


El dissabte 1 de desembre, amb la sala 
de plens de l’ajuntament plena a vessar, 
es féu l’acte de reconeixement públic a 
Josep Balasch Tordera, alcalde d’Avinyó 
durant tres mandats consecutius, en el 
període 1999-2011. 
L’acte tenia un doble objectiu: la incor-

Josep Balasch Tordera

Acte de reconeixement a l’Ajuntament

El passat 20 de febrer va morir en Josep Balasch Tordera, qui fou alcalde d’Avinyó 
des del 1999 fins al 2011 i president del Consell Comarcal del Bages des del 2005 
fins al 2007. La seva mort ens sorprengué a tots. Malgrat que érem coneixedors de 
les nefastes prediccions de la seva malaltia, en el fons teníem un bri d’esperança que 
una vida tan jove no s’aturés de forma sobtada.

Volem posar de manifest el sentiment de dolor dels treballadors i polítics de 
l’Ajuntament per la pèrdua de l’alcalde amb qui els uns havien compartit el treball 
diari i els altres, tantes disputes i consensos polítics; tots, però, encaminats a buscar 
la millor manera de servir el poble. Un dolor que és sentit per tot el poble i com-
partit amb els familiars.

És innegable que durant els 12 anys que va estar al capdavant de l’Ajuntament el 
Josep es va caracteritzar per un elevat esperit de treball, una gran estimació per al 
poble i una intensa dedicació, difícils de superar per qualsevol altra persona.

Tenim molt clar que el poble el fem entre tots i que tothom és necessari. Però hi ha 
persones que tenen una força especial, un caràcter fort, una claredat d’idees que 
els fa destacar, que els fa capaços de marcar el camí a seguir i de donar una forta 
embranzida al progrés d’un poble. El Josep Balasch era d’una aquestes persones i els 
avinyonencs en podem estar tots satisfets.

poració del nom i la fotografia de Jo-
sep Balasch Tordera en els panells de la 
sala de plens on es recullen els de totes 
les persones que han exercit d’alcalde 
d’Avinyó des de 1844 i, sobretot, mani-
festar públicament el reconeixement de 
l’Ajuntament i de tot el poble d’Avinyó a 

la tasca realitzada per en Josep Balasch 
durant els 12 anys del seu mandat. 

A més de Josep Balasch, van participar 
a l’acte l’actual alcalde, Eudald Vilaseca, 
i Àngels Costa Mesa, regidora de l’equip 
de Josep Balasch durant 8 anys. 

Tots sabem que en els pobles de la mida del nostre, més que les postures polítiques, el que interessa per a l’Ajuntament són les 
persones i la seva voluntat de servir el poble. I l’esperit de servei mostrat per en Josep Balasch és innegable. La seva prioritat va 
ser sempre trobar solució als problemes de tots els avinyonencs.

És aquesta voluntat de servei, aquesta dedicació i aquest amor per al poble el record que ens quedarà d’ell. 
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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 / 930131916
centrecivicavinyo@hotmail.com
De dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h
Divendres de 17:00 a 19:00h

Casal Jove el Refugi / 930131920
De dilluns a divendres de 17:00h a 20:00h

Casal de Gent gran / 930131919
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 17:00h a 19:00h
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

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

Actualitat
Governació
Urbanisme

Hisenda
Participació i Comunicació

Promoció Econòmica
Serveis Municipals

Medi ambient i Medi rural
Educació

Salut i Acció Social
Joventut
Esports
Cultura

Grups Municipals
Vist i viscut

Coordinadora
Història i patrimoni
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1) Connexió de dos ramals de clavegueram al col·lector de la depuradora
Cost total: 117.416,07 € - Subvenció Diputació: 80.000,00 €

2) Consolidació i rehabilitació de la Torre dels Soldats
Cost total: 83.680,57 € - Subvenció Diputació: 50.000,00 €

3) Millora i regeneració de l’eix comercial
Cost total: 266.903,59 € - Subvenció Diputació: 70.000,00 €, que se sumen als 
133.451,80 € de la part de la subvenció FEDER destinada a aquesta obra.

4) Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Turic
Cost total: 52.567,71 € - Subvenció Diputació: 30.000,00 €

Avinyó rep una subvenció de 230.000 euros
de la Diputació de Barcelona per a inversions en infraestructures
Les obres d’infraestructura són les que requereixen una major inversió econòmica. És per això que, per poder-les realitzar, és 
convenient buscar el suport de subvencions institucionals. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament hem presentat sol·licituds de 
subvenció a totes les institucions: Generalitat, Diputació, Unió Europea i Estat espanyol. 

La resposta d’Europa ja la vam rebre l’any passat: 160.000 euros dels fons FEDER per al programa de promoció comercial i tu-
rística (incloent els carrers de plataforma única). Ara (mes de març) hem sabut la resolució de la Diputació de Barcelona a les 
peticions que havia rebut dels ajuntaments dins el programa Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Les subvencions assignades 
a Avinyó dins d’aquest programa i els projectes beneficiats, que s’expliquen detalladament a la secció d’Urbanisme, han estat 
els següents:

L’AJUNTAMENT DECIDEIX EXERCIR
LA SOBIRANIA FISCAL
En el ple ordinari del passat 29 de maig, el consistori avinyonenc va aprovar per unanimitat una moció presentada pels dos 
grups municipals declarant la voluntat de l’Ajuntament d’Avinyó d’exercir la sobirania fiscal pagant els seus impostos a 
l’Agència Tributària de Catalunya i no directament a l’Estat espanyol. Una decisió que es va estenent per tots els municipis 
catalans, empreses i particulars, i que té per objectiu donar suport al procés cap a l’estat propi. Al mateix temps servirà perquè 
la Generalitat creï les estructures adequades per poder recaptar directament els impostos dels catalans.
Els acords de la moció aprovada són:

1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Avinyó d’exercir la seva sobirania fiscal.

2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost 
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
d’aquest Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar, coordinadament amb 
les associacions municipalistes del país, per la creació de la Hisenda pròpia, i arbi-
trar els mecanismes que facilitin la recaptació automàtica dels impostos a través de 
l’Agència Tributaria de Catalunya.

Un cop inaugurada l’Estació Depurado-
ra d’Aigües Residuals (EDAR), l’abril del 
2002, van quedar dues zones del poble 
amb el clavegueram sense connectar 
al col·lector de captació. Les aigües re-
siduals d’aquestes zones van a parar di-
rectament a la riera de Relat i al torrent 
de la Portella. La primera és una zona 
propera al Raval i la canonada no con-
nectada surt a darrere la benzinera. La se-
gona correspon al grup de cases situades 
a prop del carrer Can Serra. Malgrat les 
reiterades peticions de l’anterior Ajunta-
ment, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
no va voler assumir l’execució d’aquestes 
connexions, tot i que ja n’havia redactat 

L’Ajuntament d’Avinyó ha rebut dos tipus d’ajut de la Diputació de Barcelona per  poder 
restaurar la Torre dels Soldats. El primer és de caràcter tècnic: els arquitectes del Servei 
de Patrimoni Local redactaran el projecte de restauració de la Torre dels Soldats, tot fent 
prèviament els estudis històrics i arqueològics necessaris. El segon és un ajut econòmic 
de 50.000 euros per subvencionar el cost de la restauració.

La redacció del projecte ja ha començat, mentre que l’inici de la restauració era pre-
vista per al 2014. Emperò, l’anàlisi de l’estat de la Torre ha fet decidir els tècnics 
de la Diputació a intervenir de forma immediata i fer en els propers mesos els 
treballs de consolidació de la Torre dels Soldats que eliminin qualsevol perill 
d’esfondrament. Esperem que a la tardor ja tinguem una Torre amb bona salut arqui-
tectònica. Després, una vegada redactat el projecte de restauració, es podrà continuar 
la restauració i l’adequació de l’entorn.

Arranjament de voreres: s’han eliminat 
els obstacles que impedien circular amb 
comoditat per la vorera de la carretera de 
Prats situada al cantó de la Coma. També 
s’ha eliminat el graó que feia aquesta vo-
rera en arribar a la baixada de Cal Parés i 
els graons que hi havia a l’altre costat de la 
baixada, a la porta de Cal Mateu. Amb els 
baixadors que s’hi han fet, el recorregut 
d’aquesta vorera, des del parc Maragall 
fins al carrer Indústria, és accessible per a 
tothom, incloent cadires de rodes i cotxets. 

RESTAURACIÓ DE LA TORRE DELS SOLDATS

Millores a la carretera de Prats

Connexió de dos ramals del clavegueram
al col·lector de la depuradora

el projecte. I l’obra, 10 anys després, en-
cara està per fer. 

Com que es tracta de connexions de 
clavegueram en baixa, la seva execució, 
segons estableix la normativa de sane-
jament, és responsabilitat municipal. És 
per això que l’actual equip de govern 
de l’Ajuntament d’Avinyó ha decidit 
assumir el problema i deixar definiti-
vament el clavegueram connectat. 

Hem demanat a l’Agència Catalana de 
l’Aigua el projecte que va redactar l’any 
2003 i que no havia executat ningú. A 
partir d’aquest, s’ha elaborat un nou 

projecte que ja ha estat aprovat. La lici-
tació es fa aquest mes de juny mitjançant 
un procediment negociat restringint la 
participació a només les empreses cons-
tructores d’Avinyó. L’objectiu és oferir 
oportunitats de feina a dins el poble. 
L’execució està prevista per a aquest es-
tiu-tardor.

El pressupost d’execució de les conne-
xions té un cost de 117.416,07 euros, 
valor que inclou els honoraris tècnics i 
els impostos. Es pagarà amb fons propis, 
37.416,07 euros, i amb una subvenció de 
80.000,00 euros de la Diputació de Barce-
lona.

Renovació dels fanals: coincidint amb 
les obres d’arranjament de les voreres, s’ha 
procedit a substituir els fanals vells de la ca-
rretera de Prats per uns de nous. Els fanals 
vells estaven molt rovellats i oferien bastant 
mal aspecte. En la renovació només s’han 
substituït els “pals” del fanals, mentre que 
els llums s’han mantingut els mateixos. En 
total s’han posat 12 fanals nous del mateix 
tipus dels que ja s’havien col·locat fa uns 
anys en el tram de Cal Morera.
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“Regeneració i millora de l’eix comercial” és el nom del projecte que té per objectiu convertir en carrers de prioritat per a vianants 
els del centre del poble: Manresa (des del carrer Sant Jaume), Dr. Herms, Plaça i carrer Major (fins a Mossèn Cinto Verdaguer). 
L’objectiu d’aquest projecte és triple: facilitar la mobilitat dels vianants, promoure el comerç i embellir el centre del poble.

L’obra va sortir a concurs públic amb un pressupost d’execució per contracte de 247.050,30 euros, als quals cal afegir 19.853,29 eu-
ros d’honoraris tècnics. El cost total de 266.903,59 euros es paga amb 133.451,80 euros d’ajuts europeus (fons FEDER) ator-
gats a través de la Generalitat de Catalunya, 70.000,00 euros de la Diputació de Barcelona i 63.451,18 euros de fons propis. 

L’1 de juny va acabar el termini per a la presentació de propostes per part de les empreses constructores. Una vegada formalitzada 
l’adjudicació, es preveu que les obres comencin el mes de juliol.

A petició de l’Ajuntament d’Avinyó, es van efectuar obres de millora en la cruïlla de l’Abadal entre la sortida/entrada 
de l’Eix Transversal i la carretera B-431. La Direcció General de Carreteres va acceptar aquesta petició i acordà amb l’empresa 
concessionària, Cedinsa, que aquesta obra s’afegís al paquet d’actuacions externes a l’Eix que Cedinsa faria després d’acabar les obres 
de la troncal.

Amb l’objectiu de fer més còmoda i segura la cruïlla, s’han fet les següents actuacions:

Millora de l’accés a l’Eix Transversal a l’Abadal

Projecte ‘Regeneració i millora de l’eix comercial’

Despeses de la rehabilitació parcial de l’edifici d’entitats

- eixamplar el carril de sortida de l’Eix 
en sentit Avinyó per facilitar la incorpora-
ció a la carretera; 
- desmuntar part del talús que dificulta 
la visibilitat entre els cotxes que surten de 
l’Eix i els que vénen d’Horta;
- eliminar les illetes d’obra de la cruïlla 
i substituir-les per illetes pintades a terra;
- canviar la disposició dels senyals verticals; 
- incloure un rètol que indiqui la direcció a 
Horta d’Avinyó;
- tornar a enquitranar la cruïlla, i
- posar senyalització i bandes rugoses 
per reduir la velocitat dels cotxes que 
vénen d’Horta.

Des d’aquí volem agrair la bona predispo-
sició dels directius i tècnics de Carreteres i 
de Cedinsa de cara a buscar la millor solu-
ció per a aquesta cruïlla.

La previsió inicial és que les obres es facin 
en 3 etapes:

- Estiu fins a la Festa Major: la Plaça

- De la Festa Major a Nadal: carrers Man-
resa i Dr. Herms

- Després de Nadal: carrer Major

En el plec de clàusules del concurs de 
licitació s’ha valorat que les empreses 
constructores presentin un pla de tre-
ball que prevegi la menor afectació 
possible a les botigues situades en els 
carrers on s’han de fer les obres.

OBRES DE MILLORA AL CEMENTIRI 
DE SANTA EUGÈNIA DE RELAT
Complint amb la responsabilitat de mantenir en condicions els equipaments i les 
instal·lacions municipals, la passada tardor es va procedir a fer unes obres de reparació 
i millora en el cementiri de Santa Eugènia de Relat.

L’actuació va consistir a arranjar el mur que envolta el cementiri en un punt que es-
tava molt malmès. Es va reomplir el talús de terra sobre el qual s’assenta la paret i que 
amb els anys s’havia anat aprimant perillosament, es va retirar un arbre que afectava 
el mur i es va refer el mur. També es va actuar en la caseta o antiga sala d’autòpsies, 
la qual estava molt malmesa i mostrava perill d’enrunament. Es va refer comple-
tament l’edificació amb unes dimensions menors, suficients perquè pugui servir de 
magatzem del cementiri. Les obres han estat realitzades per l’empresa Construccions 
d’Avinyó SCCL i el seu cost ha estat de 8.281,24 euros. La despesa va ser aprovada en 
el ple de setembre amb el vot contrari del grup de CiU a l’oposició.

A més, poc abans de Tots Sants es va arranjar el camí d’accés al cementiri, tot estenent-
hi una capa de fresat de quitrà.

Aquestes obres van consistir en:
1) El cobriment de les terrasses petites 
del segon pis, la qual cosa ha compor-
tat una redistribució d’espais i locals en 
aquesta planta;
2) Obrir el forat per posar-hi un ascensor com 
obliga la normativa en els edificis públics;
3) Fer els lavabos i serveis totalment 
nous al primer pis; 
4) Completar i aïllar la paret exterior 
d’un local del segon pis;
5) Impermeabilitzar i enrajolar la terras-
sa gran per evitar, esperem que defini-
tivament, les filtracions habituals que 
patien els locals que hi ha a sota seu;
6) Arrebossar i pintar les façanes que do-
nen al pati; 
7) Modificar les separacions d’un local 
del primer pis; 
8) Modificar dos locals de l’aula de músi-
ca per adaptar-los a la nova entrada;
9) Modificar l’entrada des del carrer del 
Mig per guanyar amplitud i comoditat, i
10) Instal·lar aparells de calefacció/refri-
geració a dos locals del segon pis (no-
més hi ha calefacció a la planta baixa i al 
primer pis).

El cost d’adjudicació es va incrementar 
en 2.389,21 euros per obres addicionals 
que l’Ajuntament va demanar amb pos-
terioritat i que no estaven incloses en 
el projecte. Els honoraris tècnics per la 
redacció del projecte i direcció de l’obra 

no formaven part de l’adjudicació. Les 
obres van acabar pel setembre i no van 
comportar cap despesa addicional, de for-
ma que la despesa va sumar un total de 
84.635,21 euros (els 80.269,21 de les obres 
més els 4.366 dels honoraris tècnics).

Posteriorment a aquestes obres, s’han 
fet altres actuacions adjudicades a al-
tres empreses:
1) Instal·lació d’un ascensor; 
2) Reorganització de la calefacció a la 
planta baixa i al primer pis (sistema 
d’estalvi energètic, de manera que ara 
es pot obrir la calefacció separadament 
per a cada local; això permet que tots els 
locals tinguin control de la calefacció i 
que aquesta no hagi de funcionar per a 
tots els locals a la vegada quan només 
n’hi ha un d’ocupat), i
3) Nova instal·lació elèctrica de baixa 
tensió amb potència suficient per fer 
anar l’ascensor. 

El cost d’aquesta segona fase d’actuacions 
ha estat de  38.071,77 euros. 

Instal·lació ascensor:
17.414,00
Reforma del sistema de calefacció:              
9.225,75
Instal·lació/legalització nova línia elèctrica:
11.432,02
Total: 38.071,77

Creiem que amb aquestes actuacions 
s’ha pogut millorar una mica més les 
condicions en què estaven les entitats 
en aquest edifici. Calen altres actuacions, 
potser no tan urgents, que s’aniran fent 
en funció de les disponibilitats pressu-
postàries i després de resoldre altres 
necessitats municipals força urgents en 
aquests moments. 

La rehabilitació de l’edifici d’entitats s’està efectuant en diferents etapes, la primera de les quals va acabar fa pocs mesos. El 
projecte “Rehabilitació parcial de l’edifici d’entitats” va ser la primera fase de les obres de remodelació de l’edifici, i la seva exe-
cució va ser adjudicada a l’empresa GMZ Rubik Projectes SL, per un valor de 77.880,00 euros. El pressupost del projecte d’obres 
era de 79.246,94 euros, dels quals 55.477,86 euros venien d’una subvenció de la Generalitat dins del programa PUOSC. 
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El Pressupost General de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’exercici 2013 s’ha aprovat amb un import total de: 1.734.343,00 €, distribuït 
segons els capítols següents:

En el Cap. 2 (Despeses de béns corrents i serveis) hi ha hagut un increment de 50.847,73 € que no aniran destinats a inversions, sinó a 
millores en els serveis. En els Cap. 3 i 9 (Despeses financeres i Passius financers) hi ha hagut una disminució de 23.500,00 €, ja que s’han 
liquidat alguns dels crèdits que es tenien amb entitats bancàries.

En el Cap. 6 (Inversions reals) s’hi ha destinat 216.116,89 €, provinents de l’estalvi generat durant el 2012, és a dir, la diferència entre els 
ingressos corrents i les despeses corrents. Tot i així, el capítol es redueix en 111.585,11 €.

Un 76,82% del pressupost destinat a les Inversions Reals està destinat a infraestructures bàsiques, és a dir, infraestructures essencials 
com la connexió a la depuradora, la xarxa d’abastament d’aigua al Turic i els carrers de plataforma única. Dels 15.000 € d’inversions del 
CEIP Barnola, 6.000 € es destinaran a reposició.

En el Cap. 1 (Impostos directes) s’ha fet una previsió en funció del padró i de l’import dels impostos actuals. En el Cap. 3 (Taxes i altres 
ingressos), la reducció del valor de les taxes ha fet preveure deixar d’ingressar uns 26.500,00 €.

En el Cap. 4 (Transferències corrents) Els ingressos es preveuen un 7% inferiors (-37.100 euros), principalment a causa de la nova reta-
llada prevista per la Generalitat en els ajuts a les llars d’infants. 

Detall de les Inversions Reals consignades en el Capítol 6 de l’Estat de Despeses:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT AVINYÓ 2013

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2013 
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Ja tenim en digital      
Des de fa uns mesos que hem anat transformant el servei de TV CABLE Avinyó d’analògic a digital. Actualment tots els serveis que 
ofereix la TV CABLE Avinyó, ja funcionen en digital, és a dir, tots els canals ja es poden sintonitzar a través de la TDT. Si feu una 
recerca de canals, trobareu els nous canals internacionals i els nous canals locals (CH1, CH2, CH3, CH4). Us detallem els serveis que 
s’ofereixen:

• 50 canals TDT. Són els canals públics que podem captar a través 
de qualsevol antena de TV.

• 22 canals TDT digitals satèl·lit. A través de les parabòl·liques del 
terrat de l’Ajuntament oferim aquests canals públics internacionals. 
De moment els mòduls instal·lats (4) només ens permeten escollir 
quatre paquets de canals. Us hem passat el llistat de canals per co-
rreu electrònic a través de l’Avinyó Informa DIGITAL i també en pa-
per. Si encara no teniu la llista, la podeu demanar a les oficines de 
l’Ajuntament. 

SERVEIS TV CABLE AVINYÓ
• 4 canals TDT digitals locals. Recentment hem obert quatre ca-
nals digitals per poder oferir CABLE TEXT amb millor qualitat i serveis 
de TV local. Actualment ja funcionen i estan en període de proves. En 
un d’ells podeu veure el nou CABLE TEXT en període de proves, en un 
altre el video de la Fira dels Matiners 2012, un tercer l’aprofitem per 
emetre la BBC WORLD que no podíem sintonitzar a través dels mò-
duls de TDT digital satèl·lit, i de moment tenim un quart canal lliure.

Per qui no disposi del servei i el vulgui contractar, us informem que properament s’ajustaran els preus per donar-se d’alta.

Avinyó digital: Neix el primer diari 
digital independent d’Avinyó

Participació als plens de l’Ajuntament

Des de l’Ajuntament estem 
molt satisfets que una colla de 
joves avinyonencs hagin deci-
dit crear un mitjà de comuni-
cació local com l’Avinyó Digital. 
D’aquesta manera s’amplia el 
ventall de canals de comuni-
cació del poble i es crea més 
xarxa comunicativa local. Mol-
tes felicitats! Endavant amb el 
projecte!

Nous telèfons d’equipaments municipals
Hem estat actualitzant els 
telèfons dels nostres equipa-
ments, i els nous números de 
contacte són els següents:
- Centre Cívic “Can Tutó”:  
930131916
- Casal Jove i PIJ “El Refugi”:  
930131920
- Casal del Passeig: 
930131919
- Aula de Música: 
930131763

En aplicació del Reglament 
de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament d’Avinyó, des del 
passat ple ordinari del dilluns 
18 de març de 2013, els avinyo-
nencs i avinyonenques poden  
intervenir en relació a als temes 
que s’hagin tractat al ple. 
Per poder fer la intervenció, 
s’ha de presentar una sol·licitud 
a la recepció de l’Ajuntament, 
com a molt tard, fins a les 11 
del matí del dia anterior al ple. 
Podeu consultar la convo-
catòria de ple al web de 
l’Ajuntament.

Rep la informació municipal al teu e-mail
Us recordem que si voleu rebre 
l’AVINYÓ Informa DIGITAL, que 
enviem periòdicament a través 
de correu electrònic, heu de 
donar el vostre nom i correu 
a les oficines de l’Ajuntament o 
als diversos equipaments mu-
nicipals en horari d’atenció al 
públic.
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El comerç d’Avinyó és un model perfecte 
de comerç de proximitat, perquè està 
compromès amb la qualitat del producte 
i amb les necessitats dels clients, perquè 
prioritza l’assessorament personalitzat 
abans que la venda fàcil i perquè, a més, 
s’implica amb el poble, amb els seus habi-
tants i amb les seves entitats.

Des de la regidoria de Promoció Econò-
mica valorem totes aquestes qualitats del 
nostre comerç i, per aquest motiu, hem 
col·laborat en la instal·lació de bandero-

Banderoles per al nostre comerç
les publicitàries personalitzades en tots 
els comerços i serveis que formen part de 
la Unió de Botiguers i Serveis d’Avinyó 
(UBSA), les quals els donen la possibilitat 
de fer-se conèixer encara una mica més.

Des del primer dia, hem promogut accions 
de  foment i dinamització comercial, i volem 
continuar fent-ho, tot potenciant la cul-
tura de comprar al poble, perquè sabem 
que el petit comerç local és l’eix vertebra-
dor de la vida social del nostre poble.

Ja està en dansa el projecte del Centre d’Interpretació de la Guerra dels Matiners i la Telegrafia Òptica, que ocuparà la planta 
baixa del centre cívic Can Tutó. Creiem que és el lloc ideal, disposa de personal que administra l’equipament i es troba al centre del 
poble.

El Centre d’Interpretació serà pioner en transformar-se en el primer punt de museïtzació de la telegrafia òptica a Catalunya i posarà 
en valor recursos patrimonials tan tangibles com és la Torre dels Soldats, torre de comunicacions òptiques. També passarà a formar 
part de la xarxa de museus de la tècnica i industrials de Catalunya, que ja ha mostrat el seu afany pel fet de la seva singularitat i el seu 
interès històric i científic.

Algunes de les funcions del nou tècnic 
seran: coordinació i organització del 
Servei d’Ocupació Municipal, suport en 
la inserció laboral, promoció de políti-
ques actives d’ocupació, assessorament 
a l’Associació de Comerciants o a altres 
col·lectius professionals i sectorials, in-
terlocució amb els agents locals (en-
titats, empreses…) vinculats al sector 
econòmic amb els quals l’Ajuntament 
fa d’intermediari, gestió del seguiment 
de l’ordenació comercial del municipi,  
gestió de les fires i mostres que es ce-
lebrin al municipi, disseny i gestió de 

Centre d’interpretació 
de la Guerra dels Matiners i la Telegrafia Òptica

Plaça de tècnic/a de promoció econòmica,
turística i d’ocupació i desenvolupament local

projectes encaminats al desenvolupa-
ment econòmic, productiu i ocupacio-
nal del territori local i comarcal, gestió 
de projectes de foment de la cultura 
emprenedora, així com informar, orien-
tar i assessorar persones emprenedores, 
gestió de projectes i serveis de suport al 
desenvolupament empresarial, foment 
de l’associacionisme i de la cooperació 
empresarial, prospecció d’empreses i 
manteniment del directori empresarial 
del poble, promoció industrial, gestió de 
projectes de promoció turística, disseny 
i gestió de nous productes turístics, etc.

El passat 9 de maig es va publicar en el 
BOP l’anunci de la convocatòria d’una 
borsa de treball per cobrir una plaça en 
la categoria de tècnic/ca de promoció 
econòmica, turística i d’ocupació i des-
envolupament local de l’Ajuntament 
d’Avinyó.

Per tal d’adaptar-se a la situació econòmica actual i facilitar la implantació de noves empreses, l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) ha modificat els preus de les parcel·les i les condicions d’adquisició als possibles 
compradors en tots els polígons industrials que gestiona. El polígon industrial del Soler també es bene-
ficia d’aquesta rebaixa.

Els preus de les parcel·les, que ja es van abaratir un 30% ara fa un any, baixen un 21% addicional. A la 
taula adjunta s’indiquen les parcel·les que encara hi ha buides, les seves dimensions i el preu per m2.

Nova rebaixa de preus al Polígon del Soler 

 N.P  Tipologia Superfície Sostre Preu unitari 

 1 Industrial Aïllada Petita 13.239,78 m² sòl 11.915,80 m² st 70,00€/m² sòl

 2 Industrial  Aïllada Petita 9.324,36 m² sòl 8.391,92 m² st 70,00€/m² sòl

 4 Industrial  Aïllada Petita 8.969,98 m² sòl 8.072,97 m² st 70,00€/m² sòl

 5 Industrial  Aïllada Gran 34.862,91 m² sòl 31.376,62 m² st 60,00€/m² sòl

 6 Industrial  Aïllada Gran 22.915,03 m² sòl 20.672,74 m² st 60,00€/m² sòl

 12 Industrial  Entre mitgeres 1.395,00 m² sòl 1.020,00 m² st 75,00€/m² sòl

 13 Industrial  Entre mitgeres 1.020,00 m² sòl 1.020,00 m² st 75,00€/m² sòl

 14 Industrial  Entre mitgeres 1.020,00 m² sòl 1.020,00 m² st 75,00€/m² sòl

Per altra banda, també s’han flexibilitzat les condicions de compra i els procediments de pagament. Des de l’Incasòl ens remarquen que 
estan oberts a escoltar les demandes de les empreses i a adaptar-se al màxim a les seves necessitats.

Per a més informació: a l’Incasòl (www.incasol.cat) i a l’Ajuntament d’Avinyó.
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El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6221, de 
27 de setembre de 2012) va publicar la sol·licitud de permi-
sos d’investigació d’hidrocarburs en dues zones del territori 
català per part de l’empresa Montero Energy Corporation SL. 
Una de les zones de prospecció, anomenada Leonardo, 
de 76.641 ha, inclou una part del terme d’Avinyó. Davant 
de l’agressivitat de la tècnica de la fractura hidràulica 
(també anomenada fracking) i els seus efectes nocius, 
l’Ajuntament d’Avinyó va presentar al·legacions per opo-
sar-se a la concessió d’aquests permisos.

Fins a 24 ajuntaments es van mostrar contraris a l’aplicació 
d’aquesta tècnica en els seus termes municipals; la majoria, 
del Lluçanès i Osona. Diversos partits i el sindicat Unió de Pa-
gesos també s’han manifestat en contra d’aquesta tècnica. En 
l’àmbit europeu hi ha divisió sobre el tema; països com França, 
els Països Baixos, Irlanda del Nord i Bulgària han establert una 
moratòria a la seva aplicació; d’altres l’autoritzen (Polònia), i 
n’hi ha que ho estan analitzant (Regne Unit).

NO AL ‘FRACKING’

La fractura hidràulica és una tècnica desenvolupada per 
multinacionals petrolieres per extreure hidrocarburs si-
tuats en terrenys de baixa permeabilitat on no es troben 
grans bosses, la qual cosa fa que la seva extracció sigui 
molt complicada i que es necessiti una tècnica molt agres-
siva amb el medi ambient. Consisteix a perforar el subsòl en 
vertical fins a una gran profunditat i, des d’allà, fer noves per-
foracions horitzontals. Per tal d’extreure el gas i els hidrocar-
burs que estan adherits a la roca, s’introdueixen grans quanti-
tats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar 
la roca i que se n’alliberi I’hidrocarbur a través de la mateixa 
canalització. Per tal de millorar I’eficiència en la trencadissa de 
la roca, s’introdueix, juntament amb l’aigua, una barreja de 
substàncies químiques de més de 500 elements diferents, en-
tre les quals n’hi ha de perilloses, com ara metalls pesants. Tot 
plegat comporta un seguit de conseqüències negatives per a 
l’entorn, tant en el subsòl com en superfície.

El termini per presentar al·legacions va acabar el passat 27 
de novembre i de moment no hi ha hagut cap resposta ofi-
cial sobre elles. Mentrestant, durant aquest període d’espera, 
s’ha sabut que el govern de la Generalitat ha iniciat un ex-
pedient de denegació dels dos permisos d’investigació 
d’hidrocarburs demanats per l’empresa Montero Energy Cor-
poration SL. Tot i així, el moviment opositor al fracking no 
s’ha aturat i el 23 de març una quarantena de representants 
dels ajuntaments i consells comarcals afectats van signar 
l’anomenat “Compromís d’Orís” per reclamar la prohibició 
per llei d’aquesta tècnica d’extracció i la recerca de solu-
cions energètiques que no depenguin de combustibles 
fòssils. Al mateix temps, un total de 139 municipis cata-
lans, entre ells Avinyó, han aprovat mocions declarant el 
seu terme territori lliure de fracking. 

Com ja és habitual al llarg dels anys, des de la regidoria de Serveis Municipals s’intenta tenir 
i mantenir el poble i el seu entorn en bones condicions, mitjançant la brigada municipal i 
altres empreses contractades.

Passades les festes de Nadal, la brigada municipal normalment s’agafa a les tasques de la 
poda dels arbres que hi ha als espais públics. Aquest gener, però, abans de la poda s’ha ha-
gut de refer una bona part del terra del carrer Pedraforca. S’ha refet la part que va del carrer 

Sant Antoni fins als graons que donen a la 
sortida pel carrer Canserra. Aquests graons 
ja els havia refet també la brigada municipal 
ara fa uns quants anys. Al mateix fer, s’ha re-
parat també un clavegueró que estava en 
molt mal estat.

Mantenir el poble net i endreçat, tenir cura 
dels parcs, jardins i arbres de la via pública i 
fer accions i reparacions tant en la via públi-
ca com en les diferents instal·lacions munici-
pals són tasques habituals en el dia a dia de 
la brigada municipal (desmuntar les barba-
coes de les fonts de la Rovirassa i del Tomàs, 
ajudar en el muntatge i desmuntatge de la 
Fira dels Matiners, posar a punt les piscines 
municipals, etc.).

També es compta amb els serveis puntuals 
d’una empresa especialitzada en treballs  fo-
restals i de jardineria, per tal d’ajudar en les 
tasques de desbrossar espais públics, tant 
dins del poble com del seu entorn.

A mitjans de febrer, la brigada  va desmuntar les barbacoes de les àrees recreatives 
de  la font de la Rovirassa i la font del Tomàs. El motiu d’aquesta desaparició va ser  
que les barbacoes no complien les mesures preventives d’incendis que conté el Decret 
64/95 sobre la prevenció d’incendis forestals, motiu pel qual els Agents Rurals, amb 
data 21/08/2012, varen aixecar una acta de denúncia.

Un cop valorada la situació, es va creure oportú treure-les i no fer-ne de noves, ja que les 
dues fonts són zones molt freqüentades per la gent, amb el perill que això comporta: 
fer foc al costat de zones boscoses amb un alt risc d’incendi. D’aquesta manera evitem 
el perill immediat i s’obliga que, en cas de voler fer foc, s’hagi de demanar un permís a 
l’Ajuntament i als Agents Rurals.

El treballador Josep Corominas Masplà ha agafat la jubilació en data 31 de març després de gairebé 4 anys treballant a la brigada 
municipal. Des de la Regidoria de Serveis Municipals s’agraeix al Josep la seva dedicació i el seu treball exemplar.

Degut a aquesta jubilació s’ha contractat el Jordi Parés en caràcter d’urgència, alhora que s’ha tret a concurs la plaça de “Peó de bri-
gada” per tal de cobrir-la i crear també una borsa de treball. Durant el mes de juliol aquest concurs quedarà resolt.

Les fonts de la Rovirassa i del Tomàs 
es queden sense barbacoes

Jubilació de Josep Corominas 
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Campanya de prevenció d’incendis

Zones d’higiene canina

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
GAVARRESA-MOIANÈS
El passat dissabte 1 de juny es va celebrar a Avinyó l’assemblea anual de l’Associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès. 
Aquesta associació engloba els propietaris forestals de 8 municipis del nord-est del Bages: Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, 
Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló. En aquests moments són 66 els propietaris associats. 

Com cada any, a mitjans de juny comença la temporada o la campanya de prevenció d’incendis. Una de les mesures dutes a ter-
me ha estat l’arranjament de camins que s’ha efectuat juntament amb l’ADF Quercus en camins subvencionats per la Diputació.

Enguany, les persones que faran la tasca d’informació i vigilància a la nostra zona seran les mateixes que l’any passat i les com-
partirem amb l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra. La campanya de vigilant comença el dia 15 de juny i dura fins al 31 d’agost. 
Durant tots aquests dies, els dos vigilants recorreran els boscos i els entorns dels pobles d’Avinyó i Sant Feliu.  

La campanya de prevenció d’incendis recomana que durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, en la franja 
horària d’entre les 14 i les 17 hores, la maquinària tipus recol·lectora, embaladora o picadora de palla acoblada al tractor adopti 
unes mesures especials (detallades a l’Ordre AAM/111/2013) per evitar que s’originin incendis.

L’Ajuntament ha instal·lat també en els darrers mesos un conjunt de pipicans o zones 
d’higiene canina en diversos punts del poble. Aquestes instal·lacions faciliten la recollida 
dels excrements de gos als propietaris.

El passat divendres 24 de maig va tenir lloc la xerrada “El viatge de primària a secun-
dària” a l’escola Barnola d’Avinyó. La xerrada anava destinada a pares i mares amb 
fills de 5è i 6è de primària. Durant la xerrada, es van repassar els principals canvis 
entre les dues etapes educatives i es va aprofundir en el coneixement de l’Educació 
Secundària Obligatòria. D’aquesta manera, les famílies podran donar suport als fills 
en aquesta transició.  

El temps passa volant i, en el que portem d’any, a la llar d’infants 
l’Estel hem dut a terme un munt d’activitats.

La gran majoria, relacionades amb el tema transversal d’enguany: 
“FESTA, MÚSICA I TRADICIONS CATALANES”.

Han passat els Reis, ens ha vingut a veure el rei Carnestoltes, 
hem treballat la igualtat de gènere el lema del qual era “tots 
fem pinya”, hem celebrat la Pasqua elaborant les nostres prò-
pies mones, també la diada de Sant Jordi, comprant una rosa 
per classe i un llibre, hem anat a visitar els avis de la residèn-
cia i els hem fet una petita representació teatral, hem portat 

Hem fet molt, però encara ens queda curs per endavant i cose-
tes per fer.
A l’Estel estem preparant noves activitats i nous projectes per 
portar-los a terme abans que aquest curs 2012-13 finalitzi.

Des d’un punt de vista administratiu, cal comentar que estem 
dins del període de preinscripció i matricula. Un cop finalitzi, tin-
drem una millor perspectiva de com pinten les coses per al curs 
vinent i podrem començar a definir grups.

El viatge de Primària a Secundària

Què hem fet a l’Estel?

Cap on anem?

La Llar 
d’Infants 
L’Estel 

a terme la festa de portes obertes, L’APLEC L’ESTEL, ballant 
danses tradicionals catalanes, hem vist un vídeo i hem escoltat 
la música de les diferents comparses de la Patum..., ah!, i no ens 
podem oblidar del treball que hem fet respecte de la nostra Fira 
dels Matiners. 

És important comentar que algunes d’aquestes activitats han 
estat celebrades en l’àmbit del centre, però altres han estat 
obertes a les famílies els nens i nenes de les quals vénen a l’Estel. 
Perquè, per les educadores, la implicació i participació de les fa-
mílies en les diferents activitats escolars és un element impor-
tant.

Tanmateix, des d’una vessant més educativa, destacaríem dues 
activitats. La primera, que els infants de P-2 visitaran l’escola Bar-
nola, per tal de començar-se a familiaritzar amb el que serà  el 
seu centre educatiu el curs vinent.

I la segona i última, estem preparant la festa de fi de curs, que 
es portarà a terme el primer dissabte del mes de juliol al matí. 

Una festa que preparem conjuntament amb l’AMPA de l’Estel.

El seu objectiu és coordinar esforços per 
tal de poder fer una gestió forestal que 
no sigui deficitària per als propietaris i 
permeti tenir uns boscos nets i amb un 
menor risc d’incendi forestal. El suport de 
la Diputació de Barcelona és fonamental 
perquè les actuacions d’aquesta associa-
ció, i de les altres 16 de la demarcació de 
Barcelona, siguin viables. Un enginyer 
forestal pagat per la Diputació és qui 
s’encarrega de planejar les actuacions i 
aportar tot el suport tècnic necessari.

En l’assemblea d’Avinyó es va passar ba-
lanç de les actuacions fetes l’any 2012, 
entre les quals destaquen les aclarides 
forestals fetes prop de la masia de 
Guardiola i en els boscos del mas Go-
mis (Vila-seca). També es presentaren 
les actuacions previstes per al 2013. En-
tre elles hi ha l’aclarida a fer al bosc de 
la Rovirassa, un bosc sorgit després 
de l’incendi de 1986 que té un nom-
bre excessiu d’arbres per hectàrea.
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Durant el primer semestre del 2013, l’activitat del Casal ha estat:

- Torronada tradicional (19 gener): degustació de coca i torrons i actuació del conta- 
contes manresà Manel Justícia.
- Dijous llarder (febrer): degustació dels plats típics d’aquesta festivitat (botifarra 
d’ous, llonganissa i pa amb tomàquet). Hi assistiren unes 60 persones.
- Conferència via Skype amb Nicolás Dummit, artista del Bronx (15 març): orga-
nitzat per Cal Gras, van conversar amb l’artista i amb els integrants de la Casa Felicidad.
- Setmana de la Gent Gran (13-19 de maig): s’ha organitzat un curs de “Psicologia 
emocional i autoestima”, que té durada fins al 18 de juny. Els monitors del CAE van 
ensenyar als usuaris del Casal nous jocs de taula, més variats i divertits. El dijous tingué 
lloc una xerrada sobre accidents domèstics a la llar adreçat a la gent gran. I finalment, el 
dissabte s’organitzà ball al Catalunya.

El 24 de maig es va celebrar el que l’any 
passat es va anomenar Dissabte Actiu, 
però, per temes logístics, aquest any es 
va convertir en Divendres Actiu. 

La tarda va començar amb un taller de 
creps per a adolescents d’entre 11 i 14 
anys, però, davant la demanda dels més 
grans i la falta d’inscripció dels més petits, 
es va decidir obrir el taller a tothom. La 
resposta va ser molt positiva, amb una 
participació d’unes 25 persones; cada 
jove es va fer ell mateix el crep i la seva 
elaboració es va fer de manera conjunta.

Tot seguit es va pintar la paret del casal, 
amb l’esbós que el mateix jove Edgar Ca-
reta havia dibuixat. Amb la participació 
de tots els joves, es van decidir els colors 
d’aquest mural, amb una participació i res-
posta per part del jovent més que positiva. 

I per últim, dintre del mateix dia festiu, el 
Grup de Joves va organitzar un sopar al 
mateix casal, amb un èxit rotund: més de 
50 joves, amb un tema: el casino. Una ve-
gada finalitzat el sopar, el factor sorpresa 
va ser intentar fer un harlem shake amb 
les disfresses que ens va deixar el Grup 
de Campaments. Tothom hi va participar. 
Per acabar, el Carles Crespiera ens va ofe-
rir una estona de música i entreteniment.

Aquest any, tots els grups de l’Aula Socioeducativa vam voler 
commemorar el dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, i 
vam elaborar un mural amb fotografies de dones treballant, 
ja que aquest dia es reivindica la lluita de la dona per la seva 
participació al món laboral i a la societat en general. L’activitat 
va tenir lloc els dies 5, 6 i 7 de març a la tarda i el mural va estar 
exposat a l’ajuntament d’Avinyó el dia  8 de març.

Aquesta ha estat una de les moltes activitats que s’han realit-
zat a Avinyó al llarg de la II Setmana de la Igualtat. 

El dijous 20 de juny és l’últim dia del curs escolar 2012-2013 a l’Aula Socioeducativa. Per celebrar l’arribada de les vacances 
d’estiu, el grup de grans i el grup de mitjans aniran a refrescar-se a la piscina municipal, i el grup dels petits ho celebrarà menjant 
coca amb xocolata!
Podeu consultar totes les activitats realitzades a l’Aula a través del nostre blog: http://aulasocioeducativaavinyo.blogspot.com 
 Aquelles famílies que estiguin interessades a preinscriure el seu fill a l’Aula Socioeducativa per al curs vinent, 2013-2014, poden 
posar-se en contacte amb l’educadora social dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Avinyó.

El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de l’Aula 
Socioeducativa hem treballat per posar el nostre granet de 
sorra per millorar l’entorn. Hem elaborat uns contenidors de 
reciclatge per a la recollida selectiva. Cada residu al seu lloc: 
al contenidor verd hi llençarem el vidre, el contenidor groc 
serà per als envasos de plàstic, el contenidor blau anirà des-
tinat al paper i el cartró i al contenidor marró hi llençarem la 
matèria orgànica. 

Els petits canvis són poderosos!

CASAL DEL PASSEIG
UN SEMESTRE ACTIU AL CASAL PASSEIG

Commemorem el Dia
de la Dona Treballadora 

S’acaba el curs 

A l’Aula Socioeducativa
reciclem!

L’AULA SOCIOEDUCATIVA Del 4 d’abril fins al 30 d’aquell mateix mes va tenir lloc al casal 
de joves El Refugi l’exposició sobre QUÈ ESTUDIO? Aquesta 
exposició va coincidir amb l’època del Saló de l’Ensenyament 
i la Fira d’Estudiants a Manresa, de fet el material que s’exposa 
es recull al mateix Saló de Barcelona.

El contingut d’aquesta exposició estava format, a part 
del material d’autoconsulta, de cicles formatius, forma-
ció ocupacional, per a adults, a distància, universitats, 
beques, estudiar a fora, etc. Es podia consultar les possibles 
alternatives i sortides una vegada finalitzat l’ESO, el Batxillerat, 
etc. I com a complement, la dinamitzadora Vanessa Fernán-
dez oferia la part d’assessorament individual per a tots aquells 
joves que ho necessitessin.

Ja fa tres anys que es porta a terme aquesta exposició i 
cada vegada té més bona rebuda; des del servei de Punt 
d’Informació Juvenil es recullen any rere any més consultes 
dels joves envers el tema de l’educació.

DIVENDRES ACTIU

Exposició ‘Què estudio?’
Dilluns 27 de maig es va inaugurar l’exposició Ètica Etílica, 
de la Direcció General de Joventut. Es tracta d’una exposició 
educativa per treballar i reflexionar entorn al consum respon-
sable d’alcohol, dirigida a joves i adolescents. L’exposició està 
adaptada en estil i llenguatge a la població destinatària i des-
criu situacions de quotidianitat lligades amb l’ús de l’alcohol. 
Fa especial referència a conductes de consum arriscat o aque-
lles que generen perjudici envers els altres i l’entorn imme-
diat, amb la voluntat d’afavorir el plantejament de preguntes 
i reflexions. 

I per últim, aquest mes de maig, el divendres 31, es van portar 
a terme les OLIMPÍADES SENSE FUM, una activitat relacio-
nada i amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, una mane-
ra diferent d’educar i reflexionar entorn al consum de tabac, 
realitzant esport d’una manera lúdica. La participació va ser 
d’unes vint persones, sis grups. Els guanyadors van ser el grup 
del Xavi Arnaus, el Martín Alcántara i el Sergi Bosch.

Exposició Ètica Etílica
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La piscina municipal obre amb 
una zona de gespa artificial
La piscina obrirà portes des del dia 15 de juny fins a l’11 de setembre. Per tal que 
el dia d’obertura totes les instal·lacions estiguin a punt, des de finals del mes de maig 
que s’hi està treballant.
Com a novetat, podem dir que s’ha instal·lat una zona de gespa artificial al voltant 
de la piscina petita, millorant així la zona infantil, ja que hi haurà més cabuda per 
posar la tovallola per als banyistes familiars, i també s’evitarà estar en contacte direc-
te amb el paviment cremant.

Torneig de pàdel
Des de  Setmana Santa, i amb la col·laboració del Tito, s’està 
duent a terme el 2n torneig social de pàdel. 
Pel que fa a la categoria masculina, s’han pogut fer dos grups 
de 5 parelles cadascun; a la categoria femenina només hi ha 

S’ha acabat la temporada dels dissabtes familiars, una activitat que des del desem-
bre fins al maig s’ha anat realitzant al pavelló amb l’objectiu de fer passar una tarda 
de dissabte divertida a tots els nens i nenes d’Avinyó.

Des de la zona esportiva volem agrair a tothom que algun dia o algun altre hagi par-
ticipat en la jornada esportiva. Cada vegada eren més els nens, nenes, pares i mares 
que venien. Esperem que aquest nombre de participants pugui anar augmentant 
quan la tornem a organitzar (novembre del 2013).

En els darrers mesos s’ha fet una reestructuració general dels espais del casal. En concret, s’ha habilitat la part del fons a la dreta 
com a zona recreativa, completant el ping pong amb un billar i un futbolí. S’ha definit l’espai de xerrades i jocs de taula. Hem 
unit dues de les aules del fons per crear-ne una de més gran perquè pugui fer funcions d’Aula Polivalent on s’hi fan cursos, 
tallers… La tercera aula del fons s’ha destinat a Aula d’Estudi, i s’ha obert una finestra a l’Aula d’Informàtica on també s’hi fan 
cursos.

El més destacable, però, és que finalment la Generalitat ha fet els estudis pertinents per aprobar el Casal Jove com a Punt 
d’Informació Juvenil oficial. D’aquesta manera el casal ja forma part de la xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Catalunya. 

Joves, treieu-ne tot el rendiment! El casal és vostre!  

S’acaba la temporada anual d’activitats dirigides. Les activitats de cicling, tonificació, manteniment, gimnàstica suau i gimnàstica 
per a la gent gran s’han realitzat des del setembre fins al juny. L’objectiu d’aquestes activitats és poder oferir la possibilitat de 
practicar esport i/o activitat dirigida de manera regular i controlada. 

Activitats dirigides

Dissabtes familiars 

Millores al Casal de Jovent i PIJ “El Refugi”

- SETMANA JOVE D’AVINYÓ
del 26 de juny al 3 de juliol

- JULIOL A+
Activitats organitzades conjuntament amb la Zona Esportiva que es realitzaran al llarg del 

més de juliol

TONIFICACIÓ

CICLING

ACTIVA’T

GIMNÀSTICA SUAU

GIMNÀSTICA PER
A LA GENT GRAN

8

12

12

10

25

Núm. participants
inscrits en cada activitatDes de la zona esportiva fem una valoració positiva de totes elles, tant pel que fa al 

treball dels instructors com al nombre de participants.

A finals de juliol s’informarà de les activitats que es portaran a terme al llarg de la 
temporada 2013-2014; esperem poder oferir alguna activitat més i poder arribar a 
més sectors de població.

Recordem que l’esport i l’activitat física és important per mantenir-nos en forma i mi-
llorar la nostra salut i la nostra condició tant física com psíquica.

Durant tot el mes de juliol, a la piscina s’hi portaran a terme tot d’activitats organitzades conjuntament entre Joventut i la zona 
esportiva, Juliol A+; també gaudiran de la piscina els nens i nenes que estan al casal esportiu i al casal Tirotella, i a la tarda es 
faran els cursets de natació; durant dos dies es farà Aquaspeed, activitat monitoritzada pel Cali.

un grup, format per sis parelles que jugaran totes contra to-
tes. Al llarg d’aquest mes de juny es celebraran les semifinals 
i les finals tant masculines com femenines.

Volem donar les gràcies a tots els participants; esperem 
poder seguir organitzant tornejos de pàdel al llarg de la 
temporada 2013-2014.

Servei d’atenció del Punt d’Informació 
Juvenil

Zona jocs de taula,…

Aula d’Informàtica

Punt d’Informació Juvenil

Aula Polivalent

Espai Audiovisual

Zona recreativa

Aula d’Estudi
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Amb la Pasqua han arribat les Caramelles, amb balls i cançons per alegrar-nos aquestes festes. Enguany s’ha pogut notar que la 
colla de caramellaires ha augmentat sensiblement. Des de la regidoria de Cultura felicitem el Grup de Cantaires per mantenir en 
un bon nivell aquesta tradició.

La novetat d’aquesta primavera l’han protagonitzat les Puntaires d’Avinyó, amb la trobada de puntaires el dia 1 de maig. 170 pun-
taires i un dia assolellat foren suficients per atreure força gent a la Plaça, on a mig matí es varen poder veure els balls en línia dels 
alumnes de l’Antonia Vilches, i cap al migdia va rebre la visita dels gegants i grallers d’Avinyó, una altra novetat, ja que feia bastant 
temps que no sortien. Ens cal felicitar tots els grups per l’esplèndida diada que ens van oferir i animar-los a continuar fent activitats 
per tal de mantenir actes culturals i tradicionals al nostre poble.

L’any passat ha estat el primer any que s’ha posat en funciona-
ment el Reglament de Subvencions per a activitats culturals 
i esportives, una convocatòria de l’Ajuntament d’Avinyó que 
ha alterat significativament el repartiment de subvencions 
econòmiques que rebien les entitats els últims anys.
De totes maneres no ha estat un camí fàcil, tant per part 
de l’Ajuntament com per part de les entitats, i el fet és que 
l’execució d’aquesta convocatòria ha traspassat a l’any 2013, i 
a hores d’ara encara no està tancada. Tot i així, ja s’ha encetat 
el procés de la convocatòria per a l’any 2013, a veure si a finals 
d’any podem tenir el tema tancat.

Des de la regidoria de Cultura s’ha cregut convenient aplicar 
alguns canvis en les tasques i funcions a desenvolupar per 
la persona que ocupa la plaça de treball del Centre Cívic. Els 
motius que ho avalen són els canvis en la vida social i cultu-
ral dels últims anys, els canvis en el mateix edifici del Centre 
Cívic (ubicació del bar al Passeig) i la intenció de l’equip de 
govern de situar a la planta baixa del Centre Cívic un Centre 
d’Interpretació de la Telegrafia Òptica.
Tot plegat fa que es reconsiderin algunes de les tasques, i amb 
aquesta premissa s’ha convocat la plaça de tècnic/ca de dina-
mització en l’àmbit de la cultura, una plaça de substitució amb 
una durada d’un any i mig.

El local Catalunya ha anat complint amb 
les agendes previstes aquest primer mig 
any del 2013. Tal i com s’ha pogut veu-
re, s’ha programat teatre professional, 
teatre amateur, teatre familiar, concerts 
musicals variats, cinema, espectacles 
multidisciplinaris, etc. En general, el ni-
vell artístic dels espectacles que s’han 
pogut veure ha estat molt notable, amb 
grans professionals i amateurs amb molt 
bon nivell.

RAÜL BENÉITEZ
La primera nota musical del trimestre la va posar, el 13 d’abril passat, el cantautor 
Raül Benéitez, que va presentar a Avinyó el seu primer treball discogràfic en solitari, 
“El dia del mag”. Després de passar per formacions com Remendaos i Sherpa, Benéi-
tez va portar al Catalunya la seva faceta de cantautor. Acompanyat del seu piano i 
la seva banda, el cantautor va posar de llarg un disc carregat de melodies i lletres 
intimistes amb un espectacle multidisciplinari.

GRUP DE TEATRE ACR DE FALS
El passat 14 d’abril, el grup de teatre de l’Associació Cultural Recreativa de Fals va 
ser a Avinyó per interpretar l’obra “El jardí dels hostes”, una adaptació de la novel·la 
de Pilar Duocastella, dramatitzada per Francesc Parcerisas i Lluís Tuneu. El muntat-
ge, organitzat pel Centre de Gent Gran, narra la història d’una casa i d’una dona, la 
Joana, que s’esforça a tirar endavant un mas amb tot el seu patrimoni. L’obra és la 
història d’una lluita que no s’acaba mai i que s’arrossega de generació en generació. 

CASCAI TEATRE
El clown Marcel Tomàs, de la companyia Cascai Teatre, va tornar a fer les delícies del 
públic avinyonenc en el seu retorn al Catalunya. En aquesta ocasió, va presentar el 
muntatge “Hotot”, amb el qual va tornar a exhibir les seves grans dots còmiques i 
interpretatives. És un espectacle d’humor que barreja el gest, el cant i el ball, unes 
disciplines que converteixen Tomàs en una autèntic xowman. El còmic també va fer 
un taller de teatre gestual en què van participar una quinzena de persones. “Hotot” 
ha estat un dels plats forts de la programació.

BRIDGES TRIO + CRIS CHEEK
El jazz va ser el protagonista del segon espectacle musical de la programació 
d’aquest trimestre. I ho va fer amb un cartell de luxe, la formació Bridges Trio, amb la 
col·laboració del saxofonista americà Chris Cheek. El trio català format per Guillem 
Callejón, a la guitarra, Dimas Corbera, al contrabaix i Alfons Bertran, a la bateria, està 
treballant en el seu tercer disc, que compta amb la col·laboració del reconegut saxo-
fonista. A Avinyó, ja se’n va poder escoltar un primer tast.

PENTANOMI FANTÀSTIC
El projecte “Testimoni Escènic”, impulsat per Cal Gras, va portar fins a l’escenari del 
teatre avinyonenc el projecte “Rodari mira Miró”, de la companyia Pentanomi Fantàs-
tic. El muntatge porta l’espectador per un interessant viatge a través dels quadres 
de Miró amb dos savis sufís que el guien al ritme de la banda sonora que hi posa la 
música del peculiar instrument anomenat hang. Els relats fantàstics, la dansa sufí 
i els dibuixos pintats en directe per Quim Moya donen una mirada diferent de la 
pintura de Miró.

A LA BIG BOM BAND
Una altra de les propostes que ha portat aquests darrers dies la programació del Ca-
talunya és la música de banda. El 2 de juny, va passar per Avinyó A la Big Bom band, 
una big band de jazz nascuda l’any 1999 a Sallent a partir de l’escola de música Cal 
Moliner. La formació, que compta amb un gran nombre de joves intèrprets de la 
comarca, va presentar el concert “Faves contades”, que es va moure per estils com el 
swing, el be-pop, l’afro-cuban jazz i el funk, entre d’altres.

LA COMPANYIA SGRATTA
El Catalunya va veure néixer, el passat 9 de juny, La companyia Sgratta, una nova for-
mació de teatre familiar integrada per l’avinyonenca Clara Gavaldà i el manresà Joan 
Cirera. En el seu debut als escenaris, la jove companyia va presentar el seu primer 
muntatge, que porta per títol “Sol amb la Lluna”, una trobada entre el dia i la nit que 
narra històries divertides, tendres i sinceres, amb personatges com un noi despistat 
però amb molta empenta, una princesa enredaire o uns pirates de terra endins.

Reglament
de subvencions  

LLOC DE TREBALL 
DEL CENTRE CÍVIC

L’assistència de públic també ha estat 
variada; hi ha espectacles que han fun-
cionat molt bé i d’altres que han tingut 
una assistència més baixa.

Tal i com es va fer l’any passat, a l’estiu 
no hi haurà programació al Catalunya, 
una programació que es continuarà a la 
tardor.
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ABRIL
Taller de  Memòria: Entrenar la memòria per a la nostra vida 
quotidiana
Dies 5-12-19-26 d’abril 
Organitzat per la Gent Gran d’Avinyó

Campanya donació de sang de la Creu Roja
El dia 10 maig es va tornar a fer la donació de sang, de les 18.00 a 
les 21.00 h, al primer pis del  Centre Cívic. Van donar sang unes vint 
persones.

MAIG
Exposició dels Matiners
Mostra d’alguns objectes trobats al camp de batalla (espasa, baio-
neta i bales). Explicació del funcionament dels aparells de telegra-
fia òptica, sistema de comunicació molt útil al segle XIX.
Del 12 de maig fins al juny.

Exposició de pintura de Montserrat Serra
Mostra de pintures de l’artista avinyonenca Montserrat Serra.

Taller de dibuix i pintura
El 29 de maig, de  les 18.30 a 20.30, Bernadet Fontseré va iniciar el 
taller de dibuix i pintura, que combina diferents tècniques i recur-
sos per realitzar diferents tallers i manualitats. 
Les inscripcions estan obertes.
Fins a finals de juny.

L’onzena edició dels Tallers Musicals arriba d’aquí a poques setmanes. Professors i alumnes vinguts de Catalunya i d’arreu del món ompliran 
Avinyó de música, dansa, cursos i tallers destinats tant a amateurs com a professionals del món de la música. Els Tallers es troben en ple pe-
ríode d’inscripcions: del 3 al 28 de juny.

Si voleu consultar més informació dels cursos, tallers, concerts, professors…

Entreu a 

Us esperem el mes de juliol amb la programació de les activitats de Biblioteques 
amb DO:

Dijous, 4, a les 19.30 h: Hora del conte. Contes d’aixafar raïm, a càrrec de Clara Ga-
valdà. Al pati de la biblioteca.

Divendres, 5, a les 21.00 h: Capvespre dels sentits, amb Albert Cirera, saxo tenor / 
Celeste Alías, veu / David Soler, pedal steel guitar; sommelier: Jaume Pont / rapsoda: 
David Clusellas. Nit de Música, Vins i Poesia. El trio format per grans improvisadors 
de casa nostra interpretarà música a través de les sensacions que produeixin el vi i la 
poesia en una vetllada multidisciplinària i plena de sorpreses per als sentits. Concert 
inaugural dels Tallers Musicals d’Avinyó. 

Dijous, 11, a les 19.30 h: Trobada dels Clubs de Lectura de les biblioteques d’Avinyó 
i Artés, amb l’autora Imma Monsó, sobre el llibre No se sap mai. Amb tast de vins de 
DO Pla de Bages embotellats per les dues biblioteques.
Juliol i agost: Bibliopiscina, a la piscina municipal.

Al mes de juny fem un punt i a part en la programació de l’Hora del conte, que tornarà al mes d’octubre.  Durant els últims mesos 
la biblioteca ha rebut la visita de l’escola Barnola, ha fet un “Club de Lectura” amb l’escriptor David Clusellas per Sant Jordi, i la 
pallassa Vueltecilla va ser la protagonista de l’Hora del conte del mes de maig.
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JARDINS, PARCS PÚBLICS I CARRERS: ELS HEM DE CUIDAR
El passat 11 de juny va fer dos anys de l’inici del mandat de 
l’actual equip de govern. Som a mig camí i és normal que en 
arribar en aquest punt es vulgui analitzar com ha anat fins 
ara. Mostrem avui una petita anàlisi del mandat municipal 
d’Avinyó, a partir de les preguntes que el diari Regió7 va fer 
als alcaldes de la Catalunya Central que es van estrenar l’11 de 
juny de 2011. 

- Què és el que més l’ha sorprès en aquests dos anys de govern?
No és que hagi trobat cap sorpresa especial, però el treball 
diari a l’ajuntament et porta a descobrir aspectes del govern 
municipal que costa de percebre des de l’oposició o des de 
fora de l’ajuntament. Potser destacaria el fet de no poder exe-
cutar algunes actuacions amb la rapidesa que un voldria. La 
raó cal buscar-la en els terminis i els requeriments administra-
tius que cal complir, en el treball tècnic previ que cal realitzar, 
en la interlocució amb l’administració superior, en els pics de 
feina que a vegades sobrevenen, etc. Tot plegat demostra que 
cal treballar sense improvisacions i amb pas segur per poder 
fer les coses ben fetes.

- Quina ha estat la principal preocupació del seu govern?
La nostra principal preocupació ha estat, i és, la millora de la 
qualitat de vida dels avinyonencs. No ens hem plantejat fer 
grans actuacions urbanístiques ni crear nous grans equipa-
ments. Ara és el moment de treure el màxim rendiment del 
que tenim i de fer actuacions de mida mitjana o petita en tots 
els sectors de manera que beneficiïn el màxim nombre pos-
sible de persones. Des del punt de vista urbanístic, fent ac-
tuacions en favor de la mobilitat dels vianants i de la qualitat 
de l’entorn urbà. Des del punt de vista econòmic, impulsant 
iniciatives en el sector comercial i turístic que complementin 
les accions que estem fent per millorar la qualitat de l’oferta 
de sòl industrial. Des del punt de vista social, millorant i incre-
mentant els serveis i promovent i facilitant l’activitat cultural, 
esportiva, juvenil, de la gent gran...
Un tema que ens preocupa i que hem reclamat amb insistèn-
cia a l’administració competent és la finalització i posada en 
servei de la portada d’aigua del Llobregat. Una obra que va 
ser aturada ara fa cinc anys quan estava a punt de ser acabada.

- Creu que els serveis que presta el seu Ajuntament són els 
que li pertoca?
Com quasi tots els ajuntaments, el d’Avinyó gestiona serveis 
que no són de competència municipal. Els ajuntaments, com 
l’administració més propera al ciutadà que som, els assumim 
perquè som conscients de les necessitats dels ciutadans a les 
quals cal donar resposta.
Això genera un problema econòmic que es pot resoldre de 
dues maneres: que l’administració competent assumeixi la 
gestió i el cost d’aquests serveis, o que la llei de finances locals 
dicti que cal dotar els ajuntaments dels recursos econòmics 
per fer-ho. La segona opció seria la millor, perquè des d’una 
administració propera el ciutadà està més ben atès. La situació 
actual no pot continuar perquè és poc viable.

- Amb la situació que s’ha trobat, s’ha penedit en algun mo-
ment d’haver-se presentat per a alcalde?
No, no me n’he penedit en cap moment. La situació en què 
hem trobat l’Ajuntament no ha estat gens preocupant; el vam 
rebre en bones condicions. Quan hi ha un canvi de govern, és 
normal que quedin alguns problemes per acabar de resoldre. 
Han estat, però, qüestions fàcils de gestionar. 

- Quin és el principal error que creu que ha comès?
Quan es governa cal prendre contínuament decisions i sempre 
pot passar que alguna d’elles no sigui prou encertada. De ben 
segur que hauré comès diverses errades, però no sóc cons-
cient de cap errada important que, després d’haver-la comès, 
hagi vist que calia haver actuat de manera diferent.

- De quina acció se sent més satisfet?
Poder resoldre els petits i grans problemes dels ciutadans 
és quelcom molt satisfactori, perquè perceps la utilitat de 
la teva gestió. També el fet de poder realitzar projectes que 
repercuteixen positivament a tot el poble. En aquest cas, 
m’agradaria destacar la creació de la Fira dels Matiners, la 
qual ha d’esdevenir un eix sobre el qual girarà la promoció 
turística i comercial d’Avinyó. Una Fira que, si bé ha sorgit de 
la iniciativa municipal, ha estat possible gràcies a la massiva 
participació dels avinyonencs, que se l’han fet seva. A part de 
l’interès econòmic, de la Fira dels Matiners m’agrada destacar-
ne l’aspecte identitari, de participació i de cohesió social.

ERC 
Els jardins i parcs públics són aquells espais urbans dissenyats 
i destinats  al gaudi i esbarjo dels ciutadans. La conservació de 
la qualitat dels parcs i jardins d’Avinyó comporta la realitza-
ció d’un seguit de treballs de manteniment a les zones verdes, 
que es van succeint al llarg de l’any en funció del cicle vegeta-
tiu de les diferents espècies i de les diverses necessitats d’ús. 
Així, les feines tenen com a objectiu tant els aspectes estètics 
de la vegetació com el seu bon estat estructural i fitosanitari, 
i la seva neteja.

Cada parc i cada jardí és diferent i, per tant, requereix un man-
teniment específic. Hi ha parcs molt arbrats i altres amb poca 
vegetació… 

És per aquest motiu que l’Ajuntament pot elaborar plans de 
manteniment i neteja específics per a cadascun dels parcs i jar-
dins del poble. Aquests plans de manteniment permeten opti-
mitzar i planificar els recursos, tant humans com tècnics i mate-
rials. En relació a això, es pot fer un inventari dels parcs i jardins 
que hi ha al municipi, classificant les diferents zones inventaria-
des, per exemple en parcs, places públiques i arbrat en carrers. 

Des de CiU creiem que és important que tots col·laborem a 
netejar i a mantenir net el poble. I és que, tot i que la neteja de 
l’espai públic i la recollida de la brossa és una responsabilitat 
municipal, els ciutadans hi tenim molt a aportar.

Per tal de millorar el servei de neteja, podríem incidir en una 
sèrie de modificacions dels serveis:

• Increment de la neteja en les zones de gran afluència ciuta-
dana, així com les freqüències de pas dels equips de repàs dels 
voltants dels contenidors o en determinats parcs i jardins, amb 
especial incidència en els infantils.

• Implementació de més papereres en zones emblemàtiques i 
de molta afluència.

• Redefinir els processos de treball per a les zones amb major 
afectació per la caiguda de la fulla (per exemple, el Passeig).

Perquè la neteja i mantenir net el poble és cosa de tots.
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Èxit rotund de la Fira dels Matiners
Un any més, la Fira dels Matiners ha estat un èxit rotund!

Dies, setmanes i mesos de feina intensa, frenètica i dura, però que s’ha fet amb moltes ganes.

Les hores prèvies impregnaven il·lusió i el mateix dia de la fira es respirava aquella 
sensació que tot havia de sortir bé. I així va ser!

Les novetats d’enguany, com el Sopar Maridatge dels Matiners, amb la col·laboració 
d’Abadal (DO Pla de Bages) i Grup Roma (Porc Ral d’Avinyó); el Tast dels Matiners, 
amb els elaboradors de porc ral del municipi i els de vi de la zona; les ambientacions 
d’escenes quotidianes de l’època com l’escola, la barberia, el colmado i la venda de car-
bó; l’excursió a la zona del combat, el corral musical, els nous personatges teatrals…

Tot i les baixes d’última hora (i altes), tot i els imprevistos, la Fira va seguir el seu guió 
esperat i va acabar sent com tots la somiàvem: GENIAL!!!

Setmana de la gent gran 2013 
El passat mes de maig vam celebrar la Setmana de la Gent Gran i el 62è Homenatge 
a la Gent Gran d’Avinyó. Durant aquells dies, es van dur a terme activitats, tallers i 
propostes adreçats a les persones de la tercera edat, bàsicament, que tenien com a 
finalitat entretenir, conscienciar i aprendre d’acord amb el programa d’envelliment 
actiu del Consell Comarcal i la Unió Europea.

Pel que fa les activitats que han tingut més afluència de públic i han agradat més, han 
estat: El Parc de Can Crusellas, el xou musical que va encetar la setmana; l’excursió a 
Santes Creus i a les caves del Penedès, en què vàrem emplenar dos autocars; l’Entra 
en joc…, el taller d’introducció de nous jocs, i el Taller psicològic d’intel·ligència 
emocional i autoestima de sis sessions, que ha esgotat totes les places. La xerrada 
sobre la prevenció de riscos a la llar de la DIBA i el taller de gimnàstica han tingut 
una participació destacable, tot i que no han fet el ple. En canvi, al ball del dissabte 
l’afluència va ser escassa.

Enguany hem introduït novetats a la Setmana: la primera fa referència a la Resi-
dència Relat,  que ha participat per primera vegada de la Setmana de la Gent Gran, 
amb la realització d’activitats en obert per a persones no usuàries: l’actuació de la 
Coral·lina, la xerrada sobre vivències africanes al Camerun i un taller de manualitats 
en són alguns exemples. La segona ha estat l’ús del Servei de Teleassistència com a 
servei d’avís de les activitats a les persones usuàries. 

Ja per acabar, citem el 62è Homenatge a la Gent Gran, que tingué lloc el passat 19 
de maig: es féu, com cada any, la Missa cantada a càrrec dels Cantaires d’ Avinyó. En 
acabat, les Bèsties del Morrut i els Grallers, fent ballar els Gegants d’Avinyó  i tocant 
la gralla, acompanyaren els avis i àvies al convit, tot fent una cercavila de la Plaça a 
la sala polivalent. Hi hagué uns 210 assistents entre homenatjats, acompanyants i 
autoritats. Durant el convit, es féu el tradicional lliurament de plaques commemora-
tives a les persones nascudes l’any 1933 (80 anys), i la tallada del pastís a càrrec dels 
“Avis del poble”, enguany, en Joan Alsina i la Maria Safont. I, per acabar, el lliurament 
d’un obsequi als assistents, que en aquesta edició ha estat una manteta. La vetllada 
fou amenitzada pel Duet Stilette. 
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Concentració de vehicles clàssics i trial 4x4
El mal temps va fer una mala passada a la segona trobada de ve-
hicles clàssics que va preparar el Motor Club Avinyó, el diumen-
ge 28 d’abril. Tot i la pluja, la plaça Major va reunir una vintena 
de vehicles, entre cotxes i motos, vinguts de diferents punts de 
les comarques del Bages i Osona. Aquest mal temps va fer que 
la participació de vehicles fos més escassa de la prevista i que 
s’hagués de suspendre el mercat de recanvis, que era una de les 
novetats d’aquest any. D’altra banda, el 2 de juny, el Motor Club 
Avinyó va organitzar el “Trial a la Rovirassa 2013”. Un total de 26 
pilots vinguts de tot Catalunya van participar a les proves del trial 
4x4. El guanyador va ser Joan Escala.

Avinyó va acollir, el passat 4 de maig, la segona Cursa dels Mati-
ners, una prova nocturna per l’entorn del municipi organitzada 
pels Esquerdabocs i el Centre Excursionista amb motiu de la Fira 
dels Matiners. Un centenar de corredors van participar a la cursa 
de 10 quilòmetres, amb 350 metres de desnivell positiu. La prova 
va recórrer els voltants del municipi, que es van ambientar per a 
l’ocasió amb soldats carlins i isabelins, que es trobaven durant el 
recorregut. També es van il·luminar la Torre dels Soldats i el Pont 
Vell. El guanyador de la cursa va ser Marc Pedró i la primera noia, 
Mònica Graciano. Jordi Balasch i Lídia Pintó van ser els primers 
classificats locals. El sopar posterior va reunir unes 150 persones 
al pavelló.

El passat 14 d’abril, l’Aula de Música va fer una matinal dedica-
da a la música gospel i una jornada de portes obertes al centre. 
Durant la jornada, els alumnes de l’Aula de Música van participar 
al taller de gospel que va impartir la cantant Karolien Greena-
cre i al taller de decorats i collarets, que serviran per  ambientar 
l’escenari del local Catalunya el dia del concert de final de curs, 
previst per al 21 de juny. En el taller de gospel, els alumnes de 
sensibilització, grau elemental, adults i guitarres van preparar 
dos temes. La seva interpretació davant els familiars va posar el 
punt final a la matinal i a la jornada de portes obertes.

L’1 de maig, Avinyó va viure una jornada festiva amb la Trobada 
de Puntaires i el Dia del Soci de la Gent Gran. La Trobada de Pun-
taires va reunir més d’un centenar d’aficionats i aficionades a les 
puntes al coixí a la plaça Major. Per animar la festa, es van fer balls 
en línia, amb la participació d’una quarantena de ballarins, i van 
actuar els gegants i el grallers. Les Puntaires d’Avinyó van obse-
quiar la geganta Pepeta de la Rovirassa amb un mocador fet de 
punta al coixí. Les activitats, que estaven també incloses dins la 
festa del Dia del Soci de la Gent Gran, van culminar amb un dinar 
de germanor a la sala polivalent amb els socis de l’entitat.

El passat 6 d’abril, el Grup Ecologista d’Avinyó (GEA) va organit-
zar, al local Catalunya, una xerrada informativa sobre la tècnica 
del ‘fracking’, a càrrec d’Eudald Rifà i Judit Ester, membres de la 
Plataforma Aturem el Fracking (PAF). La xerrada va consistir a ex-
plicar, conscienciar i resoldre dubtes de la perillositat i riscos que 
pot generar l’ús d’aquesta tècnica que té per objectiu aconseguir 
gasos del subsòl. Altres activitats que ha organitzat el GEA són 
una sortida per observar les orquídies de l’entorn del poble, el 
21 d’abril, amb la participació d’una quinzena de persones, i una 
matinal per conèixer els ocells d’Avinyó, el 19 de maig, guiada per 
Josep Bujons, aficionat a l’ornitologia.

Entre les activitats que ha realitzat el Grup de Campaments 
l’Esparver aquest segon trimestre de l’any destaca la seva partici-
pació a la trobada d’esplais del sector Bages-Berguedà, que es va 
fer a Sallent els passats 17, 18 i 19 de maig. Una trentena de nens i 
nenes d’Avinyó van participar en aquesta trobada, que també va 
comptar amb la participació dels esplais Roques Albes de Sallent, 
Geps de Santpedor i 3 Pins del Xup de Manresa. D’altra banda, el 
Grup de Campaments l’Esparver també ha organitzat activitats 
per a joves al Refugi i ha participat en una trobada de joves.

L’AMPA de l’escola Barnola va organitzar, el diumenge 14 d’abril, 
la Festa de Primavera del centre escolar. El Grup de Campaments 
l’Esparver es va encarregar d’animar el matí amb jocs al pati de 
l’escola. Entre les activitats que es van fer, es va pintar un mural 
dedicat a la primavera. També es va aprofitar la jornada festiva 
perquè els pares i alumnes que van participar a la festa enjar-
dinessin els talussos del pati, i es va instal·lar un sistema de reg 
gota a gota per regar la zona. La Festa de Primavera de l’escola 
Barnola es va culminar amb un dinar popular al porxo del centre.

MOTOR CLUB AVINYÓ - CONCENTRACIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS I TRIAL 4X4

ESQUERDABOCS-CENTRE EXCURSIONISTA D’AVINYÓ (CEA) - CURSA DELS MATINERSAMICS DE LA MÚSICA - MATINAL ‘GOSPEL’ I PORTES OBERTES

PUNTAIRES D’AVINYÓ I CENTRE DE GENT GRAN - TROBADA DE PUNTAIRES I DIA DEL SOCIGRUP ECOLOGISTA D’AVINYÓ (GEA) - REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL ‘FRACKING’

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER - TROBADA D’ESPLAIS BAGES-BERGUEDÀAMPA BARNOLA - FESTA DE PRIMAVERA
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L’any 1932, coincidint amb el mil·lenari de la construcció de la primera església al lloc on avui hi ha la plaça Major d’Avinyó, uns avinyonencs 
amants de la cultura i de la història del nostre poble van voler commemorar l’aniversari publicant un llibre que recollia moltes dades del nostre 
passat; foren les Notes històriques de Sant Joan d’Avinyó. El llibre va ser possible gràcies als coneixements d’història d’un experimentat mossèn 
vingut de l’Estany, Josep Tresserra, i a la iniciativa de dos joves amb moltes inquietuds i estima per al poble, Jacint Clapers Fusté (cal Cintet), que 
amb 20 anys ja despuntava una formació intel·lectual extraordinària, i Josep Guiteras Morera (cal Sastre), que amb 24 anys i la seva màquina de 
retratar ja s’havia convertit en el cronista gràfic d’Avinyó. 

El llibre va tenir molt èxit i, fins no fa gaires anys, a cal Sastre encara 
venien els darrers exemplars que quedaven d’aquella edició.  El llibre 
ha estat sempre molt ben valorat i qui en té un exemplar a casa el 
conserva com un petit tresor avinyonenc.

Ara, l’any 2013, l’Ajuntament d’Avinyó ha publicat de nou aquest llibre 
en un nou format. Es tracta d’una segona edició corregida i aug-
mentada. Corregida perquè el seu català ha estat lleument adaptat 
al català normatiu vigent actualment. I augmentada perquè, a part del 
llibre original, conté les biografies dels autors del llibre amb l’objectiu 
de reconèixer la seva contribució i d’homenatjar-los. 

Cal dir que, l’any 1932, el llibre original va ser publicat sense men-
cionar qui n’era l’autor. Només Jacint Clapers va posar el seu nom al 
pròleg i Josep Guiteras, a quasi totes les fotografies. La participació de 
Josep Tresserra li és atribuïda per diferents historiadors. 

En l’edició de 2013 s’hi ha afegit també un escrit de l’historiador Josep 
Illa presentant l’obra i explicant què passava a Avinyó a l’època en què 
es va publicar: els anys 30, entre la proclamació de la República el 1931 
i l’esclat de la Guerra Civil el 1936.


