cuina, de sensibilització de 
gènere, etc., a més de viatges a València (2017) i Sant Sebas-
tià (2018). 

Al servei de la Gent Gran

L’Ajuntament manté la seva ferma aposta per una com-
pleta agenda d’activitats i serveis per a la gent gran. Anu-
alment es proposen diferents propostes tant al Casal, en 
format de taller o cursos, com ara sortides en autocar a dife-
rents llocs emblemàtics i a preus populars.

Totes elles tenen la seva culminació a la Festa de la Gent 
Gran, que aquest 2019 celebrarà la seva 17a edició, i que 
combina una excursió amb un dinar a una de les Societats 
del municipi. La Gent Gran es beneficia, a més, de serveis de 
perruqueria i podologia a preus avantatjosos.  Més informa-
ció al Local Social.
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Avinyonet, amb el Dia de les Dones
El Dia Internacional de les Dones s’ha consolidat com 

una de les jornades assenyalades al calendari de març a Avi-
nyonet. Al seu voltant s’han organitzat nombrosos actes de 

Els Festivals EVA i Most,
protagonistes a casa nostra

L’agenda cultural d’Avinyonet ha rebut una important 
embranzida amb la inauguració de la Sala Polivalent del 
Centre de Dinamització Turística Local. Enguany, dos dels 
grans referents a la comarca, el Festival En Veu Alta (EVA) i 
el de cinema Most, s’han consolidat a casa nostra, amb uns 
espectacles sempre oberts a la ciutadania, que ha gaudit 
d’entrada gratuïta. 

L’EVA ens visita des del 18 de juny de 2016 per promoure 
la narració oral. En els darrers tres anys hem gaudit de la Jor-
dina Biosca (2016), Màrius Serra (2017) i Teresa Sánchez-Ro-
ca (2018), amb tres espectacles de format completament 
divers. El Festival Most va arribar el novembre de 2017 amb 
la projecció de tres documentals participants en la setena 
edició de la mostra, seguida l’any 2018 per la pel·lícula 40 
hectàrees, la terra i el pagès. En tots dos casos es va comple-
mentar la proposta amb un tast de vins i caves d’Avinyonet.    

sensibilització de gènere, que inclouen la projecció de docu-
mentals o la realització de tallers creatius, sense descuidar 
la lectura anual del manifest.  

Avinyonet, escenari de la 
sèrie de TV3 ‘La Fossa’

Avinyonet del Penedès va acollir, els passats mesos d’oc-
tubre i novembre, el rodatge dels exteriors de la mini sèrie La 
Fossa. L’equip de filmació, dirigit per la productora Bausan 
Films, va escollir emplaçaments a l’Arboçar, Avinyó Nou, les 
Gunyoles i el polígon de Can Merlines, i van barrejar els seus 
actors amb figurants locals.
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Els nostres Infantils, a la 
Copa Penedès TV

La regidoria de Serveis a la persona, educació i lleure 
continua promovent la participació del municipi a la Copa 
Penedès TV de futbol 7. Aquest torneig, que s’organitza des 
del 2008 i sempre ha tingut presència avinyonetenca, convi-
da als joves en edat Infantil de tot el municipi a prendre part 
a la competició, d’una banda per crear vincles entre pobles, 
i de l’altra, per fomentar els valors esportius. En les darreres 
quatre edicions cal destacar la tercera posició absoluta as-
solida l’any 2016 a Sant Cugat Sesgarrigues. 

Avinyonet
també és esport

Durant aquesta legislatura, Avinyonet del Penedès ha 
mantingut la seva col·laboració amb diferents esdeveni-
ments de referència a casa nostra. El municipi acull anu-
alment la sortida i final de la Volta al Penedès en BTT, que 
organitza en el mes de setembre el club Metal Bikers, i col·la-
bora amb l’entrega del premi Avinyonet, l’Origen de la Vinya 
a la Cursa Solidària País del Cava. 

Col·laboració amb les entitats
L’ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha refermat, du-

rant aquesta legislatura, el seu suport a les diferents entitats 
de cadascun dels pobles del municipi.

Al marge del recolzament econòmic a les diferents enti-
tats, cal remarcar acords especials com el signat amb la Co-

missió del Pessebre de les Gunyooles, pel qual s’ha renovat 
completament la instal·lació elèctrica als diferents quadres 
exteriors.

El consistori també presta el seu recolzament a les troba-
des de l’Associació d’Agermanent amb Béruges.
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Els Castellers de Vilafranca van protagonitzar la passada 
primavera de 2016 una històrica actuació al municipi. Aques-
ta iniciativa, engegada per celebrar l’any de la Gastronomia i 
l’Enoturisme, els va portar a aixecar un castell (3/8) al claus-
tre del monestir romànic de Sant Sebastià i una altra cons-
trucció i diversos pilars al barri de Mas Comtal amb Mont-
serrat de fons. Paradoxalment, els Verds no havien actuat 

Actuació històrica dels Castellers de Vilafranca
al Monestir de Sant Sebastià i Mas Comtal

TURISME

El 19 de setembre de 2015 va tenir lloc la presentació, al 
pati de Sant Pere d’Avinyó, de la Guia arqueològica La Font 
de la Canya, un centre de mercaderies de la Cossetània Ibè-
rica, que signen Dani López (coordinador), David Asensio, 

Guia arqueològica de la Font de la Canya
Rafael Jornet i Jordi Moner, i editat per l’Institut d’Estudis 
Penedesencs amb el suport de l’Ajuntament. Aquesta obra 
recull la història i el patrimoni del Jaciment, i esdevé una im-
portant referència cultural del municipi. 

El mapa de rutes d’Avinyonet inclou, des del passat estiu 
de 2015, tres noves rutes senyalitzades aptes per recórrer a 
peu o en BTT, i que eleven el nombre total a sis. Els tres nous 

Noves rutes al municipi
senderis uneixen Sant Sebastià i Avinyó Nou, i són el de color 
verd, o ruta dels xops; el taronja, o ruta de l’origen de la vi-
nya, i el groc, o ruta de les vinyes. 

El material en paper d’informació turística no ha deixat 
d’ampliar-se, en sintonia amb l’aposta del consistori per 
aquest camp.

A finals de juliol de 2015 es van estrenar un quadríptic ge-
neral del municipi, una guia del jaciment de la Font de la Ca-
nya i un mapa en Din-A3 amb tots els comerços, restaurants, 

Material de suport per als visitants
cellers i recomanacions per visitar. A més, l’estiu de 2016 es 
van editar nous fulletons informatius de les rutes en BTT i el 
monestir de Sant Sebastià dels Gorgs.

Tot aquest material està a disposició del públic en quatre 
idiomes, català, castellà, anglès i francès, i es pot descarre-
gar al web www.turismeavinyonet.cat.

mai entre vinyes. Joan Badell, cap de colla, declarava al diari 
3de8: “Volíem tenir una imatge que lligués territori, castells i 
el color verd, i així ho hem fet. Ens serveix per demostrar qui 
som i d’on venim i per mostrar les coses més importants del 
Penedès: els castells i tot allò relacionat amb el vi i el cava. 
N’estem molt orgullosos i creiem que se’n beneficiarà tota 
la comarca”.
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L’encreuament entre la N-340 i la carretera d’Olesa de 
Bonesvalls acull, des d’abril de 2018, una nova pantalla de 
tipus LED de dos per un metre amb informacions turístiques 
i d’abast local les 24 hores del dia. Aquesta instal·lació, pio-
nera a la comarca, es va complementar en el mes d’octubre 
de 2018 amb un tòtem informatiu dotat de pantalla tàctil i 
que permet l’accés a les webs de turisme i de l’ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès.

Avinyó Nou estrena
pantalla LED i punt
informatiu

La revisió de la se-
nyalètica vertical del 
municipi es va realitzar 
el passat abril del 2016, 
i sorgia com a resposta 
als requeriments del Pla 
de Dinamització Turísti-
ca del municipi aprovat 
el 2014. En total s’han 
incorporat 124 senyals 
noves a 29 punts del 
municipi, a les quals 
s’han afegit 12 tòtems 
d’entrada a cada poble, 
que inclouen el logotip 
turístic i imatges identi-
ficatives.

Nova senyalètica turística
i tòtems d’entrada
als pobles

Social media: una aposta en clau turística
Un dels camps que han evidenciat un progrès més gran 

en tots els camps de medició aquesta legislatura ha estat 
el de les xarxes socials de Turisme Avinyonet. Als primers 
passos d’aquest quatrienni, els nostres canals acumulaven 
372 seguidors (Facebook), 77 (Twitter) i 137 (Instagram). Al 
tancament d’aquestes línies en són 1.363, 724 i 677, respec-
tivament. El creixement, però, més significatiu, arriba en el 
capítol d’interaccions, amb un total de 29.195 en el trienni 
2015-2018. 

Amb aquesta eina digital, la regidoria de Promoció Eco-

nòmica ha volgut posar el focus en el contingut lligat als 
nostres pobles, el nostre patrimoni i els esdeveniments més 
rellevants per tal de projectar Avinyonet del Penedès a la 
resta de la comarca i a tot Catalunya. En aquesta evolució 
han estat clau les contribucions del Microvi, com a event de 
capçalera, els diferents concursos a xarxes socials (com ara 
la Macropanera) i, per descomptat, les felicitacions de Na-
dal socials, que han tingut com a protagonistes els nostres 
cellers (2015), els alumnes de l’escola (2016) i la Gent Gran 
del municipi (2017). 

Evolució de les xarxes socials
de turisme Avinyonet (2015-2018)

Creixement de seguidors

Publicacions

Interaccions

1.150

938

2.704

711

1.492

8.738

509

543

17.753
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Paraules

1. Paolo Miceli (CEO Finca La Gramanosa):
D’Avinyonet al món, Finca la Gramanosa s’ha consoli-

dat com un dels referents de l’oli d’oliva. Un dels capitans 
d’aquest projecte va servir per donar el tret de sortida a Veus 
d’Avinyonet. 

“Podem dir que, ara per ara, estem dins les tres o quatre 
millors empreses d’oli a nivell espanyol pel que fa a qualitat, 
i som segurament la millor de Catalunya (…) El nostre objec-
tiu és fer el millor oli d’oliva del món”.

“Els premis que guanyem provenen, tots, d’oliveres de la 
finca d’Avinyonet, on hi ha 70 hectàrees i 19.600 arbres. Po-
dem dir, doncs, que alguns dels millors olis del món surten 
de casa nostra”.

2. Enrique Asensi (escultor)
Resident a cavall entre Colònia, a Alemanya, i les Gunyo-

les, Asensi és un referent europeu en l’art de l’escultura. Vam 
repassar amb ell els seus inicis, el procès creatiu i també 
quina va ser la casualitat que el va portar a instal·lar la seva 
residència al municipi.  

“Pot arribar a ser temptador no evolucionar i quedar-te 
en les propostes artístiques que veus que tenen sortida al 
mercat. Però jo mai he seguit aquest camí, perquè repetir 
m’avorreix. No em surt de dins”.

“Jo no copio la natura, intento expressar sentiments, 
pensaments, les raons per les quals estic en aquest món.”

“L’etiqueta del Gran Caus Blanc va ajudar a decidir-nos. 
Aquell vi ens va encantar, i l’any següent vam anar a visitar 
el celler (…) Des de llavors, cada cop que baixava a veure la 
meva família a València em quedava dos o tres dies a Can 
Ràfols dels Caus.”

3. Josep Raventós (pastor)
Una de les entrevistes més emotives de la secció ens va 

dur a l’Arboçar fins al domicili del Josep Raventós, el popular 
Josep de Cal Garrofa, darrer pastor de l’Arboçar. Ja traspas-
sat, les seves paraules són un recull de sapiència i un home-
natge a una professió dura i mai prou valorada. 

“Imagina anar d’aquí al Pirineu a peu, en un camí que et 
tenia de 12 a 13 dies, i 23 en la pitjor de les ocasions. Moltes 
vegades m’han preguntat què faria si tornés a ser jove, i jo 
sempre responc que no hauria escollit una altra professió. 
Perquè m’agradava”.

“Estar sense treballar és el càrrec més dur que existeix, 
perquè sense res a fer el ‘barret’ volta massa”.

“Abans hi havia pastors a tot arreu, i ara mateix, malgrat 

Aquesta nova secció del butlletí 
municipal, nascuda en l’edició 
93, ha cercat lligar
temes d’actualitat a partir de 
rostres del municipi. L’art, els 
oficis històrics o el record han 
desfilat per aquestes darreres 
pàgines de la publicació en
format d’entrevista o
reportatge de cites. Hem recollit 
els primers 11 exemples amb 
algunes de les frases més
destacades. 
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Paraules
l’atur, hem de buscar-los a l’estranger. Ens hem aburgesat 
massa, i ho estem pagant i ho pagarem”.  

4. Pere Marcè (músic i ex-president del Centre Cultural 
i Recreatiu Cantallops)

El folklore tradicional i la passió pel ball van ser prota-
gonistes d’aquesta xerrada, que coincidia en el temps amb 
la celebració del centenari del Centre Cultural i Recreatiu de 
Cantallops. 

“La gran llàstima que em queda de la Festa Major d’avui 
és que la gent ja no surt a ballar. Uns perquè són grans i d’al-
tres perquè els pasdobles, tangos o boleros no els coneixen, 
o no els hi agraden. El ball ‘agarrao’ s’està perdent”.

“Cantallops és un poble petit, aquest és potser el seu 
gran defecte. La gent fa pinya, col·labora amb la societat, 
però ens falta una mica més de cor. Potser m’agradaria que 
les Festes Majors fossin més sonades”. 

5. Ton Ferret i Joan Massana (antics usuaris de la mà-
quina de batre de les Gunyoles)

La recuperada màquina de batre i la nova festa en el seu 
honor van envoltar un reportatge dedicat a aquesta històri-
ca peça de museu, tan important per al desenvolupament 
de les Gunyoles a mitjans del segle XX. 

“Vaig acceptar la primera feina als 11 anys, i ja no vaig 
tornar a l’escola. Des de llavors, he crescut professionalment 
fent les feines més dures, perquè eren les que més diners re-
portaven a casa. Ara en diuen crisi… llavors hi havia fam”.

“Les jornades de feina s’estenien durant deu hores i s’ar-
ribaven a batre entre 2.500 i 3.000 kg de blat, ordi o civada. 
Es precisaven tres treballadors per poder fer funcionar la 
màquina adequadament, que cobraven unes 15 pessetes als 
anys 40, sou que va augmentar fins a les 20 pessetes als 50.”

6. Joan Marcè (PRESIDENT DEL GIA I MEMBRE DE L’ADF)
La lluita contra els incendis i l’estima del patrimoni na-

tural i el voluntariat va abraçar l’entrevista al Joan Marcè, 
cofundador del GIA junt al Josep Maria Heras i una de les 
ànimes mater de l’ADF. 

“El GIA el va engegar el 1998 el Josep Maria Heras, i m’hi 
vaig sumar de seguida, aprofitant que tot just acabava de 
fer els 18 anys. Vam coincidir una colla de gent del munici-
pi d’edats molt similars que vam crear el grup de voluntaris, 
ara integrats dins l’ADF”.

“Davant el foc has de mirar de pensar més amb el cap 
que amb el cor. Tu potser t’hi abocaries de seguida, però 
abans és necessari ubicar-te, saber cap a on van les flames, 
la direcció del vent i, només en aquest moment, intervenir”. 
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7. Pere Tarrés  (practicant d’Avinyonet)
Les vivències després de 26 anys a Avinyonet del nostre 

practicant van capitalitzar la secció de l’octubre de 2018, que 
va ser la prèvia perfecta per a un comiat massiu al Centre de 
Dinamització Turística Cultural unes setmanes més tard. 

“I vet aquí que em diuen que el meu lloc de feina es tro-
baria a Avinyonet del Penedès i Olesa de Bonesvalls. ‘I on 
són aquests pobles?’, em vaig preguntar. Jo no n’havia sentit 
a parlar mai”.

“La paraula ‘practicant’ em va fer gràcia, perquè pensava 
que ja no es feia servir…”

“Durant tots aquests anys m’he sentit molt ben acollit al 
municipi. Al principi la gent entrava com a pacient, i molts 
ara són amics. He punxat a tot el poble, i si no a tots a un per-
centatge molt alt. També he tingut la sort d’entrar a moltes 
cases i viure junt a les famílies alegries i penes”.

8. Maria Córdoba (jugadora d’hoquei patins al CP Vi-
lanova)

La guanyadora de la Copa de la Reina d’hoquei patins de 
2018 va desfilar per les nostres pàgines relatant el seu amor 
per l’especialitat, desvelant les interioritats de la competició 
a l’elit i els malaurats hàndicaps que encara travessa l’esport 
femení. 

“No m’ho creia. A les fotos de la celebració del títol tot-
hom surt rient, feliç… Jo em veig paralitzada, en shock. No 
era conscient del que acabàvem d’aconseguir. No podia par-
lar, no sabia com expressar els meus sentiments.”  

“La meva mare diu que vaig aprendre abans a patinar 
que a caminar. L’hoquei és la vida per a mi. Sense ell tot es 
fa més difícil”

“Jo sóc d’Avinyonet, i sempre ho remarco. M’agrada el 
meu poble, Cantallops! Al meu equip em fan broma dient: 
‘Què fas vivint allà? Que no ho coneix ningú i ni tan sols surt 
al mapa!’ Però jo estic molt bé aquí”. 

9. Els rostres de la Festa Major (representants de les 
entitats culturals)

L’organització de les grans festivitats dels pobles va ca-
pitalitzar el protagonisme en el número de juliol de 2018, en 
paraules dels sis màxims representants de les societats po-
pulars. I entre repàs a acte acte van entrar també en joc les 
confidències… 

“Normalment el versot que critica una casa el recita el 
diable que viu en aquella mateixa llar. Si algun dia m’han de 
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criticar a mi, no tinc dubte que qui parlarà serà la meva filla. 
Seguríssim. Hi ha hagut, però, anys força durs amb els ver-
sots, i la gent s’ha enfadat molt” 

“La gent del poble no posa problemes a l’hora de col·la-
borar. Ara bé, després si els hi demanes d’entrar a la Junta, 
la resposta canvia…” 

10. En record del Josep Maria Heras (Fundador del GIA 
i ADF Avinyonet): 

Les pàgines més sentides de la història d’aquesta secció 
van arribar amb l’octubre de 2018. El text va recollir ínte-
grament l’homenatge que els companys de l’ADF del Josep 
Maria Heras van llegir durant el seu funeral davant d’ADFs, 
Bombers i Agents Rurals vinguts de tot Catalunya. 

“Vas morir fent el que t’apassionava, apagant foc, en acte 
de servei, ajudant els altres de forma voluntària. Com t’ho 
podrem agrair, això? El món està en deute amb tu. Quin or-
gull ser companys teus. Quin honor tan gran, vist amb pers-
pectiva”.

“Qui busqui una definició de voluntari, que pregunti pel 
Josep Maria.”

“Ara som més pobres. Catalunya ha perdut un voluntari 
ADF dels millors. El Josep Maria ha estat com un pare per 
a nosaltres. Haurem d’aprendre a funcionar sense el pare. 
D’aquesta només ens en sortirem si seguim els valors que 
ell emanava. Que en realitat són l’ADN de les Agrupacions 
de Defensa Forestal. És a dir, treball en equip, protecció del 
territori, rigor, eficiència de recursos, honestedat... i un valor 
molt important que ell ens va ensenyar: seguretat primer. La 
seguretat és el primer... Aquesta ha estat l’última lliçó que 
ens ha donat. T’estimem, Josep Maria. No t’oblidarem mai. 
Sempre seràs un exemple. ”

11. Xavier Guilera i Ramon Nadal (autors del llibre Avi-
nyonet del Penedès. L’origen de la vinya)

Una de les grans fites cultural de la legislatura va ser pro-
tagonista de la secció el passat mes de gener, amb un breu 
repàs al llibre i tota la història que envolta aquest gran pro-
jecte del municipi. 

“En els darrers temps hem fet un salt molt important, 
passant de les pedres a les persones. Aquest llibre és, de fet, 
una important ‘infraestructura’ cultural per a Avinyonet”. 

“El llibre és com un poliedre. Cada cara és autosuficient, 
perquè cada capítol té la seva entitat i s’ha d’entendre autò-
nomament, alhora que si es llegeixen d’una tirada hi ha una 
certa coherència i continuïtat”. 

“Hi ha una vocació de reforçar la identitat col·lectiva, el 
setiment de pertinença a Avinyonet. És una visió molt inte-
gradora, però també un element de cohesió social”.
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