


SERVEIS TÈCNICS 
Ser.tecnics.avinyo@diba.cat

Aparelladora
Dilluns de 16.00 a 20.00 h
Dimecres de 9.00 a 15.00 h
Dijous de 9.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h

Arquitecte
Dimecres de 9.00 a 15.00 h

Jutge de pau / Dimarts matí i dijous tarda
Educadora social / Dijous tarda
Assistent social / Dimarts de 9.00 a 14.00 h

Notaris
Sallent / 938370547             
1r i 3r dimecres de 14.00 a 14.30 h
Santpedor / 938321726             
1r i 3r dimarts de 10.00 a 11.30 h

HORARIS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

Pavelló / 938387684
De dilluns a divendres de 15:00h a 22:00h

Centre Cívic  Can Tutó / 931860118
centrecivicavinyo@hotmail.com
De dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h
Divendres de 17:00 a 19:00h

Casal Jove el Refugi / 931860100
De dilluns a divendres de 17:00h a 20:00h

Casal de Gent gran / 931860101
De dilluns a dissabte de 14:00h a 19:00h
Diumenge de 15:00h a 20:00h

Biblioteca d’Avinyó / 938387101
De dilluns a divendres de 16:00h a 21:00h
Dissabtes de 10:00 a 13:00h

Deixalleria
Dimarts i dijous de 18:00h a 20:00h
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge 
de 12:00h a 14:00h
Deixalleria mòbil
Quinzenalment els dimecres al mercat

Mercat Municipal / Cada dimecres al matí

Cementiri / Diumenge de 8:30h a 13:30h

Edició: Ajuntament d’Avinyó
Agraïments: redactors, fotògrafs,
i col·laboradors
Disseny i maquetació:

Dipòsit legal: B-9890-2006

TELÈFONS
CENTRES EDUCATIUS

CEIP Barnola / 938387279
Llar d’infants l’Estel / 938387176
IES Artés / 938202193

INFORMACIÓ D’INTERÈS

CAP Avinyó / 938388855
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 8:00h a 15:00h
Dimarts de 13:00h a 20:00h

Sanitat respon 24h / 902111444
Emergències / 112
Bombers / 085
Mossos d’Esquadra / 088

PUNTS DE SERVEI

Aigua / SOREA / 938371854

Electricitat / FECSA / 938305292 

Gas / REPSOLGAS / 901170170

Televisió per Cable
JOSEP CODINA / 630889045
XAVIER VILAR / 657300956

HORARIS OFICINES I SERVEIS AJUNTAMENT

938387700
Correu electrònic: infoavinyo@diba.cat

Facebook: Ajuntament d’Avinyó
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

Dijous de 16.00 a 20.00 h
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Malgrat les retallades, els ajuntaments 
podem continuar accedint a diferents 
tipus de convocatòries d’ajuts per fi-
nançar els projectes municipals. Unes 
d’elles són els fons europeus (Feder) 
destinats a la promoció econòmica 
i que, a diferència de fa uns anys, no 
poden ser destinats a la construcció 
d’infraestructures.
A la convocatòria que acabava el 31 de 
març, l’Ajuntament d’Avinyó ha pre-
sentat un projecte de promoció co-
mercial i turística que, amb un pres-

supost d’uns 320.000 euros, preveu, 
entre d’altres coses, la transformació 
de l’eix comercial (del carrer Manresa 
al carrer Major) en carrers de plata-
forma única i de prioritat per a via-
nants. 
L’objectiu és embellir els carrers cèntrics 
del poble, potenciar la zona comercial 
i millorar la mobilitat dels vianants. En 
la vessant turística, es proposa crear un 
centre d’interpretació sobre la Guerra 
dels Matiners i la telegrafia òptica i des-
envolupar un programa d’accions de 

promoció i difusió del municipi. Els fons 
europeus cobreixen la meitat del pres-
supost del projecte. L’Ajuntament farà 
front a l’altra meitat amb fons propis i 
amb altres ajuts complementaris.

Les propostes incloses en la 
sol·licitud de subvenció són una part 
de l’estratègia de promoció econò-
mica i comercial que, de manera més 
amplia, es presentarà en les noves 
convocatòries d’ajut que sortiran els 
propers mesos.

VISITA A L’AJUNTAMENT

Petició de fons europeus

Com cada any, els nens i nenes de 3r de l’escola Barnola, van visitar l’ajuntament i van parlar amb el Sr. alcalde.
El que més els va agradar va ser poder seure a la taula on es fan els plens de l’ajuntament.

per a la promoció econòmica

dels alumnes de 3r de l’escola Barnola
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Acte de reconeixement a
Josep M. Costa Jiménez

L’any 1999, un cop acabada la remodelació de l’edifici de l’ajuntament, l’equip de 
govern d’aquell moment va posar a la nova sala de plens dos quadres on es mos-
traven totes les persones que havien exercit d’alcalde d’Avinyó des de l’any 1844 
fins al 1991. Per a cadascun d’ells, s’indica el nom i cognoms, el període que va ser 
alcalde i, en la major part, se’n mostra també una fotografia. Els plafons ens perme-
ten conèixer una part de la història política del nostre poble i són, sobretot, una 
manera de reconèixer públicament la dedicació i els esforços de totes aquestes per-
sones que han treballat per fer que el poble progressi i millori en tots els aspectes.

Ara, l’actual equip de govern ha volgut donar continuïtat a aquella col·lecció 
incorporant-hi els dos alcaldes que ha tingut el poble des del 1991. En l’acte ce-
lebrat el dissabte 21 de gener i que va omplir la sala de plens de l’ajuntament, es 
féu el reconeixement públic a Josep M. Costa Jiménez, alcalde d’Avinyó durant 
dos mandats, en el període 1991-1999. En primer lloc, va intervenir l’actual alcalde, 
Eudald Vilaseca, que, entre altres coses, va ressaltar que el reconeixement públic a la 
dedicació d’unes persones que han treballat pel poble s’ha de fer independentment 
de la seva ideologia política. En segon lloc, va parlar en Joan Careta, regidor de l’equip 
de govern durant els vuit anys de mandat de Josep M. Costa, que va explicar com 
van viure aquells anys a l’ajuntament els dos equips de govern. Finalment, hi hagué 
el parlament de Josep M. Costa que, a part d’agrair el reconeixement que se li 
feia, va deixar clar que tota la feina feta durant aquells vuit anys va ser mèrit 
de tots els regidors que van treballar amb ell; és per això que va fer extensiu el 
reconeixement a tots ells.
 

Properament es farà l’acte de reconeixement a Josep Balasch Tordera,
alcalde d’Avinyó durant el període 1999-2011.

Nínxols i columbaris nous del cementiri
Amb l’aprovació de les ordenances fiscals, el novembre de 2011, es van 
aprovar els preus pels nínxols i els columbaris de la part nova del cementiri, 
els contruïts l’any 2010. A partir d’ara la gestió de la concessió dels ma-
teixos es farà de la següent manera:
 
· Aquest mes d’abril sortirà a concurs la concessió de 36 nínxols.
  S’obrirà un  termini de sol·licitud i s’adjudicaran per sorteig.
· La resta de nínxols els tindrà l’ajuntament i s’aniran adjudicant corre-
lativament (segons la numeració) a mesura que sorgeixi la necessitat.

Amb aquest procediment es satisfan, per una banda, les sol·licituds entra-
des a l’ajuntament abans del juny de 2011 i, per l’altra, s’assegura que sem-
pre hi haurà nínxols disponibles per qui ho necessiti.

Quan l’actual equip de govern vam en-
trar a l’Ajuntament el passat mes de juny, 
ens vam trobar amb un problema greu 
pel que fa a la gestió del servei de dis-
tribució d’aigua potable i al seu sistema 
tarifari. Tot plegat és el resultat d’una 
política que considerem desencertada 
de l’anterior govern de CiU, de la qual 
ara estem patint les conseqüències. A 
part d’alguns desajustos de caire menor 
(preu de venda a Sallent...), el fet més 
important és que el servei de distribu-
ció d’aigua costa a l’Ajuntament molt 
més del que ingressa dels usuaris a 
través de les tarifes. Dit d’una altra 
manera, l’aigua està subvencionada 
per l’Ajuntament; el dèficit es paga 
amb els diners de tots, quan és un servei 
que haurien de pagar els mateixos usua-

ris en proporció a l’aigua que gasten. 
Això ha fet que l’Ajuntament hagi acu-
mulat un important deute amb Sorea 
que sis mesos abans d’entrar el nou 
equip de govern (desembre de 2010) 
pujava a 204.070,01 euros a falta de 
sumar-hi les actualitzacions definitives 
de les retribucions dels dos darrers anys. 
Malgrat ser un deute cobert pels pressu-
postos, no deixa de ser una despesa que 
s’hauria pogut destinar a d’altres neces-
sitats. El problema ve del fet que, des de 
l’inici de l’actual concessió, el 1997, 
ara fa 15 anys, les tarifes que paguen 
els usuaris no s’han tocat mai, mentre 
que els costos han anat creixent contí-
nuament. 
L’actual govern d’ERC estem afron-
tant el problema per trobar la solució 

menys dolenta de les possibles i po-
sar-la en marxa de seguida que es pu-
gui. De moment, tot segueix igual que 
abans; no hem fet cap canvi en el siste-
ma tarifari  ni en el sistema de retribució 
de Sorea. Les previsions, però, apunten 
cap a una actualització de les tarifes. 
L’Ajuntament informarà amb detall a 
tots els avinyonencs de seguida que 
s’introdueixi cap canvi en la gestió del 
servei de l’aigua potable.

L’equip de govern es va comprometre a treballar per resoldre els problemes de mo-
bilitat pels vianants que hi ha a la carretera de Prats al seu pas pel poble. Es per això 
que vam exposar aquests problemes al Director General de Carreteres, sr. Jordi Fo-
llia, i a d’altres responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat, els quals es 
van comprometre a estudiar-los i a donar-hi solució.
Un punt negre pel que fa a la mobilitat dels vianants és la sortida del Parc Ma-
ragall cap el poble. Si bé hi ha el semàfor que el connecta amb el carrer Gavarresa, 
és del tot necessari dotar-lo d’una sortida segura per l’altre extrem, el que dona a 
l’encreumanet de carreteres. Aquest és un punt per on passa molta gent sense les 
mesures de seguretat necessaries.
Com que la carretera d’Oló és competència de la Diputació de Barcelona, vam de-
manar a la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació si podien 
estudiar el tema i trobar-hi solucions. Hem rebut ja una proposta concreta, l’hem 
acceptada i els serveis tècnics de la Diputació ja l’han aprovada. Ara de moment 
només és un projecte, esperem que la disponibilitat pressupostària de la Diputació, 

que és qui ha de fer l’obra, ens perme-
ti veure’l fet aviat. Com es pot veure al 
gràfic, la solució proposada és un pas de 
vianants que travessa la carretera d’Oló 
unint el Parc Maragall amb la vorera del 
cantó de la Coma. Els vehicles es veuran 
forçats a disminuir la velocitat gràcies a 
la reducció de l’amplada de la calçada 
per l’illeta de l’encreuament i a la senya-
lització. La idea és fer una travessa segu-
ra que sigui una continuació del passeig 
central del parc Maragall. En accions 
posteriors es millorarà la continuïtat 
d’aquesta ruta de vianants per la vo-
rera de la Coma.

MILLORA DE LA MOBILITAT:
          Nou pas de vianants al Parc Maragall

EL PREU DE L’AIGUA:
noves tarifes després de 15 anys
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Amb la intenció d’adaptar la oferta de sòl industrial a la situació econòmica actual, l’Institut Català del Sòl (Incasol), entitat 
promotora del Polígon Industrial del Soler, ha modificat les condicions d’adquisició i els preus de les parcel·les que encara hi ha 
buides per tal de facilitar la seva adquisició als possibes compradors.
El fet més notable és que han baixat els preus de les parcel·les en més d’un 30%. A la taula adjunta s’indiquen les parcel·les 
que encara hi ha buides, el seu tamany i el preu per m2.

Per altra banda també s’han modificat els terminis donats al compradors per a començar a edificar i tenir la nau acabada, ara 
s’allarguen a 2 i 4 anys respectivament.
Pel que fa al pagament, en el moment de la compra de la parcel·la s’ha d’abonar el 30% del seu cost, podent-se pagar el 70% 
restant en un termini de fins a 10 anys.
Durant aquest mes d’abril l’Incasol ha obert un concurs públic per a l’adquisició de les parcel·les buides aplicant aques-
tes noves condicions. Per a més informació: a l’Incasol (www.incasol.cat) i a l’Ajuntament d’Avinyó

Per tal de deixar els carrers guarnits en les 
festes de Nadal, vàrem penjar, com cada any, 
uns quants llums decoratius amb motius na-
dalencs. Aproximadament la meitat d’aquests 
llums són de propietat municipal; l’altra mei-
tat els lloguem a una empresa de serveis. 
Aquest darrer Nadal hem reduït una ter-
cera part els diners destinats per aquest fi, 
bo i intentant que no es notés gaire en la 
il·luminació del poble.
Des del 27 de desembre i durant 6 mesos, la 
brigada municipal compta amb la incorpo-
ració d’un treballador mitjançant un Pla 
d’Ocupació de la Generalitat, l’Antoni Hino-
josa, que ajuda en les tasques de cada dia que 
desenvolupa la brigada.

Els comerços d’Avinyó estan disposats a plantar cara a la crisi i, lluny d’abaixar els braços 
o rendir-se, han sumat esforços junts i han reconstituït la unió de botiguers, amb 
una junta renovada i amb molta empenta.
Tanta, que ja han organitzat els seu primer acte, en el qual s’ha premiat el guanya-
dor del concurs organitzat per buscar el nou logo de l’entitat.
La Unió de Botiguers i Serveis d’Avinyó (UBSA), que així s’anomena, ha premiat l’Ivó 
Oliveras pel seu disseny modern i creatiu, que ja podrà ser utilitzat per crear el merchan-
dising de l’associació.
Enhorabona a tots!

Aquest hivern, com tots els hiverns, la briga-
da municipal ha dedicat la major part de la 
seva tasca en la poda d’arbres de titulari-
tat municipal, una tasca llarga a causa de la 
quantitat d’arbres de què disposem en els 
equipaments públics.
Per tal de fer front als problemes que po-
den causar les inclemències del temps, com 
ara les petites nevades d’aquest hivern i les 
glaçades dels dies posteriors, la brigada ha 
transformat la màquina escombradora 
Ausa, d’incorporació recent, en una màqui-
na amb pala per treure neu i una sitja per 
escampar sal allà on calgui. Era la primera 
vegada que es muntaven aquests accessoris, 
i el resultat fou força positiu, encara que varen 

caldre alguns retocs. Un dels punts en què va 
ser necessària la intervenció d’aquesta màqui-
na fou a la baixada de l’Urbisol cap a la Ruca, ja 
que, en tractar-se d’una costa molt obaga, la 
neu glaçada s’hi va quedar alguns dies.
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Nous preus al Polígon del Soler

En aquests moments el nivell d’ocupació 
del Polígon del Soler és el següent:
Parcel·les petites (1.000 m2)
D’un total de 15 parcel·les, n’hi ha 8 
d’ocupades amb naus, 4 de venudes 
però sense nau i 3 de buides a la venda.
Parcel·les mitjanes (9.000-13.000 m2)
D’un total de 4 parcel·les, n’hi ha 1 
d’ocupada amb una nau i 3 de buides a 
la venda.
Parcel·les grans (23.000-35.000 m2)
Hi ha 2 parcel·les que estan buides i a la 
venda.

Tipus de parcel·la

Parcel·les petites 
(1.000 m2)

Parcel·les mitjanes 
(9.000-13.000 m2)

Parcel·les grans 
(23.000-35.000 m2)

Nombre de parcel·les

3

3

2

Preu (euros/m2)

95 (abans 141)

90 (abans 131)

77 (abans 120)

A causa de la gran quantitat de patinets que van dur els Reis, molts nens i nenes 
d’Avinyó van a l’escola amb aquest mitjà. Per això, hem procurat diversos aparca-
ments per a  patinets, un d’ells davant de l’escola, al costat del de les bicicletes. Des 
de l’Ajuntament vam estar buscant aquest tipus d’aparcaments i, per sorpresa nostra, 
no en trobàvem enlloc. Els hem hagut de fer fabricar, de tal manera que hem provocat 
l’aparició d’un nou producte que no existia.

La regidoria de Promoció Econòmica, 
amb la participació molt directa de la 
resta de regidories, ha encetat un projec-
te engrescador: la Fira dels Matiners.
Ja fa uns mesos que es va constituir la 
Comissió de la Fira, formada per un 
grup de persones molt treballadores i, 
sobretot, molt il·lusionades a portar la 

batuta d’aquest gran repte.
Una comissió que també compta amb la 
col·laboració d’entitats, col·lectius i in-
dividualitats que, desinteressadament, 
hi posen el seu granet de sorra. Aquest 
gir de 180 graus que li estem donant 
a la fira ha d’aconseguir dinamitzar 
l’economia i el turisme i que els carrers 

del poble s’omplin de visitants que tro-
bin quelcom especial que els enganxi 
per tornar l’any següent.
En resum, una fira que vol enca-
bir tothom qui hi vulgui participar, 
tothom qui en vulgui gaudir, tot el po-
ble d’Avinyó. Ens trobem el 13 de maig, 
matiners!

Aparcaments per a patinets

La refundació
de la Unió de Botiguers i Serveis d’Avinyó ja és un fet



Reciclem?
Aquest és un escrit recordatori a tots els avinyonencs de la importància de reciclar; i 
no és pas que Avinyó no recicli; simplement, refrescarem la memòria. En un proper 
Avinyó Informa donarem dades més concretes sobre com recicla Avinyó.
Tot això ve a tomb perquè hem trobat en algunes ocasions objectes voluminosos al 
costat dels contenidors: mobles vells, matalassos, carregadors de mòbil, runa o 
electrodomèstics. Aquests objectes han d’anar dipositats a la deixalleria. Tam-
bé trobem que la gent deixa les capses de cartró a fora del contenidor; doncs aques-
ta no és la forma correcta d’actuar; hem de desfer les capses i dipositar-les dins el 
contenidor que els pertoqui. Penseu que el camió que fa la recollida selectiva i la 
de rebuig, per norma, no  agafa el que hi ha a fora del contenidor.

Cal recordar, doncs, a tothom que cada contenidor està destinat a un tipus de
material i producte: 

CONTENIDOR BLAU: PAPER I CARTRÓ.
CONTENIDOR GROC: PLÀSTIC I ALTRES ENVASOS, COM LLAUNES.
CONTENIDOR VERD: VIDRE. 
CONTENIDOR MARRÓ: ORGÀNICA. 

I tot aquells objectes que no tinguin cabuda en aquests contenidors han d’anar a la 
deixalleria o al contenidor de rebuig.

Informem també que Avinyó disposa de diversos punts de recollida de piles; 
hi ha caixes de recollida en els següents punts: Ajuntament d’Avinyó (a l’entrada); 
la Primavera; Supermercats  Llobet, i Cal Sagalet; si no, també les podeu portar a la 
deixalleria.

Aprofitem per recordar els horaris de la deixalleria:
Dimarts i dijous de 18.00 a 20.00 h.
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 12.00 a 14.00 h.

Recordem també que hi ha la deixalleria mòbil, que vé quinzenalment
els dimecres al mercat.
A l’Ajuntament trobareu díptics informatius amb els horaris de la deixalleria mòbil a tot el Bages.

El pressupost general de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’exercici 2012 s’ha aprovat amb un import total d’1.824.567,00 €,
distribuït per capítols de la següent manera:

Detall de les inversions reals consignades en el capítol 6 de l’estat de despeses:
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Pressupost General AJUNTAMENT AVINYÓ 2012

Cursets gratuïts de conducció eficient

Amb la conducció eficient s’aconsegueix:

- Estalvi de carburant d’entre el 10 i el 25%

- Estalvi econòmic

- Reducció de la contaminació

- Menor risc d’accidents

- Allargament de la vida de l’automòbilMés informació: a les autoescoles i al web de l’ICAEN (Institut Català d’Energia (ICAEN)

A les comarques centrals
(Anoia, Bages, Berguedà i Osona):

- es faran 500 cursos
- l’autoescola adjudicataria és      
  l’Autoescola Font (amb l’autoescola        
  JOIVI com a entitat col·laboradora)

Des de l’any 2005 l’Institut Català d’Energia (ICAEN) organitza cursos gratuïts per aprendre a conduir de manera eficient i 
reduir el consum energètic del vehicle.

La impartició dels cursos s’adjudica a di-
ferents autoescoles i centres formadors 
del país. En total, s’ha previst que 5.000 
persones podran fer gratuïtament el 
curs de conducció eficient per a turis-
mes i 1.250 per a vehicles industrials.

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA 
DE CATALUNYA (CCAM) - INCENTIUS 2012
La Generalitat ha posat en marxa una nova línia d’incentius adreçada a im-
pulsar la competitivitat i la cooperació empresarial en el comerç, els serveis, 
l’artesania i la moda. En total, aquesta convocatòria d’incentius destinarà 
una dotació de 12 milions d’euros per a la millora de la competitivi-
tat del comerç, dels serveis, de l’artesania i de la moda, amb la finalitat 
d’establir un model de comerç basat en la cooperació empresarial.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 31 de maig.
Les bases de la convocatòria es poden consultar al web: www.ccam.cat

PLA RENOVA’T D’ENLLUMENAT
PER A COMERÇOS
El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços de l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la substitució de les instal·lacions 
d’il·luminació interior dels comerços per tal de millorar l’eficiència 
energètica i reduir el consum d’energia.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril o quan 
s’exhaureixi el pressupost destinat a aquest pla.
Trobareu tota la informació detallada al 012, consultant les empreses 
col·laboradores adherides al pla i al web següent: www.plarenovat.cat
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L’equip de govern ha habilitat enguany una partida econòmica de 5.000 € destinada a l’adequació d’habitatges per a la 
gent gran en el marc del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran de la Diputació de Barcelona. Té com a objec-
tiu fer reformes bàsiques i instal·lar ajudes tècniques en l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones 
grans més vulnerables, per tal de garantir les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. 

Els beneficiaris del programa seran 
les persones més grans de 65 anys, 
preferentment aquelles que es trobin en 
alguna de les següents situacions:
- Persones amb dificultats per realitzar 
les activitats de la vida diària.

- Persones amb pocs recursos econò-
mics: rendes mitjanes de les persones 
empadronades al domicili inferiors a 
dues vegades l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (Llei 6/2011, del 
27 de juliol), fixat en 569,12 euros men-
suals (663,98 en 12 mesos) i 7.967,73 
euros anuals.

- Persones que tinguin acreditada la 
seva condició de discapacitat i/o esti-
guin en situació de dependència.
- Persones majors de vuitanta anys 
que visquin soles o amb una altra per-
sona gran.

Els arranjaments que es duran a terme a 
l’interior dels habitatges es classifiquen 
en tres grups: banys (substitució de la 
banyera per un plat de dutxa, adapta-
cions, canvis d’aixeta); cuina (substitució 
de les plaques de gas/butà per plaques 
elèctriques, tractament antilliscant de 
paviments, etc.); altres (ampliació d’una 

porta, canvi de gir, etc.).
El valor estimat de les ajudes és de 
1.500 € per actuació. La Diputació 
assumeix el 80% del cost de l’obra i 
l’Ajuntament el 20% restant, una part 
del qual pot ésser assumit per l’usuari.
Si creieu que esteu en alguna de les si-
tuacions anteriors i necessiteu adaptar 
la vostra llar, no dubteu a demanar infor-
mació als Serveis Socials d’Atenció Do-
miciliària de l’Ajuntament d’Avinyó (tel. 
938387700)    
https://www.avinyo.cat/seu_electronica/ser-
veis-i-gestions/Area-de-Serveis-Socials/Servei-
d-Atencio-Domiciliaria 

A L’AULA SOCIOEDUCATIVA
Els nens i les nenes de l’aula socioeducativa van treballar la igualtat a través de la creació d’un 
mural, que està exposat al servei. La construcció del mural va tenir lloc la setmana del 5 a l’11 
de març, amb tots els grups que assisteixen a l’aula socioeducativa (el grup de petits, el grup de 
mitjans i el grup de grans). Els infants han plasmat en el mural un seguit de frases reivindi-
catives per fer palesa la participació de la dona en l’àmbit del treball i la societat. 

A LA BIBLIOTECA
L’hora del conte: El Príncep Ventafocs i altres contes d’igualtat; a càrrec de l’Antònia i la Gem-
ma. Hi van participar més de 30 nens i nenes, amb els seus acompanyants. Quatre contes molt 
dinàmics per commemorar el Dia de la Dona. 

Exposició de fotografies: La biblioteca se suma al 8 de març amb una exposició de fotografies 
de Josep M. Capellas. El nou espai per a exposicions ha acollit una mostra de fotos on la 
dona és la protagonista (una part càlida amb nus i una part més freda amb imatges de dones 
a la muntanya). L’exposició ha anat acompanyada d’un tríptic guia i s’ha mostrat durant tot el 
mes de març.

AL CASAL DE GENT GRAN
8 de març: dintre de la Setmana de la Igualtat de Gènere i el Dia de la Dona, la Gent Gran va or-
ganitzar una xerrada amb el títol “Què és el Banc del Temps”. Va comptar amb la presència 
d’unes 30 persones, i és va parlar sobre el valor del temps en aquesta organització sense ànim 
de lucre.

AL CENTRE CÍVIC
El passat 26 de març es va inaugurar l’exposició de cartells del Vuit de Març, Dia de la Dona. 
L’exposició va estar oberta fins el 9 d’abril.
També es va fer una activitat per a les dones, que consisteix a pintar una mandala. Primer es va 
explicar que són les mandales i els beneficis que ens comporta pintar-ne, ja que enforteix 
la capacitat de concentració, desperta la creativitat, ens ajuda a desconnectar-nos de les 
preocupacions diàries i ens relaxa.
Aquesta activitat serveix de base per incorporar fotos de dones fent feines i treballant. És una 
recerca de fotos antigues i variades i d’aquesta manera fem una recerca de la memòria històrica 
de les dones a través d’històries reals i viscudes per dones. Farem una sortida i presentarem 
el nostre treball el dia 21 d’abril a Cardona, on assistirem a una trobada de dones de tota la 
comarca. 

AL CASAL JOVE EL REFUGI
Des del casal jove, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, es va portar a terme 
un parell d’activitats adreçades als joves del municipi. El dijous i el divendres es va fer una ex-
posició: Treballem els estereotips, on els joves havien de construir frases, estereotips de 
l’home i de la dona, que s’han establert en la nostra societat i que tan interioritzats tenim; va 
donar peu a reflexionar i a debatre. L’altra activitat va ser més lúdica: una gimcana domèstica, 
en què, de manera individual, els joves es posaven a prova, tot superant situacions quoti-
dianes domèstiques com doblegar roba, rentar plats, planxar i, fins i tot, posar uns bolquers; 
el jove que superava totes les proves amb menys temps guanyava dues entrades per veure el 
Reugenio. El guanyador va ser el Joan Pont.

DES DE LA ZONA ESPORTIVA
El dissabte dia 10 de març i dins els actes de la Setmana de la Dona, es va organitzar una cami-
nada per l’entorn del nostre poble. El recorregut, totalment senyalitzat, també es podia fer 
corrent. L’activitat, organitzada des del pavelló municipal, va comptar amb la participació d’ 
unes 30 dones, que van poder gaudir d’aquest recorregut entre pistes, corriols i senders, i que 
les va portar des de la Plaça d’Avinyó cap a la font de la Rovirassa, pel camí vell, i la Muntada, per 
arribar al pavelló, on les esperava un pica-pica com a cloenda de l’activitat.

Activitats
L’AJUNTAMENT, MÉS A PROP DE LA GENT GRAN: 

Adaptació i arranjament de la llar

Els infants que assisteixen a l’aula so-
cioeducativa han estat dissenyant un 
logotip per donar  imatge al servei. Es-
perem que us agradi!
També s’ha  treballat en la creació 
d’un bloc. Si voleu estar al dia de les ac-
tivitats que es porten a terme a l’aula so-
cioeducativa, només cal que consulteu 
http://aulasocioeducativaavinyo.blogs-
pot.com
El passat 25 de febrer va tenir lloc el 
Carnaval d’Avinyó. Per celebrar aquesta 

El dia 16 de gener i organitzada pel Cen-
tre de Gent Gran, es va fer la Torronada, 
amb l’actuació de Valentí Alsina, acor-
dionista i romancer. Va tenir molt bona 
acollida per tots els assistents.
 
El dia 16 de febrer es va fer el Dijous 
Gras, organitzat pel Casal de la Gent 

Gran. Van assistir-hi unes 60 persones i, 
després d’un bon berenar, es va fer una 
llarga i distreta sobretaula.
El dia 21 de febrer, des d’Acció Social, 
es va organitzar un taller amb el títol 
“Viure en positiu”, que, encara que no 
hi va haver gaire assistència, a les perso-
nes que hi havia els va agradar molt.

festa de disbauxa i diversió, els nens i les 
nenes que assisteixen a l’aula socioedu-
cativa van voler portar a terme un taller 
de màscares i un taller de pintura fa-
cial els dies 21, 22 i 23 de febrer. Cada 
infant va poder construir la seva pròpia 
màscara utilitzant una gran diversitat 
de materials. La creativitat i l’originalitat 
han marcat tendència en aquest taller 
en què els infants s’ho van passar d’allò 
més bé! Aquí podeu veure’n els resultats! 

Casal de gent gran

Per commemorar el Dia de la Dona, que es va celebrar el passat 8 de març, des dels diferents serveis i instal·lacions de l’Ajuntament 
d’Avinyó, es va organitzar la Setmana de la Igualtat de Gènere. Aquí us fem un recull d’algunes de les activitats que es van dur a terme.

SETMANA DE LA
IGUALTAT DE GÈNERE

L’ aula socioeducativa ja té logotip i bloc
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L’Associació de Municipis per la Independència és una orga-
nització que agrupa diferents ajuntaments catalans per tal de 
defensar l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya  amb 
l’objectiu de promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
L’entitat fou fundada el 12 de setembre de 2011 pel ple munici-
pal de Vic com a proposta de CiU i, concretament, a instàncies 
del seu batlle, Josep Maria Vila d’Abadal.
El projecte sorgí com a resultat del moviment institucional de 
declaracions de «municipis moralment exclosos de la Constitu-
ció espanyola», el qual arribà a aplegar el 12% dels ajuntaments 
del nostre país, iniciat com a reacció a les retallades del Tribunal 
Constitucional Espanyol a l’Estatut d’Autonomia, democràtica-
ment ratificat l’any 2006.

Sense cap mena de dubte, va ser aprovada per unanimitat 
i, un cop més, es mostra un consens entre els dos partits en 
la defensa de la nostra llengua i el treball per la transició 
nacional des del consistori per assolir l’emancipació de Ca-
talunya.

En relació als nostres sentiments nacionals, és bo recordar que 
el passat cap de setmana del 24 i 25 de març es va celebrar a 
Reus el 16è Congrés de CDC, al qual van assistir diversos mili-
tants del poble.

En aquest congrés, es va defensar i reivindicar la sobirania “com 
a eix polític d’aquest país”  i es va afirmar que l’exercici 
d’aquesta sobirania ha de ser   “el que un dia ens conduirà 
cap a l’Estat propi”. El mateix president Mas va manifestar que  
“Catalunya vol els mateixos poders que té qualsevol Estat”. 
Per tant, en aquest camp nacional, els dos partits tenen moltes 
coses en comú que ens han d’unir per treballar junts i aconse-
guir el mateix objectiu: tenir un Estat propi.

CONVERGÈNCIA, AMB L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA

Per tal de poder millorar la situació financera en què es troben 
les institucions administratives, el govern central i el català estan 
adoptant una sèrie de mesures que, si bé en alguns casos poden 
ser molt adequades, en d’altres tenen una eficàcia molt discuti-
ble, i fins i tot acaben sent injustes. Comentarem aquí algunes 
de les mesures que afecten els ajuntaments.

El problema financer més comú dels ajuntaments són les anome-
nades tensions de tresoreria o falta de liquiditat per pagar proveï-
dors o iniciar noves inversions. En alguns casos (els més greus), és 
conseqüència d’haver tancat els pressupostos amb dèficit o de 
tenir un elevat endeutament amb els bancs, la qual cosa dificulta 
l’obtenció de més crèdit. En molts casos, però, aquesta falta de 
liquiditat és deguda en bona part al deute que la Generali-
tat i altres institucions tenen amb els ajuntaments. Si els ajuts 
compromesos per les institucions per pagar inversions que els 
ajuntaments ja han fet avançant els seus diners no es retardessin 
tant de temps, la situació seria molt diferent.

Una mesura molt positiva per començar a solucionar aquest pro-
blema de liquiditat és el conveni signat entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions catalanes. Aquest conveni estableix 
que les diputacions deixaran diners a la Generalitat perquè 
pagui part del deute que té amb els ajuntaments. Pel que fa 
a la demarcació de Barcelona, aquest conveni farà que durant el 
mes d’abril els ajuntaments rebin en total prop de 170 milions 
d’euros. L’Ajuntament d’Avinyó en rebrà 126.147,55, aproxi-
madament el 20% del que ens deu la Generalitat.

El govern de Madrid també ha pres les seves mesures per 
millorar el sistema financer local. S’ha de dir, però, que són 
unes mesures en què l’administració central no hi ajuda gaire i, 
en canvi, comporten un esforç important per part dels ajunta-
ments. Una d’elles consisteix a promoure, a través dels bancs, 
una línia de crèdit perquè els ajuntaments disposin de diners 
per pagar als proveïdors els deutes anteriors al 31 de desem-
bre de 2011. La pega de la mesura és que els ajuntaments 
han de tornar aquests diners amb un interès que podria ser 
del 5%, pel que se sap fins ara, la qual cosa significa augmentar 
el deute bancari que puguin tenir. A més, és obligatori que els 
ajuntaments que tenen deutes a proveïdors del 2011 s’apuntin a 
aquesta línia de crèdit. No és el cas d’Avinyó.

La segona mesura adoptada pel govern espanyol, des del 
nostre punt de vista injusta, i que significa un atemptat 

a l’autonomia municipal, és la modificació obligada de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI). Aquest és un impost que re-
capten totalment els ajuntaments i són aquests els que, dins dels 
paràmetres que marca la llei, estableixen la quantia que els pro-
pietaris han de pagar. Després que a finals de l’any passat els ajun-
taments aprovessin les ordenances fiscals on es fixa el preu de les 
taxes i els impostos per l’any 2012, i després que els ajuntaments 
aprovessin els pressupostos de 2012 amb la previsió d’ingressos 
i de despeses ja quadrat, el nou govern de Madrid ve i obliga 
a quasi tots els ajuntaments a incrementar l’Impost de Béns 
Immobles perquè ingressin més i millori el seu estat financer. 

Aquesta mesura no és cap ajut, perquè els ajuntaments ja te-
nen quadrats els pressupostos d’aquest any i, per fer-ho, han 
abaixat o apujat els impostos d’acord amb les seves necessitats 
i vetllant que la pressió fiscal sobre el ciutadà no sigui injusta. 
Apujar l’IBI ja ho podia fer cada ajuntament pel seu compte i 
tots van fer amb l’IBI el que van considerar més raonable. No 
té sentit que ara el govern central imposi una puja que fa desqua-
drar totes les previsions.
A Avinyó també ens afecta aquesta mesura. L’increment a 
què obliga el Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre va en 
funció de l’any en què es va aprovar la revisió cadastral a cada 
municipi. Al nostre poble es va aprovar el 2004 i es va començar 
a aplicar el 2005. Per un any no entrem en el grup d’ajuntaments 
que no han de tocar l’IBI. Són els que van aprovar la revisió cadas-
tral entre 2005-2007. A Avinyó, l’adaptació de l’IBI al que diu el 
Reial Decret comporta els següents canvis: 
- A les propietats amb un valor cadastral superior a la mitjana del 
municipi se’ls ha d’augmentar el tipus impositiu un 6% respecte 
al que deien les ordenaces fiscals ja aprovades; per tant, passa a 
ser: 0,551 per als immobles d’ús residencial i 0,752 per als restants 
(10%  amb major valor cadastral dels solars) .

- Les propietats amb ús residencial i un valor cadastral inferior a 
la mitjana del municipi mantenen el tipus impositiu rebaixat que 
es va aprovar el mes de novembre: 0,52.

Això vol dir que a una part dels avinyonencs se’ls aplicarà un 
impost superior a l’establert en les ordenances fiscals aprova-
des el novembre passat. L’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Avinyó creiem que aquesta mesura és injusta i, en el cas del 
nostre poble, innecessària. És, a més, una greu ingerència en 
l’autonomia municipal, una autonomia que les lleis espanyoles i 
catalanes exigeixen que es respecti.

ENS TOQUEN L’IBI: UN ATAC A L’AUTONOMIA MUNICIPAL

En el ple del dia 28 de setem-
bre, els dos grups municipals de 
l’Ajuntament vàrem presentar una 
moció d’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència, que 
va ser aprovada en el ple del 25 de 
gener d’enguany. 
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Festes
de Nadal
amb un gran
varietat d’activitats
Aquestes festes de Nadal han estat 
una mica particulars, ja que, a part 
dels actes tradicionals de cada Na-
dal, com ara el Caga Tió, la cursa de 
Sant Silvestre, amb una gran afluèn-
cia de participants, els pessebres 
del Centre Cívic, les revetlles de Cap 
d’Any o la cavalcada de Reis entre 
d’altres, s’han caracteritzat pel re-
torn dels Pastorets.

El Grup de Teatre i els Cantaires 
ens han ofert una versió original 
d’aquest espectacle nadalenc; se 
n’han fet tres sessions.

També cal destacar el cant coral que 
ens va oferir el Cor Artesenc el dia 
6 de gener a l’església, un concert 
molt aplaudit pel públic assistent.

XXIII anys de 
Carnestoltes 

a Avinyó
El Carnestoltes d’Avinyó ja fa més de 
30 anys que se celebra. Sens dubte 
és una de les festes més rellevants 
del poble, amb un important impac-
te comarcal.

Tenint en compte la gratuïtat de tots 
els actes i que el cost del Carnestol-
tes es finança quasi sense subven-
cions, és d’un gran mèrit realitzar, 
any rere any, un Carnestoltes amb 
tres jornades d’activitats.

Des d’aquí, en nom de tots els mem-
bres del consistori, només podem 
donar les gràcies a l’esforç dels orga-
nitzadors i dels participants, que han 
aconseguit que la festa hagi arrelat 
com mai entre els avinyonencs.

Per molts anys, visca el Carnestoltes 
d’Avinyó!



El proper dia 10 de maig, a la residència i 
centre de dia Relat volem obrir-vos les por-
tes perquè vingueu a passar un dia amb tots 
nosaltres i pugueu conèixer quines activitats 
s’hi fan.
Podreu venir de 10 del matí a 6 de la tarda, 
i s’oferirà dinar gratuït i activitats adapta-
des per a totes les necessitats.
Trobareu més informació en uns tríptics 

que es repartiran per diferents punts, com 
l’ajuntament o el CAP; i el dia de Sant Jordi, 
que serem a la plaça de l’ajuntament venent 
roses.
Estarem molt contents de poder-vos rebre i 
passar un dia tots junts.
Per a inscripcions i més informació, podeu 
trucar al:
93 838 88 63 (PLACES LIMITADES).

Diumenge passat, 15 d’abril, va tenir lloc 
al Catalunya la presentació de la Fira dels 
Matiners. Més d’un centenar de persones 
van assistir a l’acte. Val a dir que moltes 
d’elles ja eren les persones implicades en 
les diferents comissions de l’organització 
de la fira, però també vam veure moltes 
cares noves, i això ens va alegrar molt, per-
què vam veure que el tema està arrelant 
i que els avinyonencs i avinyonenques 
tenen moltes ganes de participar en 
aquesta nova fira. Allà es va recordar els 
referents històrics en què es basa la fira, es 
va explicar els espais que hi haurà, com per 
exemple el Celler de Cal Verdaguer; les ac-
tuacions teatrals, musicals i de ball que es 
realitzaran; com estem organitzats; la cursa 
dels matiners que es farà la setmana abans, 
amb un vídeo promocional que corre per 
internet, molt divertit, i també es van en-
senyar elements històrics que s’han tro-
bat o es conserven en diverses cases del 

poble, com poden ser bales de fusell tro-
bades a la zona de la Batalla d’Avinyó, als 
plans de Vilamajor i d’Aumatell (darrere la 
granja del Daniel), una baioneta de fusell 
de l’època i, l’element més preuat, una 
espasa de capitost carlí o d’oficial isabe-
lí; no se’n sap l’origen però sí que se sap 
que és d’aquesta època i, per tant, pro-
bablement sigui del combat d’Avinyó.
Tot plegat, i tenint en compte que la Gue-
rra dels Matiners no està tematitzada en-
lloc, juntament amb la recreació del telè-
graf òptic de la Torre dels Soldats, que 
també és un element arquitectònic de 
l’època del qual se’n conserven pocs a 
Catalunya, fa que la nostra aposta tingui 
arguments sòlids per tirar endavant amb 
èxit. Des de la regidoria de Participació 
animem a tot el poble a participar de la 
fira. Poseu-vos en contacte amb nosaltres 
i segur que us trobem un lloc on participar. 
Afegiu-vos a les comissions.

Només entre tots els avinyonencs i avinyo-
nenques podem crear una fira que, com a 
cota màxima, aspira a ser de referència a 
Catalunya d’aquí uns anys. Entre tots ho 
podem aconseguir!   

El passat divendres 9 de març es va reunir per primera vegada la Comissió per l’Institut 
Escola a Avinyó (CIEA). Aquesta comissió té com a objectiu la consecució d’un cen-
tre docent que doni servei als alumnes de segon cicle d’Infantil, Primària i Secun-
dària (ESO). També és conegut com un centre 3/16 . 
La comissió està integrada per l’alcalde, el regidor d’Educació, un regidor de 
l’oposició, el director de l’escola Barnola, dos mestres, dos representants de 
l’AMPA i dos representants del grup de pares proinstitut escola.
Pel que fa als temes tractats, l’equip de govern informà a la comissió sobre els últims 
contactes mantinguts amb els Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central. 
Acte seguit, explicà alguns aspectes relacionats amb el projecte per a la consecució de 

l’institut escola, que es troba en fase de re-
dacció. Aquest projecte té la finalitat de 
demostrar tant a l’Administració com al 
territori la necessitat d’aquest equipa-
ment educatiu.
Finalment, cal destacar l’ambient cordial, 
col·laborador i de treball en equip que 
mostraren tots els membres de la comis-
sió vers la mateixa comissió i vers l’equip 
de govern. 

A la llar d’infants municipal l’Estel estem 
treballant, dia rere dia, per oferir i ga-
rantir unes molt bones prestacions, no 
només en el camp educatiu, sinó també 
pel que fa als serveis: menjador i activi-
tat extraescolar.

En l’àmbit educatiu, portem a terme 
activitats al llarg de tot el curs. Cada 
trimestre treballem les festes pròpies 
de l’època de l’any i altres temàtiques 
que puguin ser interessants i enriqui-
dores per als nostres nens i nenes.
 
Com a activitats a destacar en el segon 
trimestre, la sortida del Dijous Llarder 
a l’escola Barnola, on els infants de P-1 
i P-2 van jugar i berenar amb els nens i 
nenes de P-3, P-4 i P-5. Aquesta petita 
sortida és una activitat que no només 
té com a finalitat passar-nos-ho molt bé, 
sinó que, de retruc, ens serveix perquè la 
gran majoria dels nens i nenes de P-2 es 
vagin familiaritzant en la que serà la seva 
escola el curs vinent.

La visita del rei Carnestoltes. Les edu-
cadores del centre estem molt agraïdes 
per la col·laboració del rei Carnestoltes, 
ja que no només passem, amb ell, una 
estona molt agradable i divertida, sinó 

que també ens permet treballar amb la 
idea que l’escola i el món immediat dels 
nens/nes no són dues realitats indepen-
dents una de l’altra.

I per últim, la setmana dedicada a 
la igualtat de gènere. De fet, a la llar 
d’infants, potenciar la igualat de gènere 
i el respecte mutu forma part del nostre 
treball diari. Però vam dedicar aquesta 
setmana a treballar-ho més intensa-
ment. El nostre treball setmanal va gi-
rar al voltant d’un conte que nosaltres 
mateixes vam elaborar. El fet de treba-
llar temàtiques com aquesta no només 
és positiu per als infants, sinó per a les 
mateixes educadores.

Quant a serveis, hem avançat  respec-
te de la clau 50. Després de la visita 
de l’inspector, podem assegurar que 
anem per molt bon camí i continuem 
treballant per aconseguir el document 
que certifica que estem actuant correc-
tament en matèria alimentària.
 
I per últim, a la llar d’infants s’ha portat 
a terme el taller d’estimulació musical. 
Una activitat extraescolar pensada per-
què pares i/o mares passin una estona 
junts amb els seus fills i/o filles. 

Primers passos per a la consecució de
L’INSTITUT ESCOLA A AVINYÓ

Dia a dia a
llar d’infants
municipal
l’Estel

Portes obertes a la RESIDÈNCIA RELAT

- Distribuirem plafons informatius per 
diversos punts del poble, per així aconse-
guir un millor i més ordenat repartiment 
dels cartells informatius dels actes que 
organitzen l’Ajuntament, les entitats i 
tothom qui vulgui difondre algun tipus 
d’informació. Creiem que és important 
disposar de cartelleres i que estiguin 
ben ordenades, de tal manera que els 
vilatans puguin consultar amb como-
ditat les activitats que es fan al poble. 
Properament s’instal·laran a sota les voltes 
de l’ajuntament, a la paret d’entrada del 

Catalunya, a la zona esportiva, al parc Ma-
ragall i davant el camp de futbol. També 
s’ampliaran i es milloraran les cartelleres 
de dins els equipaments públics. Per a tot 
això hi ha destinada una partida pressu-
postària de 6.000 €.

- Per altra banda, una altra mancança 
informativa que volem solucionar és 
la mala o nul·la retolació dels equipa-
ments públics. El Catalunya, per exemple, 
no té rètol; pot semblar insignificant, però 
moltes vegades hi ha gent, sobretot de 

fora, a qui li costa trobar els equipaments, 
simplement perquè no veuen el rètol del 
local enlloc. Així, doncs, per senyalitzar 
tots els equipaments públics hem destinat 
una partida pressupostària de 5.000 €.

PLAFONS INFORMATIUS I RÈTOLS per als equipaments públics
En el pressupost d’enguany de l’Ajuntament d’Avinyó, en l’apartat d’inversions, hem destinat una partida important per adquirir pla-
fons informatius i rètols per als equipaments públics. Cal dir que les partides pressupostàries sempre són provisionals, i es procu-
rarà que el cost d’aquest material sigui el més econòmic possible, sempre tenint en compte un grau de qualitat del producte, 
ja que estem parlant de materials que han de fer servei per molts anys i que milloraran notablement la senyalització dels equi-
paments, cosa que donarà una més bona imatge del poble i millorarà la informació dels equipaments i les activitats que s’hi realitzin.    

Participació en l’organització de LA FIRA DELS MATINERS
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Des del passat 12 de març, el pavelló municipal d’Avinyó compta amb la presència de dues cares noves: són l’Adrià Calafell i el 
Ferran Tarazona. Aquest fet és motivat perquè el David Sánchez i la Lourdes Aymerich han plegat, per motius personals, després 
d’estar 7 anys al capdavant d’aquest equipament. Des d’aquí els volem agrair la feina que han estat fent durant aquests anys; això 
no vol dir que se n’hagin desvinculat del tot, ja que continuaran fent les activitats dirigides, almenys fins a final de curs.

Atorgada la nova concessió de bar del PAVELLÓ-PISCINA 
Finalment, la concessió del bar del Pavelló-Piscina s’ha atorgat a l’Anna Vidal. Es preveu 
que en les properes setmanes ja es reobri el bar del pavelló i es comenci a prepa-
rar els espais de la piscina, perquè aquesta temporada d’estiu es puguin obrir de nou 
el bar i la terrassa de la piscina després de molts anys inactius. Treballem perquè  tots 
aquests canvis suposin una millora dels serveis als usuaris de la zona esportiva i suposin 
també una dinamització dels espais esportius.

El casal de jovent el Refugi ja fa temps que és un èxit de participació. Ja partint dels darrers 
anys de l’anterior legislatura, s’ha demostrat que aquest model, amb dinamitzadora 
social, funciona molt bé per a les franges d’edat que van de 12 a 18 anys. De totes 
maneres, encara hi ha molta feina a fer perquè  tot el jovent trobi el seu espai particular 
al poble; per això s’aposta per la creació d’un ateneu a l’antiga llar de la Gent Gran al 
Centre Cívic per al jovent amb majoritat d’edat. Al Refugi també s’hi han de fer millo-
res, s’ha d’invertir en material divers i s’ha d’invertir en més activitats externes, que s’ha 
demostrat que funcionen molt bé. Hem d’adaptar el Punt d’Informació Juvenil, que 
ja falta poc perquè ho sigui oficialment, i potenciar encara més les activitats, com per 
exemple la jornada que es farà el dissabte 26 de maig. Des de la regidoria de Joventut 
estem treballant perquè l’àmbit de la joventut adquireixi la dignitat que es mereix, cosa 
que no sempre ha estat així. En el nou Pla Local de Joventut, ja a punt d’acabar de ser 
revisat, tot això hi quedarà plasmat. Hem de confiar en el jovent. El jovent avinyonenc 
està demostrant que és un bon futur; de fet, ja és el present. I per molts anys!

Creació de la Comissió Setmana Jove
Durant aquest mes d’abril, es convocarà 
a tot el jovent i les entitats joves per im-
pulsar amb més força la Setmana Jove 
a través d’una comissió de tot el jovent 
del poble que hi vulgui participar. Des del 
casal de jovent el Refugi, ja hi comencen a 
haver propostes d’activitats. Ara és el mo-
ment que, entre tots, poguem fer una gran 
festa de la joventut. Doncs, som-hi!

DESEMBRE

BERENAR + BINGO
Pel desembre, per donar la benvinguda 
a les vacances de Nadal, al casal jove el 
Refugi es va tornar a fer un berenar en 
què tots els joves participen pagant un 
mòdic preu per fer la compra de menjar, 
beguda i pica-pica. Tot seguit, els joves 
van jugar al bingo.

GENER

Aquest gener es va iniciar el nou curs de 
teatre, que els mateixos joves van dema-
nar, tots els dijous a la tarda.

JORNADA JOVE PEL PLA LOCAL
DE JOVENTUT
El dissabte 28 de gener es va convocar la 
Jornada Jove amb motiu de l’elaboració 
del nou Pla Local de Joventut 2012–2015. 
L’objectiu d’aquesta trobada era apostar 
per les idees i propostes que els mateixos 
joves exposaven a través de les dinàmi-
ques de grup que es van dur a terme en 
el desenvolupament de la jornada, per 
tal de treballar, d’una manera dinàmica, 
aspectes diversos de la vida juvenil del 
municipi. Què troben a faltar al poble?, 
què canviarien?, què no canviarien?
Tota aquesta informació i la recollida a 
les reunions realitzades amb les entitats 
juvenils, tècnics i regidors, formaria part 
del plantejament en el primer gran apar-
tat del PLJ: la diagnosi, que sorgiria de la 
detecció de les necessitats i mancances 
de la població juvenil del municipi, per 
així crear unes línies de treball i uns pro-
grames més reals per tal de cobrir aques-
tes necessitats.
Aquesta iniciativa és el principi d’una 
etapa per vetllar i millorar la participació 
i la implicació dels joves en la vida del 
poble.

MARÇ

Divendres 23 de març: projecció de la 
pel·lícula “La Ola”, amb fòrum posterior 
i acompanyat de crispetes, a les 6 de la 
tarda.
Divendres 30 de març: taller per a joves 
de Primers Auxilis, de 2/4 de 6 a 2/4 de 
8. Gratuït. A càrrec de l’entitat RES-CAT.
Per Setmana Santa, Joventut i Esports 
hem unit esforços per oferir tardes es-
portives. 

Des de l’última setmana de març, el Punt d’Informació Juvenil renova i actualitza la infor-
mació sobre Formació i Educació. Hi ha l’espai d’autoconsulta.
Aquest mes d’abril, exposició sobre Què estudiar?; les diferents vies i alternatives d’estudi, 
explicació del funcionament de la P.A.U., etc.
El dissabte 26 de maig, a la tarda, ja us el podeu reservar perquè s’està coent alguna cosa 

al forn, joves!

Atilà Herms Juvany, nascut a Avin-
yó l’any 1883, va exercir de metge 
al nostre poble des de 1910 a 1948. 
Conegut popularment com el sen-
yor Atilano (o senyor Tilano) fou una 
persona molt estimada per tothom, 
per la seva manera de ser i pel bon 
domini del seu ofici. Era un home 
cultivat que tenia una bona  biblio-
teca de medicina i literatura amb 
temes molt variats. Tenia també 
moltes aficions, entre elles la his-
tòria i l’arqueologia. El novembre 

de 1948, l’Ajuntament el nomenà 
fill predilecte i posà el nom de Doc-
tor Herms al carrer on va néixer.
Durant anys, el doctor Herms va 
anar escrivint en un quadern tot 
d’anotacions referents a Avinyó: lle-
gendes populars, tradicions, dades 
geogràfiques, meteorològiques, 
dades històriques... Tot plegat cons-
titueix una descripció molt comple-
ta del poble d’Avinyó de la primera 
meitat del segle XX.

Ara, l’Ajuntament d’Avinyó ha deci-
dit publicar les anotacions d’aquest 
quadern en un llibre que sortirà 
aquest més d’abril. El llibre porta 
per títol Escrits sobre Avinyó, el ma-
teix que el doctor Herms tenia es-
crit sobre el quadern. La publicació 
ha estat possible gràcies a la feina 
de transcripció, revisió i ordenació 
del material original que han fet el 
seu fill, Josep Herms Mateu, i el seu 
nét, Atilà Herms Berenguer. 

Després de les Festes de Nadal ja varen 
començar les activitats programades 
al local Catalunya per al primer trimes-
tre. Tres mesos plens d’actes que han 
amenitzat els caps de setmana del nostre 
poble; cal lamentar la suspensió de l’obra 
“...A partir del 36”, programada per al 5 
de febrer, pel fet que hi havia una actriu 
de baixa i no la varen poder suplir. Ara 
ja tenim el segon trimestre també pro-
gramat amb una oferta prou variada, 
esperant que agradi als veïns del poble.

Cal també destacar que aquest 2012 
l’Ajuntament posarà en funcionament 

el Reglament de Subvencions, per tal 
de premiar els projectes i/o activitats de 
caire esportiu, cultural, tradicional, etc., 
que es desenvolupin al poble i tinguin 
força repercussió social. Aquesta convo-
catòria disposa d’una dotació econò-
mica de 10.000€. A part, l’Ajuntament té 
la voluntat de fer una aportació econò-
mica fixa a la Coordinadora d’Entitats mi-
tjançant conveni.

Com cada any, el mes d’abril ens porta 
Sant Jordi, i amb aquesta diada arriben 
les activitats relacionades amb la litera-
tura i la publicació de llibres. Amb això, el 

dissabte 14 d’abril es va fer la presen-
tació d’un llibre de contes per a adults; 
el llibre es titula De tot cor, i consta de 
32 contes escrits per 32 autors; un dels 
autors és el David Clusellas, el qual, 
juntament amb dos autors més, en va 
protagonitzar l’acte de presentació. Al-
hora, l’Ajuntament publicarà en forma 
de llibre el quadern escrit pel doctor 
Atilà Herms; creiem que aquest és un 
deute pendent que quedava en el nostre 
poble. L’acte de presentació d’aquest 
llibre es farà el diumenge 22 d’abril a 
les 12 del migdia a la sala de Plens de 
l’Ajuntament.

AGENDA

Aquests canvis no afecten el funcionament del pavelló, que continuarà oferint les ma-
teixes activitats i moltes d’altres que s’estan treballant amb el nou tècnic, el Ferran, i 
amb l’ajuda també de  l’Adrià.
Una de les activitats que estan preparant i que ja podem avançar és la Festa de 
l’Esport, que serà el cap de setmana del 2 i el 3 de juny; tot i que encara no està de-
finida, sí que es vol comptar amb la col·laboració de totes les entitats esportives, que 
seran convocades al seu moment per formar part de la comissió.

Publicació del quadern inèdit DEL DR. HERMS
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Nadal 2011
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES I DIORAMES  
El Centre de Gent Gran va fer un gros i bonic 
pessebre a la sala de exposicions; hi va treba-
llar de valent una bona colla per tenir-ho tot 
enllestit el diumenge 18 de desembre per a la 
inauguració. A les tines, hi vam poder veure 
el majestuós pessebre de les cases de pedra 
del Joan Armengol i el Pau Soler, a més a més 
d’altres diorames i pessebres de les famílies 
Magí Guàrdia, Armenteros, Crespiera, Martí 
Casals i Maria Rosa Manubens, com també de 
l’aula socioeducativa del Refugi. Tot junt va 
donar un important toc nadalenc.
Gràcies a totes les persones pel seu treball 
desinteressat i de gran valor, que fa que es 
mantinguin vives les tradicions; sense elles, 
aquests actes no es  podrien tirar endavant.
Esmentem també els estels de Nadal que ens 
van portar des de l’escola Barnola, una activi-
tat desenvolupada a casa amb la col·laboració 
dels pares.
Aquesta exposició va durar fins a la Candelera.
 
Gener 2012
RECOLLIDA DE JOGUINES
Per la campanya de la Creu Roja ens van por-
tar més de cinquanta joguines, tant noves 
com de segona mà però en bones condicions. 
Ha estat una bona campanya; gràcies a totes 
les persones que hi van col·laborar.

Febrer 2012
DONACIÓ DE SANG 
El divendres 10 de febrer, a la planta baixa 
del Centre Cívic, es va repetir la campanya de 
donació de sang “Amb una vegada no n’hi ha 

CLUB DE LECTURA

L’home de la maleta, de Ramon Solsona. El 14 
de desembre, el Club de lectura va participar 
en la trobada de la zona del Bages i el Ber-
guedà a la biblioteca del Casino de Manresa. 
Va ser una trobada molt dinàmica i que va 
agradar a tots els lectors que hi vam anar. Ens 

prou”, a càrrec de l’Associació de Donants del 
Bages. Va ser de les 6 a les 9 del vespre.

Cursos 2012
CURS D’APRENENTATGE PER A ADULTS
Es fa els dimarts i els dimecres de les 3 a les 5 
de la tarda. Aquest curs és subvencionat i des-
tinat a repassar continguts escolars, agilitzar la  
lectura i la comprensió, fer càlcul numèric, etc.
La responsable del curs és l’Anna Mill. Hi assis-
teixen una dotzena d’alumnes .

CANT CORAL 
Els dijous a partir de les 15.30, en Daniel More-
no ensenya la tècnica del cant coral, tot repas-
sant un ampli repertori de cançons.
Aquest curs és promogut pel Centre de la 
Gent Gran, però és obert a tothom qui vulgui.

BALL EN LÍNIA
L’Antònia Vilches ensenya la tècnica dels balls 
en línia, per aprendre i perfeccionar aquest 
tipus de ball al mateix temps de passar-s’ho 
molt bé i fer exercici. Hi ha diferents nivells, els 
dilluns de 5 a 7 de la tarda i els dimarts de 6.30 
a 8.30. 

CATALÀ PER A CATALANOPARLANTS
Hi ha diferents grups. La Jordina és la profes-
sora que imparteix el curs, els dilluns, dime-
cres i dijous de les 4.30 a les 6 de la tarda.

CLASSES DE REPÀS DE PRIMÀRIA I ESO
Els nens i nenes de Primària i ESO troben aquí 
el suport que necessiten a l’hora d’estudiar; és 
un espai per fer deures i aclarir i repassar con-
tinguts. També fan tècniques d’estudi. Actual-
ment hi assisteixen una vintena d’alumnes de 
diferents edats.
Les responsables d’aquestes classes són l’Eva 
Casaramona i la Coaner Bujons.
CURS DE CATALÀ PER A NOUVINGUTS 
Es va iniciar al gener i es va acabar al març. 
Hi van assistir una dotzena de persones, els 
dilluns i dimecres; el grup va ser molt divers i 
el treball efectuat va ser molt positiu. Impartit 
per l’Aula Nova del Bages, la professora va ser 
la Marta Pujolar.
Va ser un curs subvencionat. 

hi vam desplaçar amb bus, junt amb els clubs 
de lectura de Moià i d’Artés. 
La novel.la també ha tingut molt èxit entre 
els lectors de la biblioteca. 
La tempestad, de Juan Manuel de Prada. 
Una novel·la negra, ambientada a Venècia. 
Intriga, amor i art en una obra. Una història 

inquietant i molt ben escrita, amb un llen-
guatge molt ric. 

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES

Novel.les en llengua estrangera. El mes de 
gener es va fer una exposició de novel·les en 
anglès, francès, alemany i altres llengües. És 
un fons poc conegut pels lectors, però que 
està actualitzat amb novel·les de gran èxit. 
El Carnestoltes. Llibres sobre disfresses i so-
bre maquillatge, tant per a infants com per a 
adults. Aquesta exposició es va fer a la biblio-
teca el mes de febrer. 

Teresa Pàmies. Exposició de la bibliogra-
fia que té la biblioteca sobre aquesta au-
tora. L’escriptora Teresa Pàmies va morir el 
13 de març als 92 anys. La seva literatura 

està marcada per un to autobiogràfic i per 
l’experiència de l’exili, que la va portar a viu-
re a França, Cuba, la República Dominicana 
o Mèxic. Entre les seves obres destaca Tes-
tament a Praga, amb la qual va guanyar el 
Premi Josep Pla el 1970 i es va fer coneguda. 
És Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 
2001 i Premi Manuel Vázquez Montalbán de 
Periodisme el 2006.

NOUS SERVEIS A LA BIBLIOTECA

Internet I+. Des de la biblioteca pots accedir 
a internet i a eines d’ofimàtica a partir de 3 
ordinadors (2 per a adults i 1 per a infants). 
Es poden fer i imprimir els treballs o currícu-
lums, realitzar tota mena de recerques i na-
vegar per internet. Es poden fer sessions de 
trenta i seixanta minuts, totes elles gratuïtes 
amb el carnet de la biblioteca. 

Diaris del món. La base de dades Pressdis-
play és un portal d’accés a 1.700 diaris de 95 
països del món en versió original, i permet 
consultar l’hemeroteca de 90 dies. Hi ha la 
possibilitat de fer recerques, realitzar selec-
cions, àudio, impressió i traducció d’articles. 
Accés gratuït amb el carnet de la biblioteca.  

BIBLIOTECA 2.0. Agrega’t al facebook!
www.facebook.com/bibliotecadavinyo.

ANGLÈS BEGINNER 2 
Curs organitzat des del febrer. És un curs 
impartit per l’Aula Nova del Bages; s’han fet 
grups reduïts per estudiar l’anglès en dife-
rents nivells i hi ha uns 13 alumnes. Els horaris 
són els dimarts i dijous de 7 a 8 del vespre.
La durada, aproximadament, és de 60 hores, 
i està adreçat a persones amb coneixements 
mínims d’anglès.
El curs és homologat  i es paga una quota de 
30 € mensuals.

CURS DE CATALÀ
PER A DONES IMMIGRADES 
Aquest curs es fa als matins; la durada és del 
6 de març fins al 31 de maig; l’horari: dimarts i 
dijous de 9.30 a 11.30.
Hi assisteixen unes 6 dones. Esperem que el 
grup pugui ser més nombrós. 

L’HORA DEL CONTE:
Abril amb Roser Rojas / Maig amb Clara Gavaldà

CLUB DE LECTURA:
16 d’abril. L’Illa de l’Holandès, de Ferran Torrent.
28 de juny. Crim de sang, de Sebastià Alzamora 

(Premi Sant Jordi). Trobada de clubs de lectura 
a la biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vila-
torrada

Obert a tothom: demaneu informació a la biblioteca.

Exposicions: Abril. Novetats de Sant Jordi.

AGENDA
AULA DE MÚSICA D’AVINYÓ
L’Aula de Música va fent camí i aquest 
curs complirà 6 anys de funcionament.
Durant tot el curs s’imparteixen classes 
de sensibilització, llenguatge musical i 
instrument a nens i nenes de 5 a 12 anys 
i a adults. 
Des de començament d’aquest curs, 
l’Aula de Música està ubicada a l’antiga 
llar d’infants. Aquest fet ha contribuït 
molt positivament en la qualitat de 

l’ensenyament i la concentració dels 
alumnes en l’estudi a les classes. 

CONCERT DE NADAL
El dia 23 de desembre, al local Catalunya, 
es va celebrar el Concert de Nadal, amb 
la participació dels alumnes de llenguat-
ge musical i conjunt instrumental.
Un guió molt creatiu, combinant text i 
música, va ser adaptat per a l’ocasió. Es 
van representar “Els Pastorets”, on alum-
nes i professors van ser els protagonistes.
També es van sortejar 4 paneres, gràcies 
a la col·laboració del comerç del poble. 
Va ser un èxit i, des de l’Aula, donem les 
gràcies a tots: públic i participants!
Així mateix, dins dels actes nadalencs, el 
divendres 16 de desembre, els alumnes 
van anar a cantar i tocar nadales per als 
avis de la residència Relat.

AMICS DE LA MÚSICA 

AGENDA 2n trimestre 2012 i  avanç
X Tallers Musicals d’Avinyó - juliol 2012  

General (abril, maig, juny)
Aula de Música: sensibilització, llenguat-
ge musical, aprenentatge d’instrument, 
roda d’instrument, grup d’adults.
Ho organitza: Amics de la Música 

ABRIL

INAUGURACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’AULA DE MÚSICA
Per al proper dissabte 21 d’abril estem 
preparant una jornada pedagògica i fes-
tiva per inaugurar el nou espai de l’Aula.
Durant el matí, els alumnes i professors 
participaran en un taller de percussió 
corporal, amb el professor i músic Santi 
Serratosa.

A dos quarts de dues del migdia, els 
alumnes representaran una mostra de 
l’activitat rítmica que hauran treballat 
durant el matí.
A més de les instal·lacions, es podrà visi-
tar una exposició d’instruments musicals 
fets a mà per Quico Serra.
Serà obert al públic i tothom hi és ben-
vingut!
Ho organitza: Aula de Música / Amics de 
la Música

JUNY

IN.NUSIONA’T
Per al dia 9 de juny al vespre se’n prepara 
una de grossa.
Un espectacle conjunt amb els alumnes 
de l’Aula de Música, de l’Escola de Dansa 
i alguna altra sorpresa...
Aviat en tindreu notícies! 
Ho organitza: Aula de Música / Escola de 
Dansa

JULIOL

Avanç X TALLERS MUSICALS D’AVINYÓ
Del 6 al 28 de juliol 2012

Cursos:
Curs de pedagogia musical per a mestres
Curs de música i moviment per a infants 
de 3 a 12 anys 
Curs de conjunt instrumental per a joves 
instrumentistes
Curs de música per a adults
Curs intensiu de jazz i música moderna 
 
Tallers:
Taller de música per a infants i acompan-
yants
Taller de percussió
Taller de percussió corporal
Taller de música llatina
 
Masterclass, concerts i jams
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CASCAI TEATRE
El clown Marcel Tomàs, de la companyia Cascai Teatre, va obrir la programació cul-
tural del primer trimestre al local Catalunya, el passat 15 de gener. Ho va fer amb el 
muntatge Zirocco, on es multiplica per interpretar un seguit d’històries breus en què 
l’humor és el principal ingredient. El dia abans, Tomàs va impartir, al mateix local, un 
taller de teatre gestual que va comptar amb la participació d’una vintena de perso-
nes, la majoria vinculades al grup de teatre.

THÉÂTRE ORGANIC
La companyia francesa amb actors catalans i argentins Théâtre Organic va portar al 
Catalunya, el passat 28 de gener, el muntatge El lenguaje de las corbatas. Es tracta 
d’una comèdia de situacions extremes sorgides del comportament de tres perso-
natges que són citats per una feina. Després d’aquesta actuació, la companyia va 
portar el muntatge al Teatre Tantarantana de Barcelona. 

SANTI CARETA I CELESTE ALÍAS
El guitarrista avinyonenc Santi Careta i la cantant santjoanenca Celeste Alías van 
portar a Avinyó, l’11 de febrer passat, el muntatge Black in blue. L’espectacle reinter-
preta les veus negres de tres dones fonamentals en la història del jazz, com són Abbey 
Lincoln, Nina Simone i Billie Holiday. Els efectes sonors i l’electrònica porten les seves 
cançons al segle XXI en un muntatge deliciós, que no va deixar indiferent a ningú.

CINEMA
Els amants del cinema han tingut aquest trimestre dues cites amb el setè art de la 
mà del Grup 8mm. El 19 de febrer, es va projectar un dels grans clàssics del cinema 
de terror, El resplandor, d’Stanley Kubrick, amb Jack Nicholson. L’11 de març, va ser 
el torn del drama de Jim Sheridan En el nombre del padre, amb Daniel Day-Lewis i 
Emma Thompson.

ALBERT VINYES
El públic familiar també ha tingut el seu lloc en la programació que ha preparat la 
Comissió Catalunya per a aquest primer trimestre del 2012. El passat 4 de març, el 
bagenc Albert Vinyes va portar a Avinyó el seu Circ Troupe, on representa en Betu, un 
personatge que, gràcies a la complicitat del públic, interpreta números d’acrobàcia i 
màgia. Un muntatge per a petits i grans.

BALLS I TEATRE
El Centre de Gent Gran ha organitzat també diverses activitats al local Catalunya, 
com el ball de Carnestoltes, el passat 12 de febrer, amb l’animació de Josep Maria o 
bé l’obra de teatre Cal Berenguer, que va representar l’Esplai Artesenc de l’Amistat, 
el 18 de març.

REUGENIO
El plat fort del primer trimestre de programació del local Catalunya va arribar el 25 
de març amb l’actuació de l’humorista Reugenio, que va presentar l’espectacle Con 
todos mis respetos. Prop de dues-centes persones van riure de valent amb aquest 
espectacle que recupera tota l’essència del mític Eugenio. Es tracta d’un dels millors 
imitadors del genial humorista desaparegut fa més d’onze anys. L’espectacle va ser la 
cirereta que posava punt final a la programació cultural del primer trimestre del 2012.
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El 25 de febrer passat, Avinyó va viure el 
seu Carnestoltes. Una vintena de com-
parses van desfilar pel municipi en la po-
pular rua de disfresses. La comparsa “Els 
Músics Mongols” va ser la guanyadora 
del concurs, seguida dels “Víkings de la 
Gavarresa” i “Escuderia Planxista”. Prop 
de 400 persones van participar al sopar 
popular que es va fer al pavelló i l’espai 
de darrere l’església es va omplir amb el 
ball amenitzat per l’orquestra Mitjanit. El 
dia abans, la festa ja havia arrencat amb 
l’actuació del cantautor Miquel del Roig, 
al local Catalunya.

El diumenge 4 de març, la nova entitat 
Motor Club Avinyó va organitzar una 
exhibició de 4x4 Off Road al circuit de 
la Rovirassa. L’activitat va suposar el 
retrobament amb aquesta entitat que 
ha reaparegut després de 25 anys de 
la seva dissolució. Un total de 34 vehi-
cles equipats, entre els quals alguns del 
Campionat de Catalunya i d’Europa, van 
formar part de l’espectacle tot superant 
deu complicats sectors. L’acte va aplegar 
unes 300 persones.

El Grup de Teatre i els Cantaires d’Avinyó 
van recuperar, aquest passat Nadal, Els 
Pastorets, i ho van fer amb un original 
format que barrejava escenes de la tra-
dicional representació amb nadales. En 
total, es van fer tres representacions de 
l’espectacle: el dia 25 de desembre i l’1 i 
el 7 de gener. La representació d’Els Pas-
torets, que es va fer al local Catalunya, va 
comptar amb actors veterans i joves.

Un any més, el grup Esquerdabocs del 
Centre Excursionista d’Avinyó va aco-
miadar l’any amb la popular Cursa de 
Sant Silvestre. Centenars de corredors 
van participar a les diferents modalitats: 
una cursa de 10 quilòmetres i una de 5, 
que també es podia fer caminant. Les 
proves resseguien corriols, trialeres i pis-
tes forestals de l’entorn del poble. Tam-
bé es van fer dues proves infantils.

Els Cantaires d’Avinyó han celebrat un 
any més les caramelles. Uns 70  carame-
llaires, entre grans i petits, van cantar 
i ballar pels carrers d’Avinyó el dia de 
Pasqua. Les cançons que van sonar en-
guany van ser una sardana, un vals i un 
tema modern adaptat. També es van po-
der veure el Ball de la Civada, el Ball de 
Cascavells i el Ball de les Cintes. Com de 
costum, les ballestes van fer arribar els 
brots de romaní als balcons.

El Grup Ecologista d’Avinyó va organit-
zar, el passat 11 de març, una nova plan-
tada d’arbres al Camí del Riu, al tram que 
hi ha entre la font del Tomàs i les pas-
seres. Una trentena de persones, entre 
petits i grans, van participar a la matinal 
durant la qual es van plantar un total de 
12 arbres, que es van regar amb un vehi-
cle de l’ADF.

El diumenge 25 de març, el Centre Ex-
cursionista d’Avinyó va organitzar la 
38a Marxa d’Orientació i Regularitat, de 
13,4 quilòmetres, i la 31a Marxa de Re-
gularitat Infantil, de 8,6 quilòmetres. En 
aquesta edició, hi va haver 107 equips 
a la modalitat d’orientació, i 55 equips 
van participar a la marxa infantil. La pa-
rella formada per Manel Galante i Camil 
Costa va ser la vencedora de la  Marxa 
d’Orientació i Regularitat. A la prova in-
fantil, els guanyadors van ser Joan Gost i 
Pere Requena.

GRUP DE TEATRE I CANTAIRES D’AVINYÓ - PASTORETS I NADALES

GRUP DE CARNESTOLTES ELS 15 VOLTES - CARNESTOLTES 2012

MOTOR CLUB AVINYÓ - EXHIBICIÓ DE 4X4 OFF ROAD

CEA-ESQUERDABOCS - CURSA DE SANT SILVESTRE

CENTRE EXCURSIONISTA - MARXA D’ORIENTACIÓ I REGULARITAT

GRUP ECOLOGISTA - PLANTADA D’ARBRES

CANTAIRES D’AVINYÓ - CARAMELLES 2012

En record de Montserrat Griera



EL COMBAT D’AVINYÓ
Encara que Avinyó no ha estat un protagonis-
ta destacat de la història de Catalunya, sí que 
s’han produït al nostre poble alguns fets pun-
tuals prou importants com perquè el nom 
d’Avinyó aparegui d’una manera particularit-
zada en els llibres d’història del nostre país.

Un d’aquests fets és l’anomenat Combat 
d’Avinyó, un enfrontament armat entre les 
tropes del general carlí Rafel Tristany i les 
forces isabelines del brigadier Manzano, que 
tingué lloc al nostre poble el 16 de novembre 
de 1848. El Combat d’Avinyó s’inscriu dins de 
la Guerra dels Matiners, la segona de les tres 
guerres carlines que trasbalsaren Catalunya i 
tot l’Estat espanyol al llarg del segle XIX.

LES GUERRES CARLINES
En un principi, l’origen d’aquestes guerres rau 
en el problema successori plantejat a la mort 
del rei Ferran VII l’any 1833. Per una banda, hi 
havia els isabelins, que defensaven el dret a 
la corona de la princesa Isabel, filla del rei, i 
per l’altra, els carlins, que defensaven els drets 
de Carles Maria Isidre de Borbó, germà del 
rei. Mort Ferran VII, la corona va anar a parar 
a mans dels isabelins, mentre que les forces 
lleials al pretendent Carles s’hagueren de re-
signar a promoure contínues revoltes, algu-
nes d’elles força importants, sense arribar a 
aconseguir mai el seu objectiu.

S’ha de dir, però, que les guerres carlines fo-
ren molt més que un conflicte successori. La 
situació de crisi econòmica i les transforma-
cions polítiques i socials promogudes pel go-
vern de Madrid van afectar negativament la 
gent del camp i els obrers, els quals també es 
van rebel·lar tot fent costat als carlins.

LA GUERRA DELS MATINERS (1846-1849)
Després de la Primera Guerra Carlina (1833-1840), als efectes de la crisi econòmica 
que patia la població s’hi sumaren les mesures centralitzadores i de modernització 
empreses pel govern espanyol. Això va provocar un progressiu malestar social que 
va esclatar el 1846 amb l’inici de la Guerra dels Matiners, considerada com una re-
volta popular dels indignats contra la crisi econòmica i les mesures que s’hi estaven 
aplicant. Encara que els aixecaments populars tingueren lloc a tot l’Estat espanyol, 
només a Catalunya van desembocar en un conflicte armat: fou la Segona Guerra Car-
lina o Guerra dels Matiners.

Els matiners foren, per tant, una barreja de carlins, pagesos, obrers, republicans i pro-
gressistes, que tenien en comú la seva rebel·lió contra les mesures econòmiques i 
centralitzadores del govern isabelí. Aquest govern va desplaçar a Catalunya un exè-
rcit molt nombrós, deu vegades superior al nombre de matiners aixecats en armes, 
però el coneixement del país i el suport popular que tenien els revoltats van fer que 
aquesta guerra desigual es perllongués durant tres anys, fins al maig de 1849.

QUÈ VA PASSAR A AVINYÓ?
Els dies previs al combat d’Avinyó es produí una progressiva concentració de forces 
carlines als voltants del nostre poble. Segons les cròniques de l’època, hi vingueren 
fins a 9 capitostos carlins, cadascun amb els seus homes: Tristany, Marçal, Posas, Bor-
ges, Montserrat, Picó, el Muchacho, Sargatal i Cabrera. Es parla que en total sumaven 
prop de 2.000 voluntaris i soldats.

El brigadier isabelí Manzano, sabedor d’aquests moviments però desprevingut sobre 
el gran nombre de forces que hi havia, va sortir del quarter de Manresa amb una 
columna d’entre 600 i 1.000 soldats per enfrontar-s’hi. Era el dimecres 15 de novem-
bre de 1848 a les 4 de la tarda quan va arribar a prop d’Avinyó; però, com que ja era 
tard, després d’un primer contacte visual i un curt tiroteig, la columna de Manzano 
es retirà a dormir a Artés. L’enfrontament s’inicià de nou l’endemà a les 10 del matí al 
sud d’Avinyó, entre els plans de Vilamajor i l’Aumatell. Malgrat la disciplina de l’exèrcit 
isabelí, el gran nombre de forces carlines i la seva estratègica disposició decantaren 
la victòria a favor dels carlins dirigits per Rafel Tristany. El brigadier Manzano, ferit, 
fou fet presoner junt amb molts dels seus homes (entre 250 i 700 segons les fonts). 
Un dels germans de Rafel Tristany, Miquel, de 22 anys, va caure mort en el combat. 
Depenent de la font d’informació, es parla que hi hagué un total de 20-30 morts i 
d’entre 40 i 200 ferits.

Aquesta victòria carlina tingué una gran repercussió. Tots els diaris de l’època, fins i 
tot la premsa internacional, se’n feren ressò, i va comportar la destitució del capità 
general de l’exèrcit espanyol a Catalunya. Com a premi per l’èxit aconseguit, el pre-
tendent Carles va atorgar a Rafel Tristany el títol de comte d’Avinyó.

Quan la Fira-Festa va néixer l’any 1999, organitzada per l’Associació 
de Comerciants i Botiguers d’Avinyó, ho va fer amb molta empenta i 
il·lusió, i la va mantenir durant anys. Ara, després de 13 edicions, la Fira-
Festa necessita un revulsiu, un estímul nou perquè recuperi la funcio-
nalitat de promoció econòmica i comercial per a la qual va ser creada.

Una bona opció per potenciar la Fira-Festa és convertir-la en una fira 
temàtica. I en això ja han començat a treballar molts avinyonencs. Quin 
tema podíem escollir que fos singular i representatiu del nostre poble? 
No era pas molt complicat. Avinyó té prou patrimoni, tradició i història 
per poder triar. Després de valorar diferents opcions, es va escollir la 
Guerra dels Matiners (1846-1849), que convertirà la fira d’Avinyó en 
l’única fira de Catalunya sobre aquesta temàtica. 

Amb el nom de Fira dels Matiners, es persegueix un doble objectiu en 
la nova fira: dotar-la d’uns espectacles d’ambientació i de recreació 
històrica que atreguin els visitants, i donar a conèixer uns fets molt re-
presentatius de la nostra història i de la història de Catalunya. Tot això 
comporta uns objectius afegits: la promoció econòmica i comercial del 
nostre municipi i la propagació del nom d’Avinyó arreu del país.

El rerefons històric de la Fira el constitueixen dos elements: el combat 
lliurat a Avinyó el 16 de novembre de 1848, en el qual el general carlí 
Rafael Tristany va derrotar al brigadier liberal Joaquin Manzano i la To-
rre dels Soldats, una de les torres de la xarxa de telegrafia òptica militar 
que l’exercit isabelí va construir a Catalunya durant la Guerra dels Mati-
ners. La recreació històrica que es farà a partir d’aquests fets servirà per 
mostrar com eren Avinyó i la seva gent l’any 1848, per explicar qui eren 
els matiners i les raons de la seva rebel·lió.

A part de l’ambientació històrica, els productes gastronòmics propis 
de la nostra terra, el porc i el vi, seran també protagonistes de la nova 
fira. Es convertiran en el punt singular, l’especialització de la part co-
mercial de la Fira dels Matiners. Venda de productes, degustació, visita 
de cellers, tot plegat ha de servir per potenciar i difondre un patrimoni 
gastronòmic tradicional del nostre poble.

Les fires temàtiques que triomfen i tenen continuïtat són aquelles en 
què l’organització i l’ambientació són fruit de la participació ciutadana. 
Una fira construïda a partir de les ganes de la gent del poble perquè 
sigui un èxit i per poder-ne ser protagonistes té més garanties de futur 
que les fires basades en la contractació externa de l’ambientació i els 
actors. Seguint aquesta idea, la Fira dels Matiners està sent preparada 
per molta gent d’Avinyó que, voluntàriament, col·labora en diferents 
àmbits: elaboració del guió i assajos de les escenes de representació 
històrica; construcció i recopilació dels elements d’ambientació; elabo-
ració i disseny del vestuari i les teles de decoració; organització de la 
part comercial: inscripció de paradistes, distribució d’espais i ambien-
tació, preparació dels materials de propaganda i publicitat, selecció de 
cançons i música de l’època amb els assajos de cantaires, orquestrina i 
balls... Val a dir que també hi tenim l’assessorament de professionals es-
pecialistes en la creació de fires temàtiques participades: Jordi Pesarro-
dona (de Gogimagog) i Josep Alert i Josep Huguet (de CatEmocions).

Començar de zero la preparació de la Fira dels Matiners comporta mol-
ta feina. Tots som conscients que aquest any hi faltaran algunes coses 
que no haurem tingut temps d’incorporar-hi. Són elements que po-
drem afegir a les següents edicions de la Fira i que la faran créixer. Però 
la celebració en si mateixa de la nova fira el proper dia 13 de maig ja 
serà un èxit. Estem segurs que, amb la participació de tots, tant si és 
col·laborant en l’organització com participant en els actes del dia de la 
Fira, tindrem una Fira dels Matiners de la qual tots estarem orgullosos.



La línia telegràfica estava formada per una 
successió de torres situades estratègicament 
en llocs elevats i ben visibles, i amb una sepa-
ració entre torres veïnes inferior als 10 km, per 
facilitar la seva visió mútua. En alguns casos 
es construïren torres de nova planta, però en 
d’altres s’aprofitava l’existència de campanars, 
castells, cases i altres construccions per situar-
hi el telègraf.

El telègraf era un artefacte mecànic situat al 
terrat de la torre, i estava format principal-
ment per un sistema de pals i boles accionats 
per cables i politges que el torrer movia des 
de l’interior de la torre. Cada disposició de les 
boles i pals significava un codi, generalment 
un número o lletra, que representava una 
paraula o una frase. Per traduir el missatge al 
llenguatge normal, calia consultar el corres-
ponent diccionari de codificacions. Cada sen-
yal o disposició del telègraf s’anava repetint 
successivament d’una torre a l’altra i, així, el 
missatge viatjava per la línia telegràfica fins al 
seu destí.

La xarxa de telegrafia òptica militar catalana 
arribà a tenir uns 80 telègrafs i una longitud 
de 800 quilòmetres. El castell de Montjuïc 
era el punt de partida, i les línies sortien ra-
dialment cap a Lleida, Solsona, Manresa, Vic i 
Girona; les zones de major conflictivitat amb 
els carlins. La Torre dels Soldats connectava, 
per una banda, amb el telègraf situat al cam-
panar vell d’Artés, i d’aquí seguien els de Sant 
Fruitós, Manresa, Sant Salvador de Guardiola 
i Can Maçana (Montserrat), on es connectava 
amb la línia de Lleida a Barcelona. Per l’altre 
costat, la Torre dels Soldats es comunicava 
amb el telègraf de Sant Feliu Sasserra, i d’aquí 
seguien els de Prats de Lluçanès, Perafita, els 
Munts, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà i Vic, per 
continuar cap a Tona, Balenyà, Puiggraciós, 
Granollers, Montcada i, finalment, Barcelona. 

Segons consta en un document de l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó, la Torre dels Soldats fou 
construïda l’any 1851 en substitució del te-
lègraf situat a la Masia dels Plans (Sant Joan 
d’Oló), després que aquest s’enrunés. L’obra 

va costar 12.000 rals de l’època. La construcció 
segueix el mateix model de totes les torres de 
telegrafia òptica militars: base quadrada, plan-
ta baixa, primer pis i un terrat al damunt on 
es situava el telègraf. A la Torre dels Soldats, la 
planta baixa estava rodejada per una amplia-
ció o cos defensiu que li cobria la paret del can-
tó de Relat i, parcialment, les parets del cantó 
de Sant Feliu i d’Avinyó. La porta d’entrada a 
la torre estava situada al primer pis, en la cara 
que dóna al cantó d’Oló. A la paret oposada 
(cantó de Relat) hi ha l’única finestra. Totes les 
altres obertures són espitlleres.

La Torre dels Soldats està declarada Bé Cul-
tural d’Interès Nacional (DOGC de data 
29.6.1985) i té un valor especial per ser una de 
les poques torres de nova planta construïdes 
en la línia Manresa-Vic. L’Ajuntament d’Avinyó 
està treballant perquè pugui ser restaurada, i 
així conservar un dels nostres símbols i poder 
recordar una etapa de la nostra història, com 
també de la història de les telecomunicacions.

La Torre dels Soldats, a part de ser un dels signes d’identitat del nostre poble, és també una resta molt representativa de la desapareguda xarxa 
de telegrafia òptica de Catalunya que l’exèrcit liberal va construir durant la Segona Guerra Carlina (la Guerra dels Matiners). L’aïllament que patien 
els pobles en aquells temps, juntament amb el fet que els rebels carlins actuessin en grups poc nombrosos i amb molta mobilitat, dificultaven la 
tasca de l’exèrcit liberal (isabelí). Aquesta xarxa de telègraf fou pensada per fer més efectiva la seva lluita gràcies a l’obtenció d’una informació més 
ràpida i eficaç sobre els moviments dels carlins. La construcció de les torres i la instal·lació dels telègrafs començà el 1848, i el funcionament de la 
xarxa es mantingué fins al 1862, quan la Reial ordre del 19 de setembre establí que fos desmantellada i la conservació de les torres traspassada 
als respectius ajuntaments.


