


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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el fet és que durant bastants anys el servei d’aigua potable 
ha estat subvencionat per l’Ajuntament i a cost força elevat. 
És una mesura populista, que pot ser electoralment avanta-
tjosa, però clarament injusta. el més just és que el servei el 
paguin els consumidors en proporció a l’aigua que gasten.  
Ara la situació ha esdevingut insostenible per a l’Ajuntament 
i cal prendre unes decisions que governs anteriors no van 
voler entomar.

els acords que ha pres l’Ajuntament en aquest respecte són:
· pagar a Sorea el deute de 244.710,39 euros;
· aprovar unes noves tarifes que permetin cobrir les despe-
ses del servei i que no es generi un nou endeutament, i
· actualitzar el preu de venda d’aigua a Sallent, de manera 
que sigui igual al  preu de compra que paguem a Artés.

La sensació general, i els fets ho corroboren, és 
que la primera edició de la Fira dels Matiners va 
ser tot un èxit. Des de l’equip de govern som 
molt conscients que, malgrat que la iniciativa 
sorgís de l’Ajuntament, el seu èxit és fruit del 
treball de tots els avinyonencs i avinyo-
nenques que s’han implicat en el projecte 
tot assumint clarament que es tracta d’un 
objectiu de poble.

Aprovades les noves tarifes de l’aigua
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EDITORIAL   La força d’un poble

Tal com vam explicar en el número anterior de l’AVINYÓ INFORMA, la situació 
d’elevat dèficit tarifari que es dóna en el servei de distribució d’aigua potable obliga 
l’Ajuntament d’Avinyó a apujar les tarifes que paguen els usuaris del servei.

L’actual concessionari per a la distribució d’aigua potable d’Avinyó, SOREA, va ini-
ciar la concessió el 1997, ara fa 15 anys. Des de llavors, el preu de l’aigua que cobra 
l’Ajuntament als usuaris ha estat sempre el mateix. En 15 anys no s’ha modificat gens. 
Per contra, durant aquest període el cost del servei ha anat pujant: per la puja 
del nivell de vida (electricitat, sous dels treballadors...) i per l’ampliació del 
servei (compra d’aigua a Artés i el nou dipòsit del polígon del Soler). El resultat 
és que els ingressos provinents de les tarifes que paguen els consumidors queden 
molt per sota del cost del servei. Aquest dèficit tarifari ja fa més de 6 anys que hi 
és i va augmentant any rere any. A finals de maig de 2012 el deute pujava a 
244.710,39 euros. Són diners que ja estan pressupostats, que hi són i que, per tant, 
no cal anar a buscar enlloc, però que l’Ajuntament d’Avinyó encara deu a Sorea.

Des d’aquí volem agrair a tothom la seva apor-
tació.
Ja hem dit que el primer objectiu de la Fira és 
comercial i de promoció turística, però també 
té altres objectius no menys importants: conèi-
xer i valorar el nostre patrimoni i reforçar el nos-
tre sentiment de poble.
Un sentiment que creix quan es realitza un 
acte col·lectiu com el de la Fira i quan tothom 

s’hi sent valorat perquè totes les contribucions 
són ben acollides. Tot plegat ens demostra 
que, si volem i ens unim, Avinyó té una 
força imparable. Una força que cal aprofitar, 
sobretot ara que les circumstàncies no són gai-
re bones.
Ens cal aquesta unió, aquest treballar 
junts per tirar endavant totes aquelles 
iniciatives que ens serveixin per millorar 
moltes coses del nostre poble. L’Ajuntament 
hi esmerçarà tots els esforços i estem segurs 
que tots els avinyonencs també.

El deute el pagarem en el termini d’un any, sense interessos, malgrat venir d’anys enrere.
el fet que el preu de l’aigua venuda a Sallent fos més barat del que es pagava per comprar-la a Artés és una anomalia que fa 
més de 6 anys teníem a Avinyó i que ara corregirem.
Les tarifes foren inicialment aprovades en el Ple de l’Ajuntament del passat 30 de maig i no seran efectives fins a la seva publi-

Una puja forçada pel dèficit generat per la manca d’actualització de tarifes durant 15 anys

Ev
ol

uc
ió

 a
nu

al
 d

el
 sa

ld
o 

de
 la

 g
es

tió
 

de
l s

er
ve

i d
e 

su
bm

in
ist

ra
m

en
t d

’ai
gu

a

SUPERHÀBIT

DÈFICIT



La portada d’aigua del Llobregat, més a prop

Les obres de l’Eix Transversal
El 13 de juny passat, l’empresa concessionària de les obres de desdoblament de l’Eix 
Transversal, Cedinsa, va organitzar a la masia Roqueta d’Horta una trobada informativa 
amb tots els alcaldes dels pobles per on passa l’Eix i amb diverses autoritats i alts càrrecs 
de la Generalitat de Catalunya (delegats del Govern, director general de Carreteres, di-
recció d’Infraestructures...).
Després que els directors d’obra expliquessin l’evolució dels treballs, la direcció de 
l’empresa va expressar el seu compromís que el desdoblament de l’Eix Trans-
versal estaria acabat el gener de 2013, sis mesos abans del que està anunciat en els 
cartells a peu de carretera. En la seva exposició, va afegir que el projecte s’haurà realitzat 
sense desviacions respecte del pressupost inicial de 840 milions d’euros (734 d’obra di-
recta). L’empresa Cedinsa farà el manteniment de la futura autovia per un termini de 33 
anys, durant els quals recuperarà la inversió a través d’un peatge “a l’ombra” i invertirà 
més de 400 milions d’euros en el manteniment i millores de la infraestructura.

Segons la resolució aprovada el 12 de 
juny de 2012, la Direcció General 
d’Administració Local de la Generali-
tat de Catalunya ha decidit subvencio-
nar mitjançant fons europeus (Feder) 
el 50% del “Projecte de desenvolupa-
ment turístic i comercial d’Avinyó” que 
va presentar l’Ajuntament d’Avinyó 
en la convocatòria del mes de març. 
El cost total del projecte és de 320.000 eu-
ros. La meitat es cobrirà amb aquest ajut i 

A principis d’any, l’Agència de l’Habitatge de catalunya va iniciar un pla de xoc per po-
sar al mercat uns 3.000 habitatges que la Generalitat tenia buits per tot catalunya. el 
pla comporta una rebaixa dels preus de lloguer per situar-los per sota del mercat lliu-
re, la reconversió d’habitatges de compra a lloguer amb opció de compra i un règim 
d’adjudicacions més àgil, amb convocatòries permanentment obertes.

Pel que fa al nostre poble, l’Agència de l’Habitatge va treure a concurs 7 pisos buits: 
un al carrer Joan Miró i sis al carrer Major. el termini de presentació de sol·licituds 
fou de l’1 al 29 de febrer. De les vuit sol·licituds que complien els requisits de la 
convocatòria, quatre han rebut un pis, dues han quedat en llista d’espera per si 
es produeix alguna renúncia en pisos grans i dues han renunciat. 
el dimecres 27 de juny, els adjudicataris van signar el contracte de lloguer i van rebre les 
claus dels pisos. Tots els beneficiaris són persones empadronades a Avinyó des 
de fa més de dos anys. 

Si després de revisar les llistes d’espera encara quedessin pisos buits, tota persona inte-
ressada a ocupar-los i que compleixi els requisits pot presentar una sol·licitud sense haver 
d’esperar una nova convocatòria. A partir d’ara la convocatòria està sempre oberta.

tots estem d’acord que la restauració de 
la torre dels Soldats ha de ser una rea-
litat com més aviat millor. ens interessa 
per evitar que aquest patrimoni històric 
desaparegui i ens interessa com a eina 
de promoció turística i econòmica. Hi es-
tem treballant i, encara que la restaura-
ció no sigui una cosa immediata, estem 
avançant en el bon camí. Dins la convo-
catòria d’ajuts tècnics 2012 de la Dipu-
tació de Barcelona, el passat mes d’abril 
l’Ajuntament d’Avinyó va presentar al 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
la petició formal de redacció del pro-
jecte de restauració de la torre dels Sol-
dats. i el 23 de maig, en una entrevista 
entre l’alcalde d’Avinyó i el diputat 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habi-
tatge, Alberto Villagrasa, vam obtenir 
el compromís que la Diputació redac-
tarà aquest projecte de restauració. 

ADjuDIcAcIó DE pIsOs de protecció oficial

Projecte de REsTAuRAcIó DE LA TORRE DELs sOLDATs

un AjuT DE 160.000 EuROs
per als carrers de plataforma única
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Ús domèstic (mínim: 6 m3/abonat/mes)
Fins a 6 m3/abonat/mes

De 6 a 10 m3/abonat/mes
Per sobre de 10 m3/abonat/mes

                 Ús industrial
Mínims facturables: 

General: 6 m3/abonat/mes, 
Gran consum A:  2.000 m3/abonat/mes
Gran consum B:  3.083 m3/abonat/mes

tarifa:

tarifes subministrament d’aigua en alta:
venda d’aigua a l’Ajuntament de Sallent

conservació de preses i comptadors
tarifa en euros/abonat/mes

repercussió llei 5/2012
tarifa per a tots els consums

euros/m3                      (abans)

0,4953   (0,4002)
1,0198   (0,8239)
1,3620   (1,1004)

 

0,7207   (0,5823)

0,3433  (0,2213)

0,80  (0,51)

0,0280

TAriFes AiguA  Tarifes subministrament d’aigua en baixa:

Les obres de la portada d’aigua del Llobregat als pobles d’Avinyó, Artés, calders i Sa-
llent fa anys que estan aturades per la manca d’entesa entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i la UTE constructora de la infraestructura. Falta molt poc per 
acabar-les: una entrada elèctrica, diversos acabats i complements de seguretat i la 
comprovació que el sistema funcioni. Segons ens han anat dient des de fa temps, 
quan el litigi es desencalli, en 3 o 4 mesos podríem tenir l’aigua. Creiem que és 
un fet molt greu que es construeixi una infraestructura de prop de 6 milions 
d’euros per no fer-la servir i deixar que es vagi deteriorant. 

ens ha tocat esperar, però no ho fem amb els braços plegats; els ajuntaments afec-
tats, junt amb el consell comarcal, hem estat reclamant insistentment que es pren-
gui una decisió sobre el tema. Fruit d’aquesta pressió, el dia 30 de maig una representació del consell comarcal del Bages 
(Adriana Delgado, presidenta, Xavier codina, conseller de Medi ambient, i cristina rubio, gerent) es va reunir amb el conseller 
de territori i Sostenibilitat, Lluís recoder, i el director de l’Agència catalana de l’Aigua, Leonard carcolé. El resultat de la reu-
nió fou que l’ACA es compromet a usar els diners del fons de garantia dipositat per la UTE per acabar les obres i posar 
l’equipament en funcionament en poc temps. 
encara que no deixem de ser escèptics, perquè al llarg d’aquests anys hi ha hagut altres moments d’optimisme, creiem que ara 
la promesa té més probabilitats de fer-se realitat. Si és així, no tardarem a tenir l’aigua del Llobregat a Avinyó, amb la qual 
cosa, a part de garantir-ne la quantitat, millorarem moltíssim en la qualitat de l’aigua que usem a diari.

Una vegada redactat, estarem en con-
dicions d’iniciar la restauració pròpia-
ment dita. Sabrem què s’ha de fer i com, 
i sabrem què ens pot costar. Òbviament, 
abans no arribi aquest moment procura-
rem tenir el finançament i els ajuts ne-
cessaris per fer la restauració.
La torre dels Soldats és en uns terrenys 
de propietat de la família Barnola, la qual, 
mitjançant un conveni signat el desem-
bre de 2003, els ha cedit a l’Ajuntament 
d’Avinyó per un període de 50 anys. 
Aquest conveni és el que permet que 
l’Ajuntament pugui recórrer a fons 
públics per realitzar la restauració. 
L’any 2005, la Diputació de Barcelona va 
fer una primera estimació del que podria 
costar la restauració de la torre dels Sol-
dats. els següents passos a seguir són els 
que hem iniciat ara: redactar el projecte 
executiu i efectuar la restauració.

l’altra meitat, amb una combinació de fons 
propis i altres ajuts.

D’acord amb les bases de la convocatòria, 
les sol·licituds s’havien de centrar en objec-
tius de promoció econòmica i turística. 

El “Projecte de desenvolupament tu-
rístic i comercial d’Avinyó” preveu la 
transformació de l’eix comercial (del 
carrer Manresa fins al carrer Major) en 

carrers de plataforma única i de prio-
ritat per a vianants. L’objectiu és embellir 
els carrers cèntrics del poble, potenciar la 
zona comercial i millorar la mobilitat dels 
vianants. En la vessant turística, es propo-
sa crear un centre d’interpretació sobre la 
Guerra dels Matiners i la telegrafia òptica, 
i desenvolupar un programa d’accions de 
promoció i difusió del municipi. El gruix 
de l’execució del projecte està previst 
per a l’any 2013.

cació al Butlletí Oficial de la Província, 
probablement a finals de juliol. Per tant, 
la puja serà efectiva parcialment en la 
factura del mes d’octubre, que compta 
el consum de juliol (tarifa vella) i agost i 
setembre (tarifa nova). 

Com es mostra a la taula, les 3 tari-
fes domèstiques i la tarifa industrial 
han pujat en una mateixa proporció: 
23,77%. La quota de comptador s’ha 
apujat de 0,5 a 0,8 euros al mes, un 
valor molt inferior del que és habitual 
a tot arreu. Donat que a la factura de 
l’aigua hi ha altres conceptes que cobra 
la Generalitat, l’efecte de les noves ta-
rifes municipals en el rebut de l’aigua 
serà molt inferior. 
els preus aprovats contenen també el 
nou cànon establert a principis d’any 
(llei 5/2012) que la Generalitat de cata-
lunya cobra a través de les entitats sub-
ministradores de l’aigua.



vist l’informe de valoració que han fet els 
tècnics sobre les 18 propostes presenta-
des al concurs i la proposta de la mesa 
de contractació, la Junta de Govern Lo-
cal, reunida el 21 de juny, va adjudicar 
les obres de rehabilitació parcial del 
local d’entitats a l’empresa GMZ Rubik 
Projectes SL. El pressupost d’execució 
de l’obra puja a 66.000 euros més iva.

Com a millores addicionals al projec-
te, l’empresa constructora repararà 
la impermeabilització de la terrassa, 
arrebossarà i pintarà la façana que 
dóna al pati i posarà aparells de cli-
matització als locals del segon pis. 
Aquestes millores estan valorades en 
32.781,24 euros. Les obres es realitzaran 
en un termini de 8 setmanes durant els 
mesos d’estiu i s’acabaran abans que co-
menci el curs a l’Aula de Música.

Durant el mes de maig s’han executat les obres de rehabilitació funcional de la coberta dels nínxols de la via de Sant Joan, 
la més antiga del cementiri municipal. La coberta formada per bigues i llates de fusta acabada amb teula aràbiga de ceràmica es 
trobava en mal estat de conservació i no garantia la total impermeabilització de la construcció.

Les obres bàsicament han consistit en substituir els elements estructurals i millorar la cobertura: s’han substituït totes les bigues 
de fusta per bigues de formigó, s’han retirat totes les llates d’empostissar i s’ha col·locat una solera d’encadellat cerà-
mic. S’han recol·locat les teules retirades i substituït les trencades per teules de la mateixa tipologia, teules velles.  
també s’ha refet tota la cornisa fent volar la teula per protegir-la de la pluja. Per completar l’obra s’han conduït les aigües plu-
vials de la coberta per mitjà de canals.
Amb les obres executades s’ha recuperat la principal funció que ha de complir una coberta; l’estanqueïtat a l’aigua. 
L’import total de les obres de rehabilitació ha estat d’11.691,10 euros + IVA i les ha executat l’empresa Construccions Guarch.

REhAbILITAcIó pARcIAL del local d’entitats

ObREs DE REhAbILITAcIó AL cEmEnTIRI
Nova teulada per als nínxols de la via de Sant Joan

L’ any 2004, l’Ajuntament d’Avinyó va 
iniciar el procés de revisió del cadas-
tre, tal com s’estava fent a molts mu-
nicipis del país. El resultat fou que el 
valor cadastral de les propietats im-
mobiliàries d’Avinyó va pujar moltís-
sim. Com a tot arreu. Els increments va-
riaven en funció de la propietat i era fàcil 
trobar increments entre el 150% i el 800% 
(8 vegades el valor cadastral vell).

L’import de l’IBI es calcula multiplicant 
el valor cadastral per un coeficient 
que fixa l’Ajuntament i que, per llei, ha 

Una imposició de Madrid
Però hi ha un problema afegit, i és que el govern de Madrid, violant el principi d’autonomia local, ha imposat mesures 
d’increment de l’IBI a tots els municipis en funció de l’any que es començà a aplicar l’actualització cadastral. A Avinyó 
ens ha obligat incrementar un 6% el coeficient de l’impost a la meitat més alta de les factures de l’IBI corresponents a 
propietats d’us residencial, en concret les que tenen un valor cadastral igual o superior a 57.081,56 euros. Per aquests casos l’IBI ha 
tingut un increment addicional que s’afegeix  al 5,3% establert per les ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament a finals de 2011.

Per aquests casos el nou coeficient serà 0,551 en lloc de 0,52. 

És un increment injust imposat per un real decret el 30 de desembre passat i que no respecta les taxes que els ajunta-
ments teniem aprovades des del mes de novembre. L’Ajuntament d’Avinyó, ni cap altre, no hi ha pogut fer res, no s’ha pogut tornar 
a tocar les taxes per atenuar el seu efecte. Ho farem, però, en les taxes de 2013 si no apareix cap nou decret impositori.

Impost de Béns Immobles (IBI)

Any

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

valor cadastral considerat

valor cadastral vell
valor vell + 10% de l’increment

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

coeficient de l’impost (%)

0,77   
0,72
0,66
0,62
0,59
0,57
0,55
0,53
0,52
-   
- 

Rectificació de l’anterior Avinyó Informa (número 10)

En l’apartat d’Hisenda, en el requadre titulat: ESTAT DE DESPESES, en el capítol 2, la denominació no ha de ser “Despeses de personal” sinó “Despeses de bens corrents”. 
Dispenseu per l’errada.
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d’estar entre 0,40% i 1,10%.
Com que els nous valors cadastrals 
eren molt alts i l’IBI també hauria pujat 
molt fort, el govern va decidir aplicar 
l’increment del valor cadastral d’una 
manera esglaonada durant 10 anys. 
Per al primer any (2005) es va calcular l’IBI 
fent servir el valor cadastral vell més un 
10% de l’increment nou; el segon any ja 
s’aplicava el 20% de l’increment, i així suc-
cessivament. El 2012 ja estem al  80% i 
el 2014 arribarem al 100%.

Per pal·liar l’efecte d’aquesta puja-

da, molts ajuntaments van decidir 
rebaixar el valor del coeficient que 
s’usa per calcular l’impost. Aquest 
any també l’hem abaixat a Avinyó. A 
la taula es pot veure l’evolució que ha tin-
gut en tot aquest període. Però, malgrat 
la rebaixa que fa l’Ajuntament, l’efecte de 
l’actualització del cadastre encara és im-
portant.

En principi, el 2014 hauríem d’arribar 
a la normalitat i, a partir de llavors, 
podríem parlar d’increments iguals o 
inferiors a l’IPC. 
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L’Ajuntament d’Avinyó ha iniciat una campanya de recollida d’adreces de correu elec-
trònic per transmetre informació municipal a les persones que hi estiguin interessades.
 
Els subscriptors rebran a través del seu correu electrònic:
- informació dels actes socials, culturals i esportius que organitzi l’Ajuntament
- informació municipal diversa, com anuncis, avisos, convocatòries...

Rep la informació municipal AL TEu E-mAIL

El passat diumenge, 15 de juliol, es va fer la primera sessió infor-
mativa i participativa al Catalunya, de més que se’n volen fer en 
el futur, on el Govern Municipal va explicar amb detall quatre temes 
que s’estan treballant a l’Ajuntament. Aquests temes eren:

Noves tarifes de l’Aigua
Imposició de Madrid sobre l’IBI
Dimarts de la Festa Major
Passos de vianants de la Ctra . de Prats

Van assistir-hi prop de setanta persones i van escoltar amb atenció 
les explicacions que es donaven dels diversos temes. Després van 
participar fent preguntes al respecte per aclarir detalls que 
no estiguessin clars i per fer propostes de millora. També es 
va fer un petit sondeig entre els assistents sobre la conveniència de 
canviar el dia de Festa Local del dimarts de Festa Major per dues al-
ternatives possibles.

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Avinyó som molt conscients que cal fer tot el possible 
per estimular l’activitat econòmica i que per això cal aprofitar tots els recursos a què puguem 
recórrer. també creiem que és important per a Avinyó diversificar l’activitat econòmica i 
evitar basar la creació de riquesa en un únic sector. Per això estem promovent sectors fins 
ara més descuidats, com són els sectors comercial i turístic. Però la diversificació i la promoció 
també ha d’arribar al sector industrial. I això serà possible si tenim uns polígons prou 
equipats com per fer-los atractius a la instal·lació d’empreses amb activitat productiva. 

Aquest mes de juny ha finalitzat el contracte de l’Antonio Hinojosa, el  
treballador de la brigada municipal provinent d’un Pla d’ocupació de 
la Generalitat de catalunya. En aquests moments ja no queda cap 
treballador en Plans d’Ocupació, una situació ben diferent de la 
de fa just un any, quan hi havia quatre treballadors mitjançant 
aquests Plans. Aquest fet ha provocat una manca de mà d’obra a 
la brigada, en uns temps, la primavera i l’estiu, en què acostuma a 
haver-hi molta feina per mantenir els parcs i jardins en bones con-
dicions.

Aquesta situació s’ha vist agreujada pel fet d’una baixa laboral llar-
ga del treballador Joan Pacheco, que és el treballador que sol fer les 

La regidoria de Promoció econòmica ha organitzat, conjuntament amb el ciO (centre d’iniciatives per a la Ocupació) i el SOc (Servei 
d’Ocupació de catalunya), un  curs totalment gratuït per a aturats, inclòs en el Programa d’accions integrades del Projecte impuls. el Curs 
d’activitats auxiliars de magatzem, que es va iniciar el 7 de maig de 2012 i que té una durada de 150 h, consta del següent programa 
formatiu: manipulació de càrregues amb carretons elevadors, operacions auxiliars d’emmagatzematge, preparació de comandes, compor-
taments lligats a la seguretat i la higiene: PrL i manipulació d’aliments.

promoció industrial: apostem per la fibra òptica

curs d’activitats auxiliars de magatzem per aturats

en particular, un polígon industrial que disposi d’un servei de telecomunicacions potent és molt ben valorat per les empreses, perquè hi 
tenen una eina molt eficaç per desenvolupar la seva activitat, que les fa més competitives. És per això que des de l’Ajuntament treballem 
per connectar els polígons industrials d’Avinyó amb la xarxa troncal de fibra òptica de Catalunya que passa pel costat de l’Eix 
Transversal. el primer pas ha estat encarregar la redacció del projecte executiu de portar la fibra òptica als nostres polígons, redacció que 
estarà feta abans d’acabar el 2012. el següent pas, a realitzar a curt termini, serà l’execució de les obres. La iniciativa ha estat possible gràcies 
al conveni signat entre l’Ajuntament d’Avinyó i l’àrea de Promoció econòmica del consell comarcal. La redacció del projecte rep el suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona i el suport tècnic del Consorci Localret.

És una manera més directa de rebre la informació i complementa la informació oficial 
que es penja al tauler d’anuncis de l’ajuntament, la de la web, la revista municipal i la que 
es difon mitjançant cartells per tot el poble.

Les persones que hi estiguin interessades poden donar la seva adreça de co-
rreu electrònic tot omplint i portant a qualsevol espai públic de l’ajuntament el 
full d’autorització que us adjuntem amb l’Avinyó informa o que trobaran a qualsevol 
dels equipaments municipals i a les oficines de l’ajuntament.

Participa a l’Avinyó Informa
A partir del número 12 de l’Avinyó informa, que sortirà el proper octubre de 2012, es vol destinar una pàgina de la revista municipal a 
la participació ciutadana. La pàgina es dividirà en cinc espais amb temes diversos:

1. La columna de sobre: espai per un article de 230 paraules com a màxim. S’exigeix formalitat i respecte.
2. La columna de sota: espai per un article de 230 paraules com a màxim. S’exigeix formalitat i respecte.
3 . La imatge de l’estiu avinyonenc: envieu-nos fotografies d’algun tema relacionat amb Avinyó al llarg de l’estiu.
4. El passatemps: inventeu un passatemps relacionat amb Avinyó (sopa de lletres, crucigrama, jeroglífic...)
5. El còmic de l’estiu avinyonenc: Dibuixeu una vinyeta sobre algun tema relacionat amb Avinyó al llarg de l’estiu

Podeu enviar els documents al correu electrònic: avinyoinforma@gmail.com o bé deixar-lo a l’Ajuntament en horari d’oficines.
els materials han d’estar signats. en cap cas s’editarà res en forma de pseudònim o anònim. Som-hi doncs, l’opinió és vostra!

El resultat d’aquest sondeig va ser el següent:

Dilluns de la Fira dels Matiners (principis de maig): 25 vots
Dilluns de la Segona Pasqua (finals de maig): 10 vots
Dimarts de la Festa Major (3r cap de setmana de setembre): 
18 vots

De moment, doncs, el debat entre avinyonencs/ques, govern i 
oposició sobre aquest tema està obert, i al ple ordinari de set-
embre es pendrà una decisió definitiva per les festes locals de 
2013, que es procurarà que sigui el màxim de consensuada possible.

Sessió informativa
  i participativa

feines de paleta. Tot plegat ha fet que ens hàgim decidit a exter-
nalitzar algunes obres, com ara l’adequació del bar de la piscina, 
que feia molts anys que estava en desús, o bé la reforma dels lava-
bos dels mestres de l’escola Barnola, així com algunes tasques com 
el desbrossament d’alguns espais públics.

A part de la neteja i conservació dels edificis municipals i els espais pú-
blics, Serveis Municipals també atén les demandes d’infraestructura 
que pugui haver-hi (escenaris, taules, cadires, etc.), que en aquesta 
època de l’any, coincidint amb els finals de cursos o de temporades 
i amb l’arribada del bon temps,  acostumen a ser bastant més nom-
broses.



Les educadores treballem cada dia per oferir un servei educa-
tiu de qualitat. Per això duem a terme activitats al llarg de tot 
el curs. Aquest trimestre, hem fet un seguit d’activitats, de les 
quals destaquem: 

· L’hora del conte (13 abril): activitat organitzada per l’AMPA 
l’estel. La clara Gavaldà ha estat l’encarregada de la sessió. 

· Festa de portes obertes (1 juny): pensada perquè els pares 
i mares que tenen fills i filles al centre passin una estona di-
vertida i agradable fent activitats de manera conjunta dins les 
instal·lacions de l’estel. 

· Visita dels infants de P-2 al Barnola (13 juny): coneixen 
l’escola del curs vinent tot  jugant i compartint joc amb els 
alumnes d’educació infantil del Barnola. 

· Festa de fi de curs (7 juliol): és una festa en què els xicarrons 
donen la benvinguda a tots els assistents, bo i fent una petita 
actuació. i, tot seguit, hi ha un animador perquè els més petits 
i els no tan petits passin una molt bona estona.

· Portes obertes sense alumnes (23 juliol): aquesta jornada 
és una novetat d’enguany i està pensada perquè tothom qui 
estigui interessat a veure les instal·lacions de l’estel i encara no 
hagi tingut l’oportunitat de visitar-les vingui i conegui l’espai i 
els serveis que oferim.

en aquesta revista hi ha informació de l’activitat de l’escola, de 
l’AMPA i de la regidoria d’educació. Ja fa temps que l’Escola Bar-
nola edita aquesta revista digital a través de la xarxa .xtec. 
Actualment ha sortit el número 51 que correspon al 3r trimes-
tre del curs 2011/2012. Una bona eina per estar al dia del què 
passa a la nostra escola.

Campanya de
pREvEncIó D’IncEnDIs 2012
enguany el risc d’incendis és més alt que mai. Per això no podem abaixar la guàrdia 
i des de l’Ajuntament hem fet una crida a la població per ajudar en el què sigui 
possible en les tasques de prevenció i extinció d’incendis. Us recordem els te-
lèfons de contacte i de pas esmenem un error que hi havia en el telèfon de Miquel Plata.

EN CAS DE FOC, QUÈ HE DE FER? 
Qualsevol persona que vegi una columna de fum o qualsevol altre element que pu-
gui esdevenir en foc que truqui als responsables de l’ADF i als Bombers: 

MANEL HINOJOSA: 659435786 
MIQUEL PLATA: 649811590 
PERE PLA: 667753088 
BOMBERS: 112

La campanya de prevenció d’incendis no es limita només al Pla d’informació i vi-
gilància,  sinó que, amb anterioritat, es fan treballs d’arranjament i millora de vials 
aptes per als vehicles d’extinció d’incendis.

ARRANJAMENT DE CAMINS
Aquest any, la Direcció General del Medi natural i Biodiversitat ha atorgat una 
subvenció de 12.702,00 € per arranjar un total de 14,60 km, demanats des de 
l’Ajuntament.  L’ADF també ha rebut una subvenció per part del mateix departament 
d’11.070,00 € per arreglar un total de 12,30 km de camins. 
Aquests camins pertanyen tots al terme municipal d’Avinyó, i les actuacions que s’hi 
fan varien segons l’estat del camí. L’objectiu principal és arreglar els camins per-
què hi puguin circular en cas d’incendi els vehicles de bombers i ADF, i també 
l’obertura de diferents passos necessaris en cas d’incendi per accedir a zones que 
abans eren inaccessibles. A dia d’avui, tots els camins ja estan arreglats.

PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
enguany, les persones que fan la tasca d’informació i vigilància a la nostra zona són: 
en Josep Pont i l’Albert  Orrios. La campanya de vigilància comença el dia 14 de 
juny i s’acaba el 31 d’agost. Durant tots aquests dies, els dos vigilants recorren, en 
torns,  les rutes que els marquen des de la Diputació.

ACTUACIONS EN ELS DARRERS INCENDIS
Aprofitem per donar les gràcies a totes les persones i mitjans que d’una manera o 
altre han col·laborat en la prevenció i extinció dels darrers incendis a la nostra zona, 
en especial, a l’ADF Quercus i als voluntaris d’Avinyó que van participar-hi. La 
tasca realitzada és impagable.

El mosquit tigre
La presència a catalunya d’aquest molest insecte es va detectar per primera vegada a 
Sant cugat del vallès l’any 2004. Des de llavors i de manera continuada, s’ha anat es-
tenent pel territori català i ja és present en un bon nombre de municipis del Bages. 

Per ara, d’acord amb les mesures de control que estan realitzant els Agents rurals, encara 
no ha estat detectat a Avinyó. els mateixos agents recomanen, però, prendre algunes 
precaucions per frenar l’expansió de l’àrea d’influència d’aquest mosquit i retardar tant 
com sigui possible la seva presència entre nosaltres.

Últim trimestre del curs 2011/12
A LA LLAR D’InfAnTs L’EsTEL

Informatiu Trimestral de l’Escola barnola

Podeu consultar o descarregar-vos  en .pdf el full del 3r trimestre a la pàgina web:
http://agora.xtec.cat/ceipbarnola/moodle/   -  Al final del full hi ha els dies i hores de reunions d’inici de curs.
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La principal precaució consisteix a no deixar recipients amb 
aigua exposats gaire temps a la intempèrie: regadores, galle-
des, pots, gerros... en jardins, patis, horts... Amb això es difi-
culta la reproducció del mosquit tigre i es frena la seva expansió. 

Des de l’Ajuntament us demanem de seguir aquest consell en 
benefici de tots.

el mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic. el mosquit adult 

fa entre 2 i 10 mm. Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap i al 
cos. els ous i les larves viuen en petites masses d’aigua estancada, 
en àrees exteriors, properes a la presència humana. no li agra-
da pondre els ous en aigües en moviment ni en masses d’aigua 
grans. És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les 
cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. vola només fins a uns 400 
metres del lloc de cria.

La femella produeix molèsties pel nombre elevat de picades que fa.



Avinyó, com molts municipis catalans i de la resta de l’estat, té un elevat nombre d’ordenances i reglaments;
en concret 22, entre els quals hi ha:

· Ordenança general de serveis funeraris
· Ordenança municipal per la gestió dels residus de la construcció
· Ordenança municipal reguladora de les activitats ramaderes i tinença d’animals
· Ordenança reguladora de la convivència
· reglament bàsic d’ús d’instal·lacions esportives municipals
· reglament de creació i funcionament del registre electrònic
· reglament de la seu electrònica
· reglament de participació ciutadana
· reglament del Servei d’Arxiu Municipal
· reglament del servei d’aigua potable
· reglament del servei públic de recollida selectiva de la fracció orgànica municipal
· reglament del servei públic municipal de deixalleria
· reglament general de subvencions
· reglament intern de funcionament de la Llar d’infants municipal

mAssA pApERs I pOcA InfORmAcIó
Des d’aquestes pàgines destinades als grups municipals, vo-
lem denunciar públicament l’actitud del grup de regidors 
de CiU a l’oposició que basen la seva política “informativa” 
a publicar mentides i tergiversacions de la realitat, cosa que, 
a hores d’ara, ja ratlla el delicte.
tenim molt clar que els regidors d’erc hem de centrar els nostres 
esforços a governar, i així ho fem. Però, per responsabilitat políti-
ca, hem de fer saber als avinyonencs la manipulació de la rea-
litat que està fent aquest grup de regidors en benefici propi.

entenem que l’oposició té tot el dret a criticar l’acció de govern. 
entenem que les coses es vegin diferent i les opinions no coin-
cideixin, i que això es manifesti públicament. Però és d’una gra-
vetat extrema que CiU expliqui els fets objectius totalment 
al revés del que són. 
La revista que publica ciU Avinyó posa en boca dels regidors de 
l’equip de govern coses que no hem dit. ens acusa de fer coses 
que no hem fet. Publica falsos rumors i suposicions sense 
contrastar-les. Manipula les xifres a conveniència pròpia. 
el grup municipal d’erc no farem com ells ni respondrem amb 
manipulacions com les seves, però creiem que tenim tot el 
dret a denunciar aquesta manera de fer política tan nociva 
per a la convivència municipal. 
creiem que els regidors que accedeixen a l’Ajuntament tenen 

l’obligació de dedicar els seus esforços a treballar per al poble, 
tant si estan a l’equip de govern com a l’oposició. La manipu-
lació de la realitat i la mentida denoten una actitud egoista 
totalment contrària a la de servir el poble. 

Observem que l’actitud de ciU no té res a veure amb l’oferiment 
de fer una oposició constructiva i a defugir la demagògia que va 
expressar el seu cap de llista en el primer ple d’aquest mandat. 
Veiem, a més, que és una actitud que traeix l’eslògan “pen-
sem en positiu” del partit que diuen representar. 
Des d’aquí demanem a CiU que tingui una mica més de res-
pecte a les persones i que treballi amb rigor i sentit de la 
responsabilitat envers Avinyó.

Aprofitem aquestes línies per corregir algunes de les manipu-
lacions més recents publicades al “Parlem-ne”. Contràriament 
al que afirma CiU, cap regidor d’ERC ha dit que no es feien 
unes finals de bàsquet “perquè vindria massa gent al po-
ble”, ni cap regidor va dir que “ignorava el pressupost” de 
les festes de l’esport, setmana de jovent i festa major. refe-
rent a la pujada de les tarifes de l’aigua, en el Ple de 30 de maig 
l’equip de govern vam presentar per escrit la justificació de la 
pujada. La revista de CiU ens atribueix una justificació que 
no té res a veure amb la realitat ni amb el que vam dir. 

DEnuncIEm LEs mEnTIDEs DE cIu
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tenim una vintena d’ordenances fiscals, amb centenars 
d’elements pels quals cal pagar; a més a més tenim un nou Pla 
d’Ordenació Municipal, amb centenars de pàgines, nombro-
sos plànols i un catàleg d’elements protegits, plans directors 
d’aigua i clavegueram, agenda 21, plans d’emergència, etc.

tots aquests documents ens afecten d’una o altra manera, ja 
sigui en el comportament que se’ns exigeix, obligacions tribu-
tàries, afectacions a les nostres propietats, etc., i sí que és cert 
que han passat pel tràmit d’exposició pública seguint estricta-
ment la legalitat vigent, però aquest normalment és limita a un 
full del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona penjat al tau-
ler de l’ajuntament, on s’indica que el document està disponi-
ble a les oficines municipals, document que habitualment, pel 
comú dels mortals, és difícil d’entendre.

Un exemple el vàrem tenir amb el jutge de pau; qui es va assa-
bentar que es renovava el càrrec?; les taxes fiscals d’enguany (iBi, 
llar d’infants, escombraries, etc.), o amb la pujada del 29,36% de 
la tarifa de l’aigua (segons l’estudi tarifari de SOreA); no hauria 
estat més democràtic penjar les noves tarifes de l’aigua al costat 
de l’anunci del BOP al tauler d’anuncis de l’ajuntament o penjar 
a internet l’estudi tarifari, o penjar al facebook la proposta de 
nou reglament esportiu? Algú sap què va costar el concert dels 
Brams a la setmana del Jovent?, el contracte d’aquest grup està 
aprovat en una Junta de Govern Local i de moment ningú ho ha 

publicitat; o per què no es penja a la xarxa el projecte de la caixa 
de l’ascensor que s’està executant al local de les entitats.

Qui és llegeix el BOP, o cada setmana mira el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament? La comunicació i transparència en l’acció de les 
administracions públiques ha de ser clara, concisa i de forma 
que qui en quedi afectat pugui, si ho creu oportú, reclamar, tant 
perquè li arriba la informació a temps com pel fet que entén el 
que se li està dient.

Avui en dia hi ha moltes eines de comunicació social, i no calen 
noves instal·lacions de ràdio per fer aquest tipus de publicitat. 
en la majoria dels casos, amb el Facebook o el twitter n’hi hauria 
d’haver prou, o potser una cosa tan senzilla com enviar un co-
rreu electrònic?  A qui li fa por que la gent pugui participar de 
les decisions del municipi? A qui li fa por que els avinyonencs 
puguem decidir si volem recaptar més o menys diners amb les 
taxes municipals, i amb que gastar-los?

en resum, entenem que cal simplificar tot el seguit d’ordenances 
i altres disposicions que ens afecten per deixar treballar més el 
sentit comú dels avinyonencs, i sobretot ser molt oberts en la 
comunicació, que a qualsevol cosa que ens afecti hi puguem 
accedir de forma fàcil, ràpida i entenedora, i que al final, si no hi 
estem d’acord, puguem reclamar.



FIRA DELS
MATINERS 
2012:
un èXit de tots

Un cop finalitzada la i edició 
de la Fira dels Matiners, podem 
concloure que ha estat un èxit. 
Però cal remarcar que aquest 
èxit ha estat de tots: comis-
sió, col·laboradors, entitats, 
empreses, persones a títol 
individual... tot un poble 
bolcat. La participació i el grau 
d’implicació d’enguany ha su-
perat amb escreix les expec-
tatives que ens havíem fixat, 
i aquest fet el valorem com a 
molt positiu, ja que fomenta 
la cohesió social i l’autoestima 
col·lectiva.

Hem aconseguit crear una 
fira singular, única a Catalun-
ya i que, a més, ha contribuït 
a conèixer la nostra pròpia 
història i a ser capaços de di-
fondre-la arreu, tot assolint 
un gran impacte mediàtic en 
un gran nombre de mitjans 
de comunicació i més en-
llà de la nostra comarca. els 
avinyonencs hi eren tots, els 
visitants eren d’arreu i Avinyó 
estava ple a vessar.

En l‘aspecte econòmic, s’ha 
aconseguit gairebé triplicar 
el nombre de paradistes vin-
guts de fora, i pensem que en 
properes edicions encara pot 
créixer molt més. Aquest fet 
ajudarà, de ben segur, a dina-
mitzar el comerç local i a pro-
mocionar econòmicament i 
turísticament el poble.

Després d’aquesta arrenca-
da tan forta, ara ens cal con-
solidar la Fira, sense pressa 
però sense parar, i fer-la créi-
xer, encara que sense córrer. 
treballant com ho hem fet fins 
ara, segur que ho aconsegui-
rem. L’objectiu s’ha assolit, 
perquè la feina ben feta sem-
pre et dóna la seva recom-
pensa. 

Fins aviat, matiners!



El passat mes de juny es va entregar el lot d’alimentació de la Creu Roja i el Banc 
d’Aliments destinada a urgència social, corresponent a la quarta fase d’entrega. S’ha 
repartit un total de 1.593 quilos d’aliments de primera necessitat, dels quals 
destaquen: arròs, caldo de carn, llet i begudes pasteuritzades, conserves de 
tomàquet, formatge i pasta, entre altres productes.
 
Els tècnics dels Serveis Socials són els responsables de l’assignació de l’alimentació i de 
la quantitat assignada a cada família. En un any, s’ha passat de 17 a 23 en el nombre de 
famílies destinatàries de l’alimentació d’urgència social. Això significa un augment d’un 
35% respecte a l’any anterior. 

Aquest ha estat el primer any que el nou equip de govern i la regidoria d’Acció So-
cial hem organitzat i celebrat la Setmana de la Gent Gran i el 61è Homenatge a la 
Gent Gran. Ha estat una setmana plena d’activitats i propostes interes-
sants. La xerrada sobre l’ús i abús dels medicaments, el taller d’Activem 
la ment, la presentació del Llibre El Bages: cançons, tonades i balls po-
pulars, el recital dels Cantaires d’Avinyó i la sortida a Barcelona en són 
alguns exemples.

enguany, però, hem programat alguns actes innovadors que han agradat 
molt: el Xou Arrevistat protagonitzat pels avis del casal de Sallent, la projecció del 
film chocolat, a càrrec dels 8mm, i el ball del dissabte al Passeig.

també destaquem el dinar de germanor del 61è Homenatge a la Gent 
Gran: vàrem ser més de 230 assistents entre avis, autoritats, músics, 
etc., que vam gaudir del nou menú de germanor.  el conseller comarcal 
de Benestar Social, Joan vinyes, que ens va acompanyar durant el dinar, va dirigir 
unes paraules al públic, juntament amb el nostre alcalde, eudald vilaseca. Un cop 
acabats els parlaments, vàrem fer entrega d’un present a tots els assis-
tents: un paraigua de color. 

Us recordem que els majors de 70 anys, que encara no l’hagin rebut, poden passar a 
recollir el paraigua a les oficines de l’ajuntament. 

Durant la setmana del 14 al 19 de maig es va celebrar la Setmana de la Gent Gran, i 
al casal hi han tingut lloc alguns dels actes programats:

15 maig: PRESENTACIÓ del llibre el Bages: cançons, tonades i balls populars, a 
càrrec de ramon vilar, coautor del llibre. L’obra consta de dos cD i un DvD, en què es 
pot veure els balls més característics de la comarca. Un cop acabada la presentació, 
els germans Pol i Guillem vilar van fer una petita actuació en directe, tot interpretant 
algunes peces del cD.  A l’acte hi va assistir una seixantena de persones, que va 
omplir el local.

17 maig: XERRADA sobre “l’ús i abús dels medicaments”. La doctora ens va expli-
car les propietats d’alguns fàrmacs i les conseqüències del seu mal ús, com també 
els conceptes bàsics de farmacologia. L’acte, que havia de durar uns 75 minuts, es va 
allargar a causa de les qüestions i dubtes formulats per algunes de la quarantena de 
persones que van assistir a l’acte. en acabat, vam fer un refrigeri.

19 maig: CANT I BALL. també aquí, al Passeig, havíem de fer el concert del grup 
de cant d’en Daniel Moreno i després el ball a càrrec del grup Dolce vita, però el 
temps amenaçava amb pluja i feia força fred. vam decidir traslladar-nos al local ca-
talunya.

Ja per acabar, destaquem el curs TREBALLEM LA MENT, a càrrec de Marta Pujolar. 
es va iniciar el dia 15 de maig al casal i ha tingut una durada d’un mes. S’ha exercitat 
la ment mitjançant jocs i proves de càlcul i enginy, que han interessat molt; 18 per-
sones han participat en aquest taller.

La setmana del 18 al 24 de juny de 2012 va tenir lloc la cloenda del curs 2011-2012 a 
l’Aula Socioeducativa. 
Per celebrar l’arribada de l’estiu i el començament de les vacances, els infants 
de l’Aula van fer un berenar i diverses activitats lúdiques.

El grup dels petits (P5, primer i segon de primària) van realitzar activitats d’aigua al pati 
de l’Escola Barnola. El grup dels mitjans (tercer i quart de primària) i el grup dels grans 
(cinquè i sisè de primària) van desenvolupar jocs cooperatius i van anar a refrescar-se a 
la piscina municipal aprofitant que ja està oberta. Tots els infants s’ho van passar d’allò 
més bé!

el setembre vinent, la regidoria oferirà un curs gratuït d’iniciació al voluntariat des-
tinat al voluntariat local amateur i a totes aquelles persones majors de 16 anys que 
tinguin inquietuds socials i esperit solidari. El curs consta de 12 hores, forma part 
del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) i està reconegut pel 
Servei Català de Voluntariat (Generalitat de Catalunya). Podeu apuntar-vos-hi 
i/o demanar-ne més informació al centre cívic. AniMeU-vOS A  PArticiPAr-Hi!

L’Aula Socioeducativa ja té codi Qr. Aquelles persones que tingueu un mòbil amb 
accés a internet i amb l’aplicació de codi de barres/QR instal·lat, podeu con-
sultar de manera directa el bloc de l’Aula a través del mòbil. Us serà una forma 
ràpida de consultar les activitats i les darreres notícies publicades al bloc sense haver 
de connectar-vos a internet a través d’un ordinador. esperem que us sigui d’utilitat!

bAnc D’ALImEnTs: entrega dels lots d’urgència social

sETmAnA GEnT GRAn 2012
Setmana de la Gent Gran i 61è Homenatge a la Gent Gran

fInAL DE cuRs a l’aula socioeducativa

cuRs DE fORmAcIó per a voluntaris a Avinyó

cODI QR per a l’aula socioeducativa
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ABriL

eXPOsiCiÓ: QuÈ esTuDiO?
el mes d’abril és un moment de molts 
nervis per a tots aquells joves que s’han 
de plantejar què estudiar després de 
l’eSO, del batxillerat, d’un cicle formatiu, 
etc.

el casal els va oferir un espai de consulta 
i una exposició amb tot aquell material 
necessari per trobar les respostes als 
seus dubtes. informació de primera mà, 
recollida en el Saló de l’ensenyament 
d’aquest 2012 a Barcelona.

el Punt d’informació Juvenil vetlla per 
oferir un servei actualitzat, no només 
sobre educació, sinó sobre tots aquells 
temes que envolten el jove.

MAiG

VisiTA esCOLA BArNOLA
com cada any, els alumnes de 6è de 
l’escola Barnola fan una visita al casal 
jove el refugi per descobrir i conèixer de 
primera mà el que s’hi pot fer, què s’hi 
poden trobar, què els ofereix, etc. La visi-
ta, que va ser  l’11 de maig, va  consistir a  
conèixer mínimament el funcionament 
del casal a través d’una petita gimcana 
en què van experimentar les diferents 
activitats que es poden dur a terme en 
aquest espai.

en una de les proves, es demanava que 
proposessin tres idees d’activitats i, al fi-
nal, es van exposar conjuntament; algu-
nes d’aquestes idees van ser: trobada de 
casals, discomòbil, piscines nocturnes, 
gimcana per tot el poble, un volt en bici-

DissABTe ACTiu
Motiu: cap..., objectiu: crear un nou dia 
festiu per als joves d’Avinyó. el dissabte 
26 de maig es va organitzar una tarda 
plena d’activitats diverses: un taller per 
decorar els sofàs reciclats del catalunya, 
activitats molt engrescadores del Grup 
de campaments, una botifarrada i un 
concert. Un dia molt complet; els sofàs 
van quedar molt originals; tot i això, van 
quedar els mobles que es van recollir per 
reciclar. Les activitats del Grup de cam-
paments van anar des de muntar una 
canadenca fins a jocs d’enginy. La botifa-
rrada organitzada pel Grup de Joves va 
aglutinar unes 50 persones, tot ambien-
tat; tothom va passar a fer-se la foto de 
grup. tot seguit vam poder gaudir d’un 
petit concert i, per últim, el quinto.

JUnY

eXPO sOBre eL DiA MuNDiAL seNse TABAC
Amb motiu del Dia Mundial Sense ta-
bac, el 31 de maig, al casal es va fer una 
exposició amb informació sobre el con-
sum de tabac, amb recursos per trobar 
més informació segons l’interès de cada 
persona i la seva relació amb el tabac. De 
manera complementària, els joves po-
dien participar en l’exposició apuntant 
la seva opinió personal de Per què fumo 
i Per què no fumo; amb algunes aporta-
cions interessants.

JULiOL

JuLiOL A+
Durant tot el mes de juliol s’ha organit-
zat conjuntament, Joventut i esports, un 
nou projecte: JULiOL A+, programa que 
ofereix alternatives d’oci i lleure, i sobre-
tot esportives, per al mes de juliol, tots 
els dimarts i dijous a les tardes.

De cara a setembre, us convidem a tots aquells que us interessi aprendre a tocar la guitarra, 

i s’accepten propostes d’altres activitats o tallers.

Per la Festa Major, el casal el refugi, com cada any, organitzarà algunes activitats.

AGEnDA

cleta, torneig de bàdminton, un escalèx-
tric, tenir una PS3 al casal..., entre moltes 
altres.

Aquest any hem fet un salt endavant en la configuració dels actes de la Setmana 
Jove ampliant-la a dissabte. L’augment de participació s’ha fet notar en diversos 
actes com les piscines nocturnes i el sopar-karaoke de dissabte. La nota nega-
tiva és la poca afluència de públic que hi va haver en el concert de divendres. tot 
i haver-hi un cartell destacable de grups, amb forta difusió de propaganda, a un 
preu d’entrada assequible, poca va ser la gent que va disfrutar-ne. Es van vendre 
115 entrades.  Això fa que de cara a l’any vinent ens haguem de replantejar el 
format del concert.
 
De totes maneres estem satisfets pel fet que la participació de més franges d’edat de 
jovent en els actes ha sigut una realitat i, per tant, l’objectiu que la Setmana Jove 
sigui el més transversal possible s’ha acomplert. Hem fet un pas més endavant i 
ara no podem parar. 

Se’ns dubte, activar més participació de les entitats joves i d’alguns grups de jovent, 
són algunes de les claus per fer de la Setmana jove un esdeveniment encara més gran. 
Aquest és un dels reptes que el Govern de l’Ajuntament, el casal de Jovent el refugi 
i els diversos grups i entitats de joves tenim per endavant.

Entre totes les activitats que es van realitzar podem destacar:

el primer dia, i com a primera activitat de la setmana, l’aquagim; va ser tot un 
èxit: una vintena de joves van participar en aquest acte. Una hora va ser la durada 
d’aquest taller, ple d’energia i refrescant.

Després d’uns quants partits de volei a la piscina i fer una mica de gana, a les 8 
del vespre es va iniciar la nova proposta d’aquesta any que va funcionar molt bé: el 
taller de cuina, en el qual es va cuinar una fideuà, pizzes i coulant. De tot aquest 
menjar, no va quedar res de res; una vintena de joves van aprendre noves eines 
culinàries.

Dijous 28 va ser un dia complet; vam començar amb la volta d’esports i vam con-
tinuar amb la botifarrada de cada any, la taula de la qual anem ampliant any rere 
any; es va dur a terme al bar de les piscines; i, per finalitzar la nit, unes piscines 
nocturnes ambientades amb música ben variada on l’afluència de jovent va ser 
encara més gran que l’any passat.

el dissabte 30 es va cloure la Setmana Jove amb la projecció de la pel·lícula Trains-
potting per part del grup 8mm, un sopar popular i una cantada de karaoke 
al pati del centre cívic. La Festa va ser molt participada i divertida, cosa que fa pre-
veure que no serà l’última vegada que es faci un acte d’aquestes característiques en 
aquest espai. 

De fet, amb aquest acte, va quedar demostrat que el pati del centre cívic és un lloc 
ideal per desenvolupar activitats pel jovent a l’aire lliure i, per tant, des del Govern 
de l’Ajuntament, el volem potenciar. 
Toca al jovent decidir l’us que se’n vol fer. Ha arribat l’hora de bastir l’Ateneu 
de jovent d’Avinyó.

Iv sETmAnA jOvE AvInYó
La Setmana Jove 20212 s’ha dut a terme del 
25 al 30 de juliol.

Ha ofert alternatives educatives, esportives d’oci
i lleure als joves del municipi. 



AVINYÓINFORMA / 20

Jornada de portes obertes
i inauguració de l’aula de música
es va celebrar el dissabte 21 de maig enmig d’un ambient pedagògic i festiu.
els alumnes i professors van fer i van mostrar a les famílies un treball de percussió 
corporal, dirigits pel músic Santi Serratosa.

Seguidament, es va donar pas a la inauguració oficial de l’Aula de Música. L’alcalde 
d’Avinyó, eudald vilaseca, va parlar als assistents del bé cultural que representa per al 
poble l’Aula de Música.

Després, es va fer un dinar, cuinat pels membres de l’Associació d’Amics de la Música 
i els pares i mares dels alumnes.
Durant la jornada, es van poder visitar les instal·lacions de l’antiga llar d’infants, ara 
transformada en escola de música, i una exposició d’instruments musicals fets a mà 
per Quico Serra.

Per MOLtS AnYS!
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el cap de setmana dels dies 2 i 3 de juny es va celebrar la i FeStA De L’eSPOrt. tot i que 
no va tenir una gran afluència de públic, les persones que hi van venir van poder 
utilitzar a pler totes les instal·lacions esportives de manera gratuïta i sense límit 
de temps.
La Festa va començar amb un partit de futbol amistós entre el c.e Avinyó i el castellnou.

Altres activitats i esports que es van poder practicar van ser: pàdel, escacs, tenis, ca-
minada fotogràfica, cursa/caminada popular pels voltants d’Avinyó... i la utilització de 
tot el pavelló en general.
es van muntar diferents jocs infantils, com ara el boti-boti, unes taules de ping-pong, 
la zona del rocòdrom, els matalassos, etc., dels van gaudir tots els nens i nenes que hi 
van participar. 
La Festa va acabar amb un pica-pica per a tots els participants i també un sor-
teig de material. 
esperem que en la pròxima edició hi pugui venir més gent, ja que és una bona ma-
nera de veure les instal·lacions esportives d’Avinyó, de practicar esport i, al mateix 
temps, divertir-te.

Agraïm a tots els participants la seva presència a la Festa; així com a  les perso-
nes de la comissió el temps que van dedicar-hi durant tot el cap de setmana i 
també durant les reunions anteriors al dia de la Festa.

A part de la programació del catalunya, 
els actes culturals del nostre poble han 
seguit el seu curs habitual i, en alguns ca-
sos, amb aportacions innovadores.
Ben entrada la primavera, ens arriba la 
Pasqua amb les caramelles; aquest any, 
amb una cançó de la Montse Perarnau 
molt aplaudida per tothom. El record 
dels caramellaires fou per a la Montse-
rrat Griera, morta l’any passat.

A partir d’aquí, bona part del treball de 
les entitats d’àmbit cultural va girar a 
l’entorn de la Fira dels Matiners del 13 
de maig, que fou un èxit de participació i 
col·laboració de la gent del poble.
Passada la Fira, molta gent de l’AMPA 

JORNADES ESPORTIVES DE SETMANA SANTA / 2 I 4 D’ABRIL
Per Setmana Santa vàrem fer, durant dos dies (dilluns i dimecres ), una sèrie d’activitats, 
juntament amb els joves del refugi. el jovent va poder triar entre un sèrie d’esports, 
que finalment van ser futbol, bàdminton i  voleibol, a més d’una sessió de spinning. 
en total eren al voltant de 20 joves els dos dies.

CASAL D’ESTIU 2012
Aquest any, el casal d’estiu proposat és de caire més esportiu. Hem començat el dia 25 
de juny i acabem el dia 27 de  juliol, cinc setmanes en total en què hem practicat tot 
tipus d’esports col·lectius i d’altres més individuals, com beisbol, esgrima, bicicleta, 
esports d’aventura… Dins d’aquestes cinc setmanes hem fet dues sortides; la primera 
s’ha fet a Saldes, a fer esports d’aventura; tots els nens i nenes s’ho han passat molt 
bé; la segona a castelldefels, a practicar esports aquàtics. En total, s’han inscrit 98 
nens i nenes. A banda dels esports, també es fan tallers per als més xics de la colla.

A partir del 12 de setembre comença el nou curs a l’Aula de Música.

nenS i neneS de 4 a 12 anys hi podran aprendre música i gaudir-ne tot fent:
Sensibilització, llenguatge musical, roda d’instruments, instrument i conjunt instrumental.
Per a JOveS i ADULtS, l’Aula de Música també oferirà el curs d’iniciació al llenguatge mu-
sical i cant coral.
com a novetat, curs d’iniciació a la guitarra folk, dirigit a tots aquells qui us vingui de gust 
tenir un contacte amb la guitarra. 
no fan falta coneixements previs de música.

Per a més informació i matriculacions (del 3 al 7 de setembre):
Aina Plans (professora de l’Aula) 659 936 651
raquel tàpia (professora de l’Aula)  93 838 88 38
carme Arnaus (Amics de la Música) 93 838 71 77 AGEnDA

AGEnDA

del Barnola i de l’Aula de Música va 
treballar per dur a terme un gran es-
pectacle proposat com a treball de 
final de curs tant de l’Aula de Música 
com de l’extraescolar de Ball. Fou un 
espectacle variat, de música, cant, ball, 
il·luminació, humor…,  representat en un 
gran escenari: la façana de cal verdaguer.

el 23 de juny es va rebre la Flama del ca-
nigó, i al vespre es va fer ball a la Plaça; 
una revetlla amb molt poca participació, 
motiu que ens obliga a fer-ne un replan-
teig, en el cas que es cregui que s’ha de 
continuar.

tal i com es va informar en la passada re-

vista, ja s’ha obert la convocatòria de 
subvencions segons el nou reglament, 
per tal de dotar de recursos econòmics 
els projectes o activitats del nostre 
poble de caire cultural, esportiu, tradi-
cional, etc.

cal també destacar que ja han començat 
les obres de la primera fase de remodela-
ció de l’edifici d’entitats; una remodelació 
que ha de deixar aquest edifici en bones 
condicions d’ús.

Per acabar, només cal recordar que a 
l’estiu no es farà programació estable 
al local Catalunya; que la tornarem a 
trobar el trimestre de tardor.

· Activitats esportiva per a joves (futbol, bàsquet, tennis, …)

· Karate-Do/ cursets de tennis 

· Psicomotricitat/ escola de Bàsquet 

· Manteniment suau/ Salsa-Aeròbic/ tonificació

PISCINA MUNICIPAL AVINYÓ 2012

el dia 16 de juny es van obrir les piscines 
municipals d’Avinyó. Aquest any la nove-
tat  és que hi ha servei de bar.

Amb la nova adjudicació del bar 
del pavelló també hi anava inclosa 
l’obertura del bar de la piscina; això ha 
fet que, durant els primers 15 dies de 
juny, es fessin obres de millora i ade-
quació del bar.

cal destacar també que, durant tot el 
mes de juliol, a la piscina s’hi han por-
tat a terme tot d’activitats organitzades 
conjuntament entre Joventut i la zona 
esportiva: Juliol A+; també han gaudit 
de la piscina els nens i nenes que han 
estat al casal esportiu i al casal Tirote-
lla, i a la tarda s’han fet els cursets de 
natació.

Sens dubte que, al llarg de l’estiu, la pisci-
na gaudirà de bon ambient durant el dia 
i també la nit.



CINEMA
Aquest últim trimestre, el cinema ha tingut un gran protagonisme en la progra-
mació del local catalunya. De fet, el mes d’abril es va iniciar amb la projecció de 
la pel·lícula de temàtica èpica-històrica “Braveheart”, de Mel Gibson. Les propostes 
del Grup 8mm van continuar, el 29 d’abril, amb un dels grans clàssics del cinema de 
ciència-ficció, “Blade runner”, de ridley Scott, amb Harrison Ford. el 3 de juny, es va 
projectar el primer gran clàssic d’animació de Pixar, “toy Story”, de John Lasseter. 
D’altra banda, el centre excursionista Avinyó també va organitzar la projecció de 
dues de les pel·lícules del Festival de cinema de Muntanya de torelló, “What happe-
ned on Pam island” i “cold”.

QUIM VILA
La nota musical i humorística de la programació d’aquest segon trimestre de l’any 
la va portar el cantautor de Moià Quim vila. el seu espectacle “Quina puta merda... 
tot!” es va poder veure a Avinyó, el passat 28 d’abril. es tracta d’un monòleg irònic 
i punyent sobre temes d’actualitat i de la vida quotidiana passats per sedàs crític 
del cantautor. vila va demostrar una gran capacitat d’improvisació en un espectacle 
que va combinar gags amb algunes cançons del seu disc “Moltes gràcies”. també va 
comptar amb la participació i la complicitat del públic.

TEATRE ARRELS DE RODA DE TER
el centre de Gent Gran d’Avinyó va programar, el diumenge 6 de maig, l’obra de tea-
tre “Deixa’m el teu llit. On? Quan? com?”, una adaptació de l’obra de ray conney, a 
càrrec del grup teatre Arrels de roda de ter. el catalunya va viure una tarda divertida 
amb una comèdia d’embolics que gira al voltant d’un joc d’infidelitats.

QUIM MASFERRER
i si el mes d’abril l’humor l’hi va posar Quim vila, el passat 27 de maig va ser a Avinyó 
Quim Masferrer amb el nou espectacle de la companyia teatre de Guerrilla. es diu “el 
xarlatan” i és la seva nova aventura en solitari. escrit, interpretat i dirigit pel mateix 
Quim Masferrer, és un monòleg que recupera la figura romàntica d’un personatge 
tan excèntric i entranyable com és el del xerraire.

LATIN TAP ENSEMBLE i TALLER DE CLAQUÉ
La ballarina de claqué Laia Molins, acompanyada dels músics Marco Mezquida (pia-
no), Paco Perera (contrabaix) i tato Sassone (percussions), va protagonitzar una de 
les actuacions més sorprenents del trimestre. La formació Latin tap ensemble va 
fusionar en un espectacle intimista música i claqué. el resultat: una sonoritat brillant 
i delicada que va entusiasmar els assistents a l’espectacle, que es va fer el dissabte 2 
de juny. L’actuació va comptar amb artistes convidats, com la cantant celeste Alías. A 
la tarda, Laia Molins va fer un petit taller d’introducció al claqué obert a tothom. Una 
desena de persones van aprendre els passos bàsics d’aquesta disciplina.

TEATRE MÒBIL
els més menuts de la casa també van tenir el seu espectacle al catalunya, el passat 
10 de juny. els bagencs teatre Mòbil van portar a Avinyó “colossal”, un espectacle a 
cavall entre els pallassos, el teatre i el circ. Petits i grans van  gaudir d’aquesta diverti-
da actuació que combinava música, malabarisme, teatre i cançons, de la mà del trio 
format per Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig.
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ABriL
sant Jordi. Dia del llibre: el mes d’abril, la 
Biblioteca va organitzar diferents activitats 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi:
Club de Lectura: L’iLLA De L’HOLAnDèS 
de Ferran torrent. Una novel·la que el 16 
d’abril va distreure els lectors del club i que 
va donar peu a una tertúlia desenfadada i 
divertida. i parlant, parlant... vam fer cultura 
local explicant les llegendes: la llegenda de 
la creu de Quera i la llegenda del Salt d’euga, 
d’Avinyó, i la llegenda de la ramada encanta-
da, de la torre d’Oristà. 
exposició de novetats: per Sant Jordi, la 
Biblioteca aprofita la Diada per exposar totes 
les novetats a l’entrada. 
L’hora del conte: cOnteS iL·LUStrAtS amb 
la roser rojas. ens va explicar tres contes, en 
una sala infantil plena a vessar. Aquesta ron-
dallaire, que acompanya els seus contes amb 
grans il·lustracions fetes per ella, agrada a 
petits i grans. 

ii Mercat d’intercanvi del llibre: intercan-
vi de llibres, còmics, novel·les, contes..., acti-
vitat oberta a tothom. es van recollir llibres a  
l’escola Barnola, al centre cívic, al refugi i a la 

Maig 2012
DONACiÓ De sANg 
el divendres 11 de maig, al primer pis del 
centre cívic, es va repetir la campanya de 
donació de sang, “Amb una vegada no n’hi 
ha prou”, a càrrec de l’Associació de Donants 
del Bages.. 
eXPOsiCiÓ De MONTserrAT serrA 
Del 13 de maig fins al 8 de juny. 
exposició dels quadres i pintures de Montse-
rrat Serra a la sala de les tines. 

Cursos 2012
Curs D’APreNeNTATge Per A ADuLTs 
es va fer els dimarts i els dimecres de les 3 a 
les 5 de la tarda. Aquest curs és subvencio-
nat i destinat a repassar continguts escolars, 
agilitzar la lectura i la comprensió, fer càlcul 
numèric, etc.
La responsable del curs és l’Anna Mill. Hi van 
assistir una dotzena d’alumnes i va durar fins 
a l’última setmana de juny.

CANT COrAL 
els dijous a partir de 2/4 de 4 de la tarda en 
Daniel Moreno ensenya la tècnica del cant 

BiBLiOPiScinA: Juliol i agost a la piscina muni-
cipal.
els dijous expliquem contes: 28 juny, 5-12-19 
juliol i 23-30 agost a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca. 

Des del centre cívic volem tirar endavant, durant aquest any, diversos tallers adreçats a 
tothom.
Així que necessitem la vostra ajuda per escollir quins tallers o cursos voleu fer.
Per a més informació, adreça’t al centre cívic de dilluns a dijous de 4 a 6, i els divendres de 5 a 7.

Fem el quadern d’estiu: juliol i agost de 6  a 7 de 
la tarda a la Biblioteca. 

vAcAnceS: Del 23 de juliol al 19 d’agost.

AGEnDA

AGEnDA

Biblioteca. Hi van participar trenta-dues per-
sones de totes les edats. van portar un llibre 
o més i se’ls va entregar un tiquet. Després 
van venir a la Biblioteca a buscar un llibre 
diferent . va ser una activitat organitzada en 
l’àmbit municipal, amb la participació de di-
ferents organismes municipals, que va tenir 
molt bona acollida.

 

 
MAig
L’hora del conte: cOnteS AMB LA cLArA 
GAvALDÀ. Més de cinquanta nens i nenes (a 
més de pares, mares i avis) van omplir la sala 
infantil per escoltar els contes de la rondallai-
re avinyonenca. van ser tres contes molt par-
ticipatius, que van engrescar infants i adults! 

Col·lecció Local
eL cArLiSMe, LA GUerrA DeLS MAtinerS 
i LA teLeGrAFiA ÒPticA. La Biblioteca ha 

creat un nou fons a la col·lecció Local, amb 
motiu de la Fira dels Matiners que es va cele-
brar a Avinyó. títols nous: 
La telegrafia òptica a catalunya de Lluís Len i 
Jaume Perarnau. 
el carlisme de Pere Anguera
De tot cor: 32 narradors de la catalunya cen-
tral. inclou un conte de David cluselles. 

   

treBALLS De recercA. La Biblioteca re-
cull un exemplar dels treballs de recerca 
d’alumnes de Batxillerat o eSO que hagin ba-
sat el seu estudi en algun aspecte relacionat 
amb Avinyó. informa-te’n.

JuNY
Club de Lectura: criM De SAnG de Sebas-
tià Alzamora. trobada dels clubs de Lectura 
del Bages i el Berguedà amb l’autor a la Bi-
blioteca de Sant Joan de vilatorrada.

coral, tot repassant un ampli repertori de 
cançons .
Aquest curs va ser promogut pel centre de 
la Gent Gran, però estava obert a tothom qui 
ho vulgués. 

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. 

CATALÀ Per A CATALANOPArLANTs 
Hi ha diferents grups amb diferents nivells 
per perfeccionar la llengua catalana. La Jor-
dina és la professora que ha impartit el curs. 

CLAsses De rePÀs De PriMÀriA i esO 
els nens i nenes de primària i eSO tro-
ben aquí el suport que necessiten a l’hora 
d’estudiar. És un espai per fer deures i aclarir 
i repassar continguts. també fan tècniques 
d’estudi. Actualment hi assisteixen una vin-
tena d’alumnes de diferents edats.
Les responsables d’aquestes classes són l’eva 
casaramona i la coaner Bujons.

ANgLÈs BegiNNer 2 
curs impartit des del febrer per l’Aula nova 
del Bages. S’han fet grups reduïts per estu-
diar l’anglès en diferents nivells. 
La durada, aproximadament, era d’unes 60 
hores i estava adreçat a persones amb conei-
xements mínims d’anglès.

Curs De CATALÀ Per A DONes iMMigrADes 
Aquest curs d’integració de persones nou-
vingudes a través de l’aprenentatge de la 
llengua del país d’acollida s’ha fet als matins, 
des del 6 de març fins al 31 de maig.

Curs De CuiNA
La Pilar ha impartit aquest taller al col·legi 
Barnola, del 5 al 26 de juny. És un taller pràc-
tic, fàcil i molt divertit de cuina d’estiu.
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el centre excursionista d’Avinyó ha assolit, un any més, un cim 
de més de 3.000 metres. en aquesta ocasió, el pic triat ha estat 
el Posets, de 3.375 metres d’altitud, situat al massís del Posets 
que, juntament amb el de la Maladeta, formen dos dels nuclis 
muntanyosos més elevats del Pirineu.

La sortida, que va comptar amb una dotzena de persones, es 
va fer els dies 23 i 24 de juny. Després de passar la nit al refugi 
Àngel Orús, situat a 2.141 m, de bon matí el grup va continuar 
l’ascensió fins al coll d’erist i, després de creuar el barranc de 
Llardaneta, va pujar per la canal Fonda fins arribar al coll de la 
Dent (3.000 m). A partir d’aquí, va començar l’últim pendent, 
molt fort, per arribar a la cresta que dóna accés al cim, on van 
arribar després de 4 hores d’ascensió.

els dies 4, 5 i 6 de maig, una trentena de monitors, infants i joves 
del grup de campaments l’esparver d’Avinyó van participar a la 
trobada general d’esplais catalans (esplac), que es va fer a ripoll. 
Més de 1.800 participants de tot catalunya van conviure, jugar, 
ballar, cantar, fer activitats i compartir àpats i estones lliures en 
aquesta trobada, que va acabar amb una flashmob conjunta. 
Aquesta activitat es pot veure al grup del facebook del grup de 
campaments l’esparver.

el club d’escacs Avinyó ha tancat una molt bona tempora-
da. L’equip avinyonenc es va classificar en el segon lloc del 
seu grup de Primera categoria del campionat de catalun-
ya d’equips 2012, amb 7,5 punts en 9 partits. Amb aquest 
resultat, el club d’escacs Avinyó va aconseguir l’ascens a la 
categoria Preferent.

Avinyó va viure, el 5 de maig passat, la primera cursa dels Ma-
tiners, una prova nocturna d’una dotzena de quilòmetres i un 
desnivell de 420 metres. La cursa, que va tenir l’al·licient de veu-
re il·luminats punts emblemàtics del poble, com la torre dels 
Soldats o el Pont vell, va recórrer corriols, senders i trialeres del 
terme municipal d’Avinyó. Durant el recorregut, els participants 
també van trobar ambientació de l’època carlina, com un grup 
de soldats isabelins. La cursa va aplegar uns 150 participants i 
Josep Barrufet en va ser el campió. Pel que fa a l’apartat femení, 
la vencedora va ser Sandra Sánchez. La cursa dels matiners va 
acabar amb un sopar popular al local catalunya.

el diumenge 1 de juliol, el Motor club Avinyó va celebrar una 
nova festa de motor, en aquesta ocasió dedicada als buggies 
i quads. es va fer al circuit provisional creat per Xavi cervan-
tes al camp del restaurant l’Abadal, ja que el de la rovirassa 
es trobava en molt mal estat. La prova va comptar amb uns 
70 assistents i un total de 9 participants. tot i la pluja, les ac-
tivitats no es van suspendre i els pilots, alguns del campionat 
de catalunya de resistència, van marxar molt contents per la 
bona feina feta per l’organització i pel circuit creat en tan sols 
dos dies. els guanyadors de la cursa de quads van ser: David 
espejo, Gerard casanova i Xavi cervantes. en categoria bug-
gies, Andreu casado, que va haver de retirar-se per una petita 
bolcada sense conseqüències. Al concurs de Salts van guanyar 
Francesc rodríguez i la jove promesa Guillem cadafalch de tan 
sols 13 anys.

el passat 16 de juny, l’AMPA de l’escola Barnola va celebrar 
la festa de final de curs. va començar amb dues gimcanes: la 
infantil i la de primària i secundària. La jornada va comptar 
també amb una exhibició de biketrial, una demostració de 
balls en línia i una altra de balls de saló. Al vespre, es va fer el 
sopar, en el qual van participar unes 300 persones. tot seguit, 
es va fer l’entrega de premis del concurs de dibuix i fotogra-
fia. La festa va continuar amb una demostració de la cantata i 
el lliurament de l’orla als alumnes de 6è, que aquest any dei-
xen l’escola. La festa va acabar amb música.

enguany, el club esports Avinyó ha aconseguit fer una 
campanya molt satisfactòria, ja que ha assolit l’ascens 
de categoria de dos dels seus equips: el cadet, que ha 
estat campió de lliga, i el juvenil, com a millor segon 
classificat de tots els grups. el primer equip del club 
ha quedat en cinquena posició, els infantils han estat 
tercers, els alevins A han acabat al desè lloc de la classi-
ficació, els alevins B al novè, els benjamins han ocupat 
la dotzena plaça i els prebenjamins la tercera. L’equip 
femení ha tancat la temporada en vuitena posició i 
els veterans ho han fet a l’onzena. Des del club, es vol 
agrair a tots els patrocinadors el seu suport, i als juga-
dors i entrenadors, el seu esforç i dedicació.

La casa pairal de cal verdaguer d’Avinyó es va conver-
tir, els passats  8 i 9 de juny, en l’escenari de l’espectacle 
“in·nusiona’t. Un magnífic passatge per la primavera”.
Sota la direcció artística de Lluís vall i la direcció musi-
cal de Ferran Junyent; l’AMPA de l’escola Barnola, l’Aula 
de Música i els alumnes de l’escola de Dansa d’Avinyó 
van unir esforços, juntament amb altres entitats del 
poble, per dur a terme aquest ambiciós projecte, una 
barreja d’innovació i il·lusió amb la primavera com a 
fil argumental. L’espectacular joc de llums impresos a 
la façana vuitcentista de cal verdaguer es va fusionar 
amb la música, la dansa, el cant, el teatre i la pintura, 
en un espectacle multidisciplinari, actuació que va 
posar un llistó molt alt a l’espectacle de final de curs.

CENTRE EXCURSIONISTA - sOrTiDA AL POseTs  (3.375 M)

GrUP De cAMPAMentS L’eSPArver - TrOBADA D’esPLAis CATALANs A riPOLL

CLUB D’ESCACS - AsCeNs A PreFereNT

CEA-ESQUERDABOCS - CursA DeLs MATiNers

CLUB ESPORTS AVINYÓ - FiNAL De TeMPOrADA AMB DOs AsCeNsOs

 ‘iN·NusiONA’T’

MOTOR CLUB AVINYÓ - eXhiBiCiÓ De QuADs i Buggies

AMPA ESCOLA BARNOLA - FesTA De FiNAL De Curs

AVINYÓINFORMA / 25AVINYÓINFORMA / 24



Durant tres setmanes, el poble d’Avinyó acull alumnes i professors de diferents na-
cionalitats. La diversitat d’interessos, nivells, edats i cultures fa que es pugui oferir 
una gamma molt variada de temàtiques: jazz, pop, percussió corporal, cant modern, 
improvisació, hip-hop, rítmica i pedagogia musical. 

el vessant pedagògic, que inclou cursos i tallers, es combina amb l’artístic a través 
dels concerts i les jams, on els alumnes, juntament amb professors i artistes convi-
dats, tenen l’oportunitat de posar en pràctica i compartir amb el públic el treball 
realitzat durant les classes.

Més de 250 alumnes inscrits
Unes 2.500 persones han visitat les jams i els concerts.

Des de l’organització, agraïm el suport de les institucions i empreses que aporten el 
seu patrocini i la seva col·laboració en aquest projecte.
 
Gràcies també a tots els alumnes que, any rere any, comparteixen amb nosaltres 
bons moments musicals.

també volem manifestar l’agraïment a totes les famílies i persones que col·laboren 
fent diferents tasques amb l’Associació d’Amics de la Música perquè els tallers Mu-
sicals siguin un èxit.

Aquest any hem celebrat amb molta il·lusió el 10è aniversari dels tallers Musicals 
que va fundar Montserrat vilar l’estiu de l’any 2002.

Us convidem a visitar el nostre renovat lloc web:
www.tallersmusicalsavinyo.com
on trobareu tota la informació dels tallers musicals 2012.

Gràcies per participar en els X Tallers Musicals d’Avinyó!
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Atilà Herms Juvany, conegut popularment com el senyor Atilano (o 
senyor tilano), va néixer l’11 de setembre de 1883 a cal Fuster Ponsicó, 
al carrer Manresa, número 4, fill de Pere Herms i Anna Juvany.

va fer els estudis primaris a l’escola municipal d’Avinyó i el batxillerat 
el cursà a Manresa, al col·legi Sant ignasi. Més endavant, va estudiar la 
carrera de metge a la Facultat de Medicina de Barcelona. Obtingué el 
títol de llicenciat en Medicina i cirurgia l’any 1908. Un cop acabada la 
carrera, exercí de metge al poble de Sant Boi de Lluçanès durant dos 
anys, però quan el metge d’Avinyó, el Dr. Palau, morí d’accident, de-
manà la plaça a l’Ajuntament i s’hi traslladà. tenia tot el terme d’Avinyó 
(poble i masies, Horta i Santa eugènia de relat) i cornet, de Sallent.

el 1912 contragué matrimoni amb Francisca Mateu Ferrer, veïna 
d’Artés, amb la qual tingué tres fills: la Joana, en Jaume i en Josep. 

com a metge tenia gran habilitat per curar ossos trencats i ferides, i 
per a això tenia molt instrumental i molt modern que es comprava 
quan anava al col·legi de metges. Al poble no hi va haver cap farma-
cèutic fins al 1932, i fins llavors els medicaments que receptava els feia 
ell. tenia, a l’igual que en medicina, un gran instrumental.

exercí de metge a Avinyó fins al 1948, que es traslladà a exercir a Man-
resa. es jubilà a primers de febrer de 1954 i va morir el 3 de desembre 
de 1957, als 74 anys.

el doctor Atilà Herms i Juvany forma part del patrimoni històric d’Avinyó per dues raons. en primer lloc per la tasca social realitzada durant els 
38 anys que va exercir de metge al nostre poble, un treball que anava més enllà de les accions purament curatives i comprenia l’educació en els 
hàbits de salut i els consells d’home savi i amb sentit comú que va ajudar molt la societat rural avinyonenca de la primera meitat del segle XX. 
en segon lloc pels treballs de recerca i recollida de dades sobre Avinyó: llegendes populars, tradicions, dades geogràfiques, meteorològiques, 
dades històriques... Una recopilació feta amb rigor i constància, que ens ha arribat fins avui a través del seu quadern inèdit que per Sant Jordi 
fou publicat per l’Ajuntament amb el títol d’“escrits sobre Avinyó”, el mateix títol que ell tenia sobre la portada del quadern.
L’afecte de la població envers el Dr. Herms el demostra el fet que l’any 1948 l’Ajuntament el declarés fill predilecte d’Avinyó i posés el seu nom al 
carrer on va néixer.


