


Text llegit per l’alcalde el dia del funeral
 (11 de juliol de 2013):

Unes paraules de comiat en nom de l’Ajuntament. 

He de reconèixer que és certament dolorós haver de sortir aquí 
davant per tercera vegada en menys d’un any a acomiadar una 
persona estimada que estava directament relacionada amb 
l’Ajuntament. 

En primer lloc, en nom de l’Ajuntament, voldria expressar el nos-
tre més sentit condol a la família del Josep. 

El Josep Vall ha estat jutge de pau d’Avinyó durant prop de 15 
anys: des del 1994 al 2007 i del 2011 fins ara. Però per nosaltres 
no ha estat només el jutge de pau, sinó també l’amic entranya-
ble. L’excel·lent i amable relació que tenia amb tots nosaltres feia 
d’ell un company molt proper i de confiança. Pel que fa al jutge 
de pau he de dir que el Josep tenia una mena de do especial 
que el feia molt adequat per a aquesta tasca. Plantejava i resolia 
la seva feina amb senzillesa, de manera fluïda i sense complica-
cions. S’ha de dir també, i moltes persones m’ho han expressat 
aquests dies, que el Josep era un home bo, atent amb tothom, 
amable, equidistant i que tenia solució per a tots els problemes. 
Tot plegat feia d’ell un jutge de pau immillorable. Certament, el 
trobarem a faltar.
Però no només el trobarem a faltar a l’Ajuntament; no crec que 
m’equivoqui si dic que el trobarem a faltar tots. Perquè tots hem 
pogut experimentar la seva manera de fer d’home bo. Els amics, 
els coneguts, els que han treballat amb ell en àmbits tan diversos 
com el teatre, l’Abrigall, els cantaires o la parròquia, i inclús els 
que han tractat amb ell de manera ocasional. En tots deixarà un 
buit que es notarà.

Una vegada més, la mort sobtada d’una persona estimada per tot el poble ha commogut Avinyó. Quan menys ens ho esperàvem, 
el dia 9 de juliol de 2013, en Josep Vall Tort, de 67 anys, jutge de pau, amic i company, ens ha deixat. La consternació a 
l’Ajuntament ha estat gran. I des d’aquí volem expressar de nou el nostre més sentit condol a la família.

En Josep era una persona molt coneguda i estimada, tant per la seva activitat com a jutge de pau com per la seva par-
ticipació en diferents entitats i a la parròquia. Apassionat per la música, el cant i el teatre, ha col·laborat al llarg dels anys amb 
diverses entitats d’Avinyó. A finals dels anys 60 va ser membre fundador del grup de joves de l’Abrigall. Va col·laborar durant anys amb 
el grup de teatre. Va dirigir la coral infantil i, durant uns anys, també els cants de les caramelles. Des de sempre ha estat un membre 
actiu del Grup de Cantaires d’Avinyó. Justament feia poques setmanes que havia presentat la trobada de corals de 6 pobles que els 
Cantaires van organitzar a Avinyó. Home de fortes conviccions religioses però amb una mentalitat molt oberta, col·laborava amb el 
grup parroquial.

Mor Josep Vall,
jutge de pau d’Avinyó
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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
Inserció laboral i emprenaduria
Dimarts i dimecres de 8.00h a 14.00h
Dijous de 13.15h a 20.00h

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
centreciviccantuto@gmail.com
Dimarts i divendres de 17.00h a 19.00h 
Dimecres d’11.00h a 13.00h

Casal Jove i Punt d’Informació Juvenil el refugi
930131920 / jovesavinyo@gmail.com
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

ADF Quercus
MAnEL HInOJOSA / 659435786
MIQUEL PLATA / 649811590
PErE PLA / 667753088

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@avinyo.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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Disseny i maquetació:

Dipòsit legal: B-9890-2006

Josep, tu que has estat de vegades mestre de cerimònies en 
altres comiats amargs, et trobes ara que ets tu el destinatari de 
l’homenatge. Esperem que ho haguem sabut fer amb la mateixa 
senzillesa que tu ho feies i que a tu t’agradava.

Josep, et tindrem sempre al cor.



En vista de les promeses incomplertes anteriorment, volem ser molt cauts a l’hora de dir que la portada d’aigua del Llobregat 
fins a Avinyó ja està totalment desencallada. Però tot el que s’està fent ara és ben diferent i pinta força bé.
Durant els dos anys de l’actual mandat municipal, els quatre ajuntaments més perjudicats per l’aturada de les obres (Artés, 
Avinyó, Calders i Sallent), juntament amb els tècnics i polítics del Consell Comarcal del Bages, hem treballat intensament 
per desencallar les obres. A part de reunions de treball al Consell Comarcal i dels contactes directes amb les institucions, els 
quatre alcaldes afectats ens hem entrevistat amb:

· Leonard Carcolé, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (novembre 2012);
· Joan Reventós, assessor del president de la Generailtat per a les relacions amb el territori, i
· Jordi Moltó, delegat del Govern a la Catalunya Central (desembre 2012);
· Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya (abril 2013).

A tots els hem explicat el perjudici que per als nostres pobles suposa no poder rebre l’aigua projectada i els hem reclamat 
una solució urgent. Estem convençuts que si ara les obres es desencallen serà en bona part fruit de la pressió que s’ha fet.

L’Ajuntament d’Avinyó ha iniciat aquest any 2013 diversos processos selectius per cobrir de manera interina diversos llocs de treball. 

L’objectiu de cada convocatòria ha estat, de fet, la creació d’una borsa de treball, en la qual les persones que han superat 
el procés selectiu queden ordenades segons la puntuació obtinguda. La primera té dret a entrar a ocupar el lloc de treball 
que ara estava vacant, però, si hi renúncia o en un futur apareix una nova vacant, la podrà ocupar la següent persona de la 
llista i així successivament. Cada borsa de treball té una durada de dos anys com a màxim.

Les borses de treball que s’han creat i el nombre de persones que al final les integren són:

A cada borsa de treball s’hi han presentat entre 20 i 50 persones, i els integrants finals són aquells que han superat els valors 
mínims establerts. Totes les places ja existien a principis de 2012 o abans, tret de la plaça de treballadora social que és de 
nova creació i es justifica per les necessitats dels serveis socials al nostre poble.

Categoria

Dinamitzador/ra cultural
Peó de la brigada
Tècnic/ca promoció econòmica i ocupació
Auxiliar educador/ra llar infants
Treballadora social

Nombre de persones de la borsa

48
11
43
40
Pendent de resolució

D’acord amb la normativa actual de contractació pública, 
per cada borsa s’han aprovat les bases que determinen els 
requisits que han de complir els candidats i com es valoren 
els seus mèrits i les proves que hagin de realitzar. La valora-
ció de candidats la fa un tribunal estrictament tècnic, en 
el qual no hi pot haver cap regidor ni tampoc l’alcalde de 
l’Ajuntament. Les persones que el formen han de ser espe-
cialistes en el tema i s’han de limitar a aplicar les bases.

És il·legal que les bases donin més punts a les persones del 
poble on es convoca la plaça. La contractació pública està, 
per llei, molt regulada. L’administració i, en particular, els 
ajuntaments no disposem de la mateixa llibertat que té 
l’empresa privada  de triar qui vulgui per a cada lloc de 
treball.

L’Ajuntament d’Avinyó valora positivament que en dues de 
les 4 borses resoltes hi hagi hagut candidats avinyonencs 
amb mèrits suficients per ocupar el primer lloc en un cas i el 
segon i quart llocs en l’altre, sobretot tenint en compte els 
moviments que hi solen haver en les borses de treball.

La portada d’aigua, més a prop Convocatòria de places interines a l’Ajuntament
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La Generalitat comença a pagar als Ajuntaments
La Generalitat de Catalunya deu una quantitat molt important de diners als Ajuntaments del país, també al d’Avinyó. Entre 
d’altres causes, el deute és degut a l’escanyament econòmic que pateix la Generalitat per part del govern espanyol. I això ho 
patim tots, els ciutadans i els Ajuntaments, els quals veuen limitada la seva liquiditat per fer front als pagaments.
Ara, la Generalitat ha anunciat que en els propers mesos pagarà als ajuntaments una part del seu deute, i ho farà amb 
diners que Madrid li “deixa” a través del Fons de Liquiditat Autonòmic.

En el cas d’Avinyó, la situació és:

Deute de la Generalitat a l’Ajuntament d’Avinyó: 717.310,07 euros
Pagament previst abans d’acabar l’any: 413.161,10 euros
Deute que quedarà pendent: 304.148,97 euros

Amb aquests diners, l’Ajuntament d’Avinyó disposarà de liquiditat suficient per fer front als compromisos assumits. En parti-
cular, podrà evitar haver de contractar cap crèdit per avançar els diners d’actuacions que acabaran pagant els fons europeus 
(FEDEr) i la Diputació de Barcelona.

Els alcaldes de Sallent, Avinyó, Artés i 
Calders davant de l’ACA
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Quina és la situació actual?
L’empresa constructora responsable del transvasament i l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) han resolt les seves desavinences i han acordat acabar les obres i 
restituir totes les instal·lacions que s’han fet malbé o han estat robades. El passat 
19 de juliol es va fer una reunió tècnica al Consell Comarcal per coordinar les ac-
tuacions que es faran els propers mesos. Hi van participar els tècnics de l’empresa 
constructora, Abeinsa, de l’ACA i de les empresses concessionàries de la distribu-
ció d’aigua, com també alcaldes i tècnics del pobles afectats i polítics i tècnics del 
Consell Comarcal. Es va valorar l’estat de les instal·lacions i es van planejar actua-
cions força immediates. 
Per ara, però, és molt aventurat voler dir quan podrem tenir l’aigua del Llobregat 
a Avinyó. Pel que sembla, les intencions són d’anar per feina. Els propers mesos es 
veurà el ritme a què avancen les obres i es podrà confirmar el termini d’acabament 
i posada en servei de les instal·lacions.



REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS6  |  AVINYÓ INFORMA

A la zona del Turic, la xarxa de distribució d’aigua potable presenta deficiències importants que requereixen una intervenció im-
mediata. Les canonades, algunes de fibrociment i altres de PVC, ocasionen molts inconvenients i incomoditats als veïns: 
poca pressió i contínues fuites (algunes han causat la inundació dels baixos d’alguns habitatges).
 
Al nostre entendre, l’anterior política d’anar substituint gradualment els components obsolets de la xarxa a mesura que ana-
ven apareixent noves avaries no era l’adequada: els problemes de vessaments d’aigua no quedaven solucionats. Per això, 
l’Ajuntament ha optat per fer una renovació total de la xarxa i evitar definitivament tots aquests inconvenients.

La intervenció consistirà a canviar les canonades d’aigua existents de fibrociment i PVC per canonades de major diàmetre de 
polietilè PE per millorar el servei, canviar connexions, vàlvules i entroncaments, col·locar una ventosa a una punta de la xarxa i 
ampliar el nombre de boques de reg.  

Les obres es faran aquesta tardor. La part d’obra civil la farà l’empresa Construccions Jordi Mill i la part hidràulica anirà a càrrec 
de Sorea. El cost estimat de les obres és de 52.567,71 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en pagarà 30.000.

El darrer revolt de la carretera BP-4313, sortint d’Avinyó i just 
abans d’arribar a la rotonda d’accés a l’eix transversal (km 27 
en el mapa adjunt), és molt tancat i amb poca visibilitat. Un re-
dreçament d’aquest revolt tot fent-lo més obert milloraria 
notablement la seguretat viària i faria més fàcil l’accés al 
poble des d’aquesta sortida de l’eix.

A l’octubre de 2011 l’Ajuntament d’Avinyó va demanar formal-
ment al gerent dels Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació de Barcelona, Sr. Vicenç Izquierdo, que aquella 
institució actués sobre el revolt esmentat. La resposta va ser afir-
mativa, però el procés fins que tot estigués a punt per fer les obres 
ha estat llarg: redacció i aprovació del projecte, procediment 
d’expropiació de terrenys i concurs  d’adjudicació de l’obra. Ara ja 
està tot llest perquè en qualsevol moment es puguin començar 
les obres i puguem gaudir d’aquesta millora viària.

El cost de l’actuació està valorat en 61.111,04 euros i anirà 
tot a càrrec de la Diputació de Barcelona.

Amb l’objectiu de millorar la mobilitat dels vianants, s’ha començat a fer diferents actuacions a la carretera de Prats i a Horta 
d’Avinyó. Entre d’altres, un dels objectius  és millorar la comunicació entre la zona escolar-esportiva i el poble per facilitar als 
vianants travessar aquesta carretera amb més seguretat que fins ara.

Les actuacions les fem de manera coordinada l’Ajuntament d’Avinyó i el Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Les 
actuacions previstes (la major part ja fetes i algunes pendents de fer) són: 

- Pas de vianants ressaltat de la benzinera. S’ha fet ressaltat per regular la velocitat dels vehicles que van en direcció al carrer 
Major. El fet de ser ressaltat també augmenta la seguretat dels vianants que habitualment travessen la carretera a la benzinera.

- Semàfor de davant del Mesón. Serà desplaçat fins a situar-lo a continuació del carrer Doctor Fleming, un punt per on traves-
sen força vianants. Aquí connectarà amb la futura vorera que portarà directament a l’escola.

- Pas de vianants que travessa la carretera de Prats al capdavall del carrer Barnola. nou pas de la carretera en una zona on 
no hi havia res per als vianants. L’Ajuntament ha insistit molt a la Generalitat que el pas havia de ser ressaltat com el de la 
benzinera, però el Servei de Carreteres no l’ha autoritzat. Les seves normes (de fa pocs anys) només permeten fer passos 
de vianants ressaltats quan el trànsit de cotxes és inferior a 3.000 cotxes diaris. En aquest punt n’hi passen 4.100. A la benzinera, 
2.800. Davant d’aquesta negativa de la Generalitat, es faran altres actuacions per fer aquest nou pas més segur.

- Pas de vianants de la rotonda del Ponsic. nou pas a la carretera que ofereix als vianants un punt segur per travessar-la i 
millorar la comunicació del poble amb la zona del Ponsic i la font del Tomàs. El pas té continuïtat per un camí protegit fora de 
la carretera.
 
- Pas de vianants ressaltat al carrer Nou d’Horta. Permet travessar amb més seguretat la carretera per anar i tornar de la para-
da d’autobús i dels contenidors de deixalles. També serveix per regular la velocitat dels vehicles que arriben a Horta des d’Artés. 

Renovació de la xaRxa d’abastament 
d’aigua Potable del tuRic

RedReçament de la caRReteRa del ‘muRo’
al Punt quilomètRic 27

Passos de vianants a
la caRReteRa de PRats i a HoRta d’avinyó

Projecte ‘Regeneració i millora de l’eix comercial’
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A l’agost es va acabar la primera fase de les obres que han de 
convertir els carrers centrals del poble en carrers de prioritat 
per a vianants. La segona fase (carrer Dr. Herms, la Placeta i ca-
rrer Manresa fins a la cantonada del carrer Sant Jaume) es va 
iniciar el 23 de setembre i ha d’acabar abans de nadal.

Les obres consisteixen a omplir la calçada, per on passen 
actualment els vehicles, i posar-la al mateix nivell que les 
voreres. Les voreres actuals no es modifiquen, tret d’algun tros 

font per fer-la igual a l’empedrat de la zona de cal Verdaguer 
i es modifica la vorera del monument per fer-la més accessi-
ble. També s’ha posat una canonada de clavegueram nova per 
substituir l’antiga claveguera de pedra i s’actuarà per reduir el 
cablejat elèctric aeri. Cal ressaltar que aquest tram del carrer 
no es va arreglar quan es va renovar el carrer Dr. Herms, ni tam-
poc quan es va renovar la plaça. 

Una actuació complementària ha estat la de canviar una part 
del paviment de la Plaça que estava fet malbé pel fet d’estar 
sempre a l’ombra de l’església. En el seu lloc, s’han posat unes 

molt puntual. Els carrers no es rebenten, tampoc es modifica la 
xarxa de clavegueram ni els serveis soterrats. només es fan pu-
jar els embornals i se’n fan de nous on és necessari per assegu-
rar la recollida de l’aigua de la pluja. El fet de respectar el que 
encara està en bones condicions i limitar les obres a omplir la 
calçada fa que aquesta actuació tingui un cost assumible.

Un tram d’excepció és el carrer Dr. Herms en la zona del mo-
nument als caiguts. Aquí es canvia la vorera del cantó de la 

llambordes que evitaran les perilloses relliscades que es pro-
duïen els dies més freds de l’hivern. Aquest canvi era conside-
rat per l’equip de govern una actuació prioritària per qüestions 
de seguretat. També respon a les peticions en el mateix sentit 
que s’han rebut de diversos veïns. Cal assenyalar que,  en les 
seves al·legacions al projecte, el grup de CiU a l’oposició també 
va demanar que es fes aquest canvi de paviment.
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Tancament dels comptes
de l’Ajuntament de l’any 2012

Resultat final del pressupost ordinari
Aquesta anàlisi mostra si hi ha dèficit estructural o no, i mostra l’autonomia financera  que presenta l’Ajuntament:
Ingressos totals (drets reconeguts nets):   1.978.814,48 euros
Despeses totals (obligacions reconegudes netes): 1.412.650,80 euros
Estalvi net:           566.163,68  euros
L’apartat de despeses del pressupost ordinari inclou les despeses de personal, les despeses de serveis i de manteniment, les de-
peses financeres i les transferències corrents. Mentre que, a l’apartat d’ingressos, hi ha les taxes i impostos recaptats directament 
i els que l’Ajuntament ha rebut a través d’institucions superiors.
El balanç del funcionament ordinari ha estat positiu i s’ha generat un estalvi net de 566.163,68 euros.

Resultat del pressupost d’inversions
Mostra la destinació de recursos en la dotació d’infraestructures locals i en la millora de la qualitat dels serveis municipals.
Despeses destinades a inversió: 286.297,47 euros
Finançament de les inversions:
- transferències de capital provinents d’altres administracions: 101.670,89 euros;
- estalvi de l’Ajuntament: 184.626,58 euros.

Resultat pressupostari
Mostra el saldo derivat de l’execució de totes les operacions pressupostàries. Inclou el pressupost ordinari i els capítols d’inversió:
Ingressos totals:   2.046.467,34 euros
Despeses totals:  1.698.948,27  euros
resultat pressupostari:    411.503,73  euros
El resultat pressupostari de 2012 ha donat un saldo positiu de 411.503,73 euros.

Romanent de tresoreria
Mostra la solvència/liquidesa de l’Ajuntament.
Tenint en compte els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de 2012, els drets pendents de cobrar i els deutes pendents 
de pagar en la mateixa data, i efectuats els ajustos per insolvències i desviacions de finançament, el romanent de tresoreria de 
l’any 2012 presenta un resultat positiu de 450.804,07 €, que es pot utilitzar per finançar futures actuacions en el pressupost 
de l’any 2013 i posteriors sense contravenir la llei d’estabilitat pressupostària.

Deute financer
Mostra el capital que l’Ajuntament té pendent de retornar amb motiu dels  préstecs concertats. 
El deute que l’Ajuntament d’Avinyó té amb les entitats financeres, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Hisenda puja a 
279.555,90 euros. Aquesta quantitat equival a un 14% dels ingressos corrents, un percentatge realment molt baix i lluny del 
75% que la llei estableix com a límit, però que una tercera part dels municipis catalans supera.

El pressupost de 2012 s’ha tancat amb un resultat positiu net de 450.804,07 euros i un nivell d’endeutament de només 
el 14% del pressupost ordinari. 

Durant aquesta tardor de 2013 es realitzaran les següents actuacions urbanístiques municipals, algunes d’elles ja iniciades en 
el moment de redactar aquest escrit.

* En aquests dos casos, el pressupost inicial s’ha vist reduït en 30.000 i en 13.000 euros, respectivament, després del concurs d’adjudicació.
Els pressupostos donats inclouen la redacció del projecte, els honoraris de direcció i tots els impostos.

Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Turic

Obres de connexió de dos ramals de clavegueram al col·lector de la depuradora

Projecte

Millora i regeneració
de l’eix comercial

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

renovació de la xarxa
d’abastament d’aigua
potable del Turic

Consolidació de
la Torre dels Soldats

Empresa constructora

Ingeniería Constructora
Manresana SL (Icman)

Construccions 
Agustí Baena

Construccions Jordi Mill
Sorea

Procés d’adjudicació
no finalitzat

Pressupost inicial (euros)

266.903,59* 

117.416,07*

52.567,71

50.000,00

Qui ho paga

FEDEr: 133.451.80
Diputació: 70.000,00 
Ajuntament: 63.451,79

Diputació: 80.000,00
Ajuntament: 37.416,07

Diputació: 30.000,00 
Ajuntament: 22.567,71

Diputació: 50.000,00
Ajuntament: 0

PRojectes
uRbanístics en maRxa



Arribats a mitjans de legislatura, ens agradaria fer un balanç 
general de com ha anat la participació dels avinyonencs i avin-
yonenques en les activitats que s’han impulsat i en què ha 
col·laborat l’Ajuntament, durant aquests dos primers anys de 
nou govern. 

Si parlem de participació en general, els propòsits que ens 
vam marcar des de l’Ajuntament eren reforçar la identitat 
d’Avinyó i el sentiment de pertinença a través de la singu-
laritat del poble on es viu, i així estrènyer lligams entre tota 
la gent del poble; en definitiva, enfortir la societat avinyo-
nenca tot oferint-li la possibilitat de participar al màxim en 
comissions, sessions informatives i participatives, consells sec-
torials, etc., per aportar-hi propostes i suggeriments, i així fer el 
governament del poble més obert.

Fins ara, en l’àmbit cultural, festiu i de promoció de la identitat, 
creiem que s’ha fet molta feina i el poble ha respost molt bé, ja 
inicialment participant en la Comissió de la Festa Major, en la 
Comissió per programar les activitats del Catalunya, en la Co-
missió per organitzar la Fira dels Matiners i tantes altres activi-
tats com la Setmana contra la Violència de Gènere, la Setmana 
per la Igualtat, la Setmana de la Gent Gran, recaptes de sang, 
reciclatge, etc., que sempre han tingut el suport participatiu 
d’avinyonencs i avinyonenques. Aquest estiu, especialment, 
ens agradaria destacar l’alta participació de la Setmana 
del Jovent i la creació de les noves Comissions de veïns 
d’Horta i Relat, que han fet que les seves festes majors creixin 
en actes i concurrència de gent. Horta, relat i Avinyó han en-
fortit els seus lligams.

I també a l’inversa creiem que el resultat ha estat positiu; és a 
dir, la resposta que, des de l’Ajuntament, creiem que s’ha donat 
a les necessitats de les entitats i la gent activa del poble que té 

Presentació de la nova
plataforma de comunicació 
local la xarxa
Fa uns mesos, des de l’Ajuntament, es va assistir a la presentació 
de la nova plataforma de comunicació local La Xarxa, sorgida 
de la fusió del Consorci Català de Comunicació (COM Ràdio) 
amb l’agència audiovisual XTEC (Xarxa de televisions locals 
de Catalunya).

La Xarxa és una plataforma multimèdia de suport a 
l’audiovisual local que té com a objectius donar resposta 
a les necessitats dels mitjans de comunicació locals i con-
tribuir a la seva dinamització. Per això treballa en coordinació 
directa amb els mitjans de comunicació locals adherits (televi-
sions, ràdios i mitjans en línia), per a qui posa a disposició un 
ampli catàleg de serveis.

Així, trencant amb l’antic sistema, on des de COM ràdio i XTEC 
es promovia la producció pròpia i generalista de productes 
audiovisuals, la nova plataforma vol incentivar i potenciar 
els productes audiovisuals que creen les ràdios, televisions 
i mitjans locals, tot promovent l’intercanvi i la promoció de 
programes i la seva visibilitat a internet a través de La Xarxa.

En conclusió, La Xarxa pot esdevenir una gran eina de su-
port per als mitjans audiovisuals (ràdio, TV, internet…) que 
estem desenvolupant des de l’Ajuntament, tant en l’oferta i 
intercanvi de programació com en la prestació d’assessorament 
lingüístic, d’assistència jurídica, suport tècnic i cursos de for-
mació en diferents camps. 

ganes de fer coses en tots els sentits (culturals, socials, espor-
tius...). Sempre hem procurat estar al costat de tothom que 
ha necessitat un cop de mà dels serveis de l’Ajuntament, i 
així seguirem fent-ho, oberts a tot el que es proposi.

El que hem fet entre tots està molt bé. És fantàstic sentir gent 
de fora que diu: “Caram, a Avinyó esteu molt actius, sempre es 
fa una cosa o altra...”. Això és senyal que la societat avinyo-
nenca està viva i activa malgrat la situació complicada que 
es viu. 

Però també hem de dir que no en tenim prou. Properament 
tindrem uns mitjans de comunicació millors (webs, ràdio...). 
Ja hem començat a aplicar el Reglament de Participa-
ció, obrint la participació de la ciutadania als plens de 
l’Ajuntament, i el volem desenvolupar al màxim. Propera-
ment es constituirà el Consell de Benestar Social, més necessa-
ri que mai en la situació de precarietat en què es troba molta 
gent. Volem incidir en accions de sostenibilitat, volem conso-
lidar la Fira dels Matiners, que aviat es posarà en marxa per a 
l’edició de l’any que ve. I també augmentar el diàleg entre 
poble i Ajuntament en més sessions informatives i partici-
patives; us demanem que tingueu la paraula, que suggeriu, 
que participeu més, que entre tots fem un poble millor. 
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Balanç de participació i nous reptes

El mes de març passat, a la seu del Consell Comarcal del Bages, 
el Consorci Localret va fer entrega a l’Ajuntament d’Avinyó del:

Projecte constructiu d’obra civil i instal·lacions per a la 
connexió de les empreses dels polígons del Soler i el Pon-
sic del municipi d’Avinyó a la troncal de fibra òptica de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu d’aquest projecte és dotar els polígons indus-
trials d’Avinyó d’unes infraestructures de comunicació 
adequades als temps actuals que permetin que les empre-
ses que hi ha instal·lades siguin més competitives. Igualment 
servirà per fer que els nostres polígons siguin més atraients 
per a noves indústries que busquen lloc per instal·lar-se. Les 
depeses de la redacció del projecte s’han pagat amb ajuts 
econòmics que gestiona el Consell Comarcal del Bages i no 
han tingut cap cost per a l’Ajuntament d’Avinyó.

El projecte preveu connectar el nou cable de fibra òptica 
a la xarxa troncal que passa per l’eix transversal. Això serà 
a prop de l’Abadal. El cable seguirà la carretera en direcció a 
Avinyó, entrarà al polígon del Soler i al polígon del Ponsic 
i dotarà de punt de connexió cada parcel·la. Després, el cable 
seguirà cap al poble i acabarà, de moment, a l’encreuament 
amb la carretera d’Oló. La intenció futura és de poder fer-lo 
arribar a les altres zones industrials i a les cases del poble.

El cost de les obres és de: 332.205,16 euros. Aquest valor 
inclou tots els impostos i els honoraris de direcció. Un valor im-
portant, condicionat per la distància que cal cobrir, i per al qual 
estem treballant per trobar finançament. Creiem que l’aposta 
per la fibra òptica és una aposta de futur que no podem deixar 
passar, sobretot els pobles que quedem fora de les grans zones 
poblades en les quals Telefònica hi pren la inicitiva d’estendre 
el cablatge.

El 18 de setembre es va incorporar al seu lloc de treball el nou tècnic de promoció econòmica, turística i d’ocupació i des-
envolupament local. En Jesús T. García ha emprès amb energia i empenta l’àmplia tasca que comporta ser tècnic d’aquestes 
àrees. Però la seva formació i experiència en aquests àmbits l’avala i, des del primer moment, ha engegat els projectes encoma-
nats, com la borsa de treball, la zona d’autocaravanes, el centre d’interpretació de la Fira dels Matiners, l’associació empresarial, 
el viver d’empreses, la web de turisme…, i ha fet el seguiment d’aquells altres ja executats, com la Fira dels Matiners, l’associació 
comercial, el mercat ambulant, la promoció industrial, la formació contínua…
Podreu trobar el Jesús a les oficines de l’ajuntament els dimarts i dimecres de 8.00h a 14.00h del matí i els dijous de 
13.15h a 20.00h de la tarda i concertar una cita prèvia a través de la recepció.

Alguns dels serveis més destacats que portarà son:
- Servei d’orientació sociolaboral, on es desenvoluparan accions d’orientació i assessorament per a l’ocupació.
- Servei d’intermediació sociolaboral, on s’intermediarà per a posar en contacte l’oferta i la demanda de feina, proporcionant a 
les empreses les persones més adequades i als demandants noves oportunitats laborals
- Serveis de suport a l’emprenedoria, on s’orientarà sobre els diferents passos necessaris per a la creació d’un negoci fins a la 
creació del pla d’empresa  i s’informarà sobre les diferents ajuts i subvencions existents.

Redactat el projecte de fibra òptica per als polígons in-
dustrials d’avinyó

tècnic/a de promoció econòmica, turística
i d’ocupació i desenvolupament local: ja és un fet
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El final de la primavera i tot l’estiu és l’època de l’any que més feina hi ha a la brigada municipal. Bàsicament això és degut 
a la tasca en jardineria, al manteniment de la piscina i al fet que és l’època en què es fan més activitats al carrer, incloent-hi també 
les tres Festes Majors del municipi. Tot això sense comptar les tasques de manteniment de les instal·lacions municipals i de la via 
pública i les avaries que hi puguin sorgir.

El fet que el Josep Corominas s’hagi jubilat a finals de març ha provocat que es convoqués el concurs d’una plaça de peó per 
a la brigada municipal. Després de fer la convocatòria i d’unes proves pràctiques, s’ha creat una borsa de treball. El primer lloc 
d’aquesta borsa l’ha ocupat el Juan Alcedo, de navarcles, que des de primers de setembre està ocupant el lloc de treball.

A part de la feina de la brigada municipal, també s’han contractat altres serveis que ajuden en la tasca de la regidoria. Un d’ells 
ha servit per a la modificació de la graderia del local Catalunya. Ara, en comptes d’una escala per pujar a la graderia, n’hi ha 
dues, una a cada extrem, cosa que facilita l’entrada i la sortida de la gent els dies d’actuació.

Finalment, amb la intenció de posar una mica d’ordre al magatzem que l’Ajuntament té al carrer Manresa cantonada amb el ca-
rrer Berga, s’han fet dos locals dins del mateix magatzem. Un per guardar tot el material referent a la Fira dels Matiners, i l’altre 
per guardar els gegants, els capgrossos, el Morrut, i tot allò referent a la Colla de Gegants i nans i Bèsties del Morrut. D’aquesta 
manera tots aquests elements queden més ben guardats i protegits.

El Ple d’aquest òrgan es reuneix de forma ordinària una vegada cada tres mesos, i està 
format per l’alcalde i dos regidors de cada ajuntament que en forma part. Aquesta 
legislatura el govern de l’Ajuntament d’Avinyó ha ofert al grup de l’oposició 
un lloc en aquest òrgan de govern, i per primera vegada en la seva historia un 
regidor a l’oposició forma part del Ple de la Mancomunitat de la Gavarresa.

La Mancomunitat de la Gavarresa és un ens dins del marc de col·laboració entre els ajuntaments d’Avinyó i de Santa 
Maria d’Oló. Els seus estatuts es varen aprovar definitivament el 4 d’abril de 1998, i la seva finalitat era oferir uns millors serveis 
als veïns dels dos pobles. Els alcaldes que varen engegar aquest projecte foren el Josep M. Costa Jiménez d’Avinyó i el Jaume 
Sala Burdó de Santa Maria d’Oló.

Els serveis que s’intenta millorar des de la Mancomunitat són els de neteja viària, enllumenat públic, jardineria i altres 
serveis en general. L’adquisició de maquinària i el seu compartiment, si escau, ajuden a desenvolupar i millorar aquestes tas-
ques, molt difícils de sostenir en pobles com els nostres a causa del seu elevat cost. Quinze anys després de la seva fundació, ha 
propiciat que els ajuntaments que en formem part tinguem molta maquinària que ha vingut gràcies a aquesta Mancomunitat.

la mancomunitat de la gavaRResa

Després de l’incendi de l’any 1986, no hi ha hagut cap gestió 
forestal en el bosc que hi ha a la finca de la Rovirassa, de 
70 hectàrees i propietat de l’Ajuntament d’Avinyó. La con-
seqüència ha estat el creixement d’un bosc molt dens de pins 
prims que, a causa de la competència entre ells, no han tingut 
espai per desenvolupar-se amb normalitat. Aquest excés de 
densitat de pins, si no s’aclareix, ocasiona que els bosc creixi 
de forma poc vigorosa i sigui molt vulnerable davant els in-
cendis i les plagues forestals, cosa que porta a una situació 
d’inestabilitat en el futur. 

Per a aquesta tardor està previst efectuar treballs d’aclarida 
en 10 ha del bosc de la Rovirassa. La densitat d’arbres, que 
ara és superior als 6.000 per hectàrea, es reduirà al voltant de 
1.000 a 1.500. D’aquesta manera, els arbres que quedaran po-
dran créixer amb força i amplitud i faran que el bosc adopti una 
estructura més regular i estable i que sigui més accessible a les 
persones. En el plànol adjunt es mostra la zona on es treballarà.
L’actuació la promou l’Ajuntament d’Avinyó i es realitza a 
través de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès, de la qual, des de fa poc, l’Ajuntament forma part 
com a propietari forestal.  El cost de l’aclarida es pagarà amb els 
pressupostos de la mateixa Associació, que procedeixen en part 
d’ajuts de la Diputació de Barcelona, i de la fusta que es vengui 
per a biomassa, que en el cas de la rovirassa té la qualificació 
especial d’interès energètic.

SORTIDES D’AVINYÓ A MANRESA
De dilluns a divendres

7 .00h – 9.15h – 11.15h – 13.15h
15.15h – 17.15h - 19.15h

Dissabtes
8.45h – 9.30h

Diumenges i festius
8.45h – 17.45h

SORTIDES DE MANRESA A AVINYÓ
De dilluns a divendres

8.00h – 10.00h – 12.00h – 14.00h – 14.40h
16.00h – 18.00h – 18.55h – 20.00h

Dissabtes
8.00h – 18.55h

Diumenges i festius
14.30h – 21.15h

Per més informació: 938746800

SORTIDES AVINYÓ BARCELONA
Dissabtes

9.30
Diumenges i festius

17.45h

SORTIDES BARCELONA AVINYÓ
Dissabtes

17.15
Diumenges i festius

20.00h

SORTIDES MANRESA BARCELONA
AMB BAGES EXPRES

De dilluns a divendres
5.45h – 6.30h – 7.00h – 8.00h – 9.00h – 9.55

10.00h – 11.00h 12.00h – 13.00h – 13.30h – 14.00h
15.00h - 15.30h - 16.00h 17.00h – 17.30h – 19.10h

19.15h – 20.00h – 21.00h

SORTIDES BARCELONA MANRESA
AMB BAGES EXPRES

De dilluns a divendres
Hi ha quatre punts de sortida:

ronda Universitat, Còrsega, 175,
Plaça Maria Cristina i Palau reial

Veure horaris en fullets apart

Per més informació:
932615858 / 902026028  / www.atm.cat

www.mobilitat.net

Aclarida
al bosc
de la RoviRassa

tRansPoRt
PÚblic
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- Ajuda per a la compra de llibres: consta de 20 € de sub-
venció per alumne i any destinats a l’adquisició dels llibres de 
text. Si són dos o més germans en edat escolar d’infantil i/o pri-
mària, l’ajuda ascendeix a 23 €. És requisit indispensable tenir 
totes les obligacions fiscals amb l’Ajuntament al dia.

- Ajuda per a la compra d’agendes escolars: l’agenda esco-
lar havia costat 3,5 €/unitat. Enguany, l’Ajuntament ha adquirit 
totes les agendes a la Diputació de Barcelona per tan sols 1 € 
la unitat. Tot i que els pares i mares han hagut d’abonar-lo, la 
recaptació (138 €) ha estat donada a l’escola Barnola.

- Ajuda per al foment de l’anglès a l’escola: l’Ajuntament 
destinarà 600 € addicionals a l’AMPA Barnola per tal que pu-
gui tirar endavant un taller d’anglès en horari lectiu a l’escola, 
i a la vegada introduir-lo progressivament als cursos d’infantil 
(P3-P5).

- Ajuda al servei de menjador de l’escola Barnola: destinada 
als alumnes no becats que facin ús diari del servei de menja-
dor. Tindran dret a un àpat mensual gratuït si n’han fet ús un 80 
% del mes. L’Ajuntament destina 600 € a aquest suport.

El dimarts 24 de setembre va començar un 
nou curs a l’aula socioeducativa d’Avinyó. 
L’horari d’enguany és: dimarts, dime-
cres i dijous de les 16.45 a les 19.00 ho-
res. Pel que fa als grups d’edat, s’han  dis-
tribuït de la següent manera:

• Dimarts: grup grans
  (5è i 6è de primària i 1r d’ESO).
• Dimecres: grup mitjans
  (3r  i 4t de primària).
• Dijous: grup petits
  (P5, 1r i 2n de primària).

A l’igual que el curs passat, s’ha pro-
gramat que els alumnes de l’Aula pu-
guin acudir una vegada al mes al pa-
velló i a la biblioteca. 
Perquè estigueu al corrent de totes les 
activitats de l’Aula Socioeducativa, us 
mantindrem ben informats!

El mes d’agost passat, els Serveis Socials 
de l’Ajuntament d’Avinyó van repartir els 
aliments de la Creu roja a una vintena 
de famílies del municipi que es troben 
en una situació econòmica desfavorida. 
Enguany, els paquets contenien oli, lle-
gums, formatge, pasta i llet, entre altres 
productes de primera necessitat. 

ajudes socials en l’àmbit educatiu

Nou curs a l’Aula Socioeducativa d’Avinyó

Repartiment
d’aliments

Enguany iniciem el curs amb una novetat interessant: no només oferim servei escolar i de menjador, serveis habituals a l’escola, 
sinó que ampliem el nostre horari introduint el servei despertador (inici dilluns 30 de setembre).

És un servei que neix amb la voluntat d’ajudar totes aquelles famílies que, per qüestions laborals i/o familiars, necessiten  fer ús 
de l’escola abans de ¾ de 9 del matí (de 8 a ¾ de 9).
Un servei que estarà en fase de prova tot el primer trimestre. Un cop finalitzat el mes de desembre, es farà una valoració de l’ús 
i la necessitat real d’aquest servei i es decidirà si el centre el continua oferint a partir del mes de gener. 

Cal destacar que per l’equip d’educadores és molt important que els infants vinguin contents a l’escola. És un dels pilars fona-
mentals; ja que, si el nen/na ve de gust al centre, està predisposat a escoltar i aprendre i  es mostra motivat a realitzar les activi-
tats que li proposem. Per això oferim un ambient acollidor i ric en estímuls.

Ja per acabar, us avancem que el tema de treball transversal d’aquest curs que comença és “ELS SENTITS”.

Com cada any, l’Ajuntament d’Avinyó aprofita les vacances d’estiu per invertir en la millora dels equipaments educatius. Aquest 
any, a l’escola Barnola s’hi han fet les següents actuacions, valorades en 13.000 €:

- Millora de la cuina de l’escola: s’ha introduït la “mitja can-
ya” entre la rajola de la paret i el terra i s’ha canviat la vorada 
de la rajola de la paret. S’ha repintat l’espai i s’han canviat els 
mobles de fusta per mobles “inox”.

- Execució del 3r any del pla de pintat: enguany s’ha superat 
el 60% de la superfície total pintada de l’escola. 

- Pintat de  places de pàrquing al carrer Entitats, una zona de 
descàrrega i una plaça de pàrquing per a minusvàlids: ha millo-
rat la circulació de la zona educativa en hores punta.

Pel que fa a l’Aula de Música, aquest any hem equipat les 
instal·lacions amb mobiliari nou, 10 taules i 20 cadires, i amb 
parquet en una de les aules. L’Associació Amics de la Música, 
que gestiona l’Aula, ha col·laborat activament en la col·locació 
del parquet i en l’acoblament de les cadires i taules, entre 
altres coses.

l’estel obre les seves portes de nou: el servei de despertador

Novetats a l’escola Barnola i a l’Aula de Música

Projecte de Millora de l’Èxit Escolar
A principis d’octubre s’inicia novament el Projecte de Millora de l’èxit Escolar. Es tracta d’un projecte en xarxa amb els muni-
cipis d’Artés, Monistrol de Calders, Calders i Santa Maria d’Oló, que subvenciona la Diputació de Barcelona. 
El projecte ofereix un servei de reforç per als alumnes de 1r i 2n d’Educació Secundària de l’escola Vedruna (1 hora setmanal) 
i de l’institut Miquel Bosch i Jover d’Artés (3 hores setmanals) amb una psicopedagoga contractada a través d’Àurea 7. 

Enguany, l’Ajuntament destinarà 5.000 € per a ajudes socials en l’àmbit educatiu. Són ajudes de caràcter universal, ja que tothom 
s’hi pot acollir encara que no sigui usuari de serveis socials.
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Els accidents de trànsit són la primera causa de mortalitat juve-
nil del nostre país; una de cada quatre víctimes té entre 15 i 24 
anys. La principal causa de la majoria dels accidents (entre el 
70% i el 95%) són els factors humans (les imprudències).

Una d’aquestes imprudències que generen accidents de tràn-
sit és el consum d’alcohol en excés i agafar el cotxe. Moltes ve-
gades pensem que un accident mai ens passarà a nosaltres, 
que és una cosa que ens queda molt lluny, però si combinen 
aquests dos fets hi estem molt més a prop del que ens pen-
sem, tenim molt punts.

Hi ha moltes maneres de passar-s’ho bé sense la necessitat de 
beure alcohol, la qüestió és trobar alternatives d’oci una mi-
queta més sanes; per això es va organitzar el Taller de còctels 
sense alcohol el divendres 14 de juny, tot enllaçant-lo amb 
l’exposició Ètica etílica que es va fer al Casal. La seva primera 
part va consistir en la projecció d’un curt, Consumició mínima 
obligatòria, amb un debat posterior i una dinàmica al voltant 
del mateix curt, i tot seguit es va fer el Taller a càrrec del Gerard 
Arévalo, el qual ens va fer una mostra de quatre combinacions 
de còctels sense alcohol. Després d’aquesta mostra, els joves 
participants van poder crear còctels amb els ingredients de 
què disposaven, i van fer un concurs amb els còctels resultants.

El divendres 21 es va organitzar un Torneig de futbolí, el pri-
mer torneig des que el refugi disposa de futbolí.

L’esport és una eina i un recurs molt important a treballar amb 
joves: sa, entretingut,  educatiu i cooperatiu; per això la regido-
ria de Joventut i la d’Esports s’uneixen per seguir organitzant 
el projecte esportiu de Juliol a +, el qual durant tot el mes de 
juliol es va dur a terme tots els dimarts i dijous amb diferents 
esports, com ara vòlei piscina o gespa, zumba, resistència a 
l’aigua, futbol al camp de futbol, etc.

Dintre dels actes de la Festa Major, el refugi va organitzar dues 
activitats, el karaoke en grup i el joc de pistes. El karaoke es 
va dur a terme amb un nombre de participants reduït, mentre 
que el joc de pistes va ser el primer any que es va poder rea-
litzar amb una participació de 6 grups; el resultat va ser molt 
positiu; una de les demandes dels participants va ser que hi 
hagués més proves i que es tornés a repetir; aquesta activitat 
és una iniciativa d’un grup de nois usuaris diaris del Casal.

JUNY
SETMANA
JOVE 2013

JULIOL

SETEMBRE

A càrrec de Dèlia A. i Maria J. / Dia: divendres 
8 / Hora: 2/4 de 7 / Preu: gratuït
Inscripcions fins el 5 de novembre

CrEACIÓ D’Un CÒMIC
( Dia Internacional contra el consum d’alcohol)
Taller de guió i il.lustració
Dia: de 11 al 15 / Hora: a determinar / Inscrip-
cions al refugi fins el 6 de novembre

XErrADA PEr PArES:
“AUTOESTIMA I ADOLESCènCIA”
Dia: divendres 22 / Hora: 8 del vespre / Lloc: refugi

SETMAnA COnTrA LA VIOLènCIA DE GènErE
Del 25 al 30
(veure programa a part)

PRÒXIMES ACTIVITATS:

Desembre
CrEATIVITAT nADALEnCA
Dies: els dijous 5, 12 i 19 / Hora: de 6 a 8 del vespre
TALLEr DE TrUFES
Dia: divendres 13 / Hora: a 2/4 de 7 / Preu: 
gratuït

DISCOMÒBIL PEr LA MArATÓ
Organitza el Grup de Joves
(veure programa a part)

BErEnAr + Wii DAnCE
Dia: divendres 20 / Hora: a 2/4 de 7 / Preu: 2€
Inscripcions fins el 17

Tots els dijous, repàs a el refugi
Tots els dimarts tarda d’esports al Pavelló

L’última setmana de juny i principis de 
juliol, amb inici el dimecres 27 de juny, 
es va fer la Setmana Jove d’Avinyó. 
Aquest any podem valorar la Setma-
na Jove com, de moment, la més àm-
plia, de més durada, de més activitats 
i de més participació i èxit. Aquesta 
setmana sorgeix de la iniciativa dels 
mateixos joves, de les propostes que re-
alitzen dintre de la Jornada Jove, la qual 
aquest any ha tingut més participació, 
punt molt important per anar creixent 
any rere any. Algunes de les novetats 
d’aquest any han estat que, a part del 
concert jove, el dissabte es va fer una 
discomòbil, una tarda d’accions al mur 
i taller de skate, unes piscines noctur-
nes més dinamitzades i ambientades... 
Des de la regidoria de Joventut estem 
molt contents de la participació dels 
joves del municipi i seguirem treba-
llant perquè aquesta participació ge-
neri més implicació.

Concert Catarres+Oques Grasses+ElPutunota+noMoreFrikis

Octubre
POrTES OBErTES PEr PArES
Torna ser jove per unes hores! Dia: divendres 
25 / Hora: de les 9 a 2/4 d’11

VISITA DE L’ESCOLA BArnOLA
Alumnes de 6è / Dia: dijous 24 / Hora: ¾ de 4
TALLEr: AL VOLTAnT DE LA SEXUALITAT
Dia: dijous 24 / Hora: a les 8 del vespre / Ins-
cripcions fins el 21

EXPOSICIÓ: TABAC AL DESCOBErT
Dies: del 18 al 31 / del Servei de Salut Pública 
/ de la Diputació de Barcelona

Novembre
TALLEr DE MAnICUrA BÀSICA
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Enguany vam tornar a organitzar els cursets de natació. Es va 
dividir els nens i nenes per edat i per nivell i es van poder fer 
dos grups. La valoració final de les monitores va ser molt  posi-
tiva: tots els nens i nenes d’iniciació van perdre la por a l’aigua i 
van començar a treballar la tècnica del crol; en el nivell de per-
feccionament també hi va haver grans millores amb la tècnica 
del crol i la tècnica d’esquena.

Grup iniciació

Grup perfeccionament

20 nens/nes

12 nens/nes

Seguint la línia del primer campus esportiu, aquest segon 
campus ha estat tot un èxit. Una mitjana de 85 nens/nes 
per setmana és la prova més clara de la bona coordinació i el 
bon treball de tots els monitors i monitores.

Al llarg de cinc setmanes, tots els nens i nenes van poder prac-
ticar tot tipus d’esports, van gaudir de la piscina i també van te-
nir l’oportunitat de fer dues sortides amb autocar per conèixer 
activitats esportives diferents.

L’any que ve el tornarem a repetir i esperem que sigui un èxit 
com enguany.

L’objectiu d’aquesta activitat era poder oferir a la població 
la possibilitat de realitzar activitat física en un medi diferent 
d’aquell a què molta gent està habituada.

Una activitat diferent, que fins al moment mai no s’havia portat 
a terme, i la valoració que se’n fa des de la regidoria d’Esports 
és molt positiva.

Volem destacar la barreja d’edats a l’activitat: tant hi ha-
via gent d’edat avançada com joves, com també persones 
adultes. En total, 19 participants a l’activitat.

Esperem que l’any vinent puguem seguir mantenint-la.

Comencem una temporada nova i també tornen els dissabtes 
familiars. A partir del novembre, els dissabtes familiars al 
pavelló tornaran a posar-se en marxa. Un cop al mes, els 
nens i nenes tindran la possibilitat de practicar diferents es-
ports i utilitzar diferent material esportiu al llarg de la tarda del 
dissabte. 

Tornem a iniciar la temporada d’activitats 
dirigides al pavelló esportiu. 
Com a novetats, trobem el cos conscient 
per a la gent gran, el running i el circuit 
trainning. 

TOTS ELS DIES DE LA SETMANA de 18.00 a 18:20 CLASSE D’ABDOMINALS GRATUÏTA PER A TOTS ELS ABONATS DEL PAVELLÓ

L’objectiu de la zona esportiva és oferir 
diferents activitats dirigides i, d’aquesta 
manera, satisfer la demanda de tots els 
habitants d’Avinyó.

A continuació apareix l’horari de les acti-
vitats que es portaran a terme en aquest 
primer trimestre de curs.

GIMNÀSTICA
PER A GENT GRAN

GIMNÀSTICA
SUAU O DOLÇA

CICLING

TONIFICACIÓ

ACTIVA’T

COS CONSCIENT
PER A LA GENT GRAN

( novetat  )

RUNNING
( novetat  )

CIRCUIT TRAINNING
( novetat  )

Instructora: Conxita

Instructora: Conxita

Instructors: David (matí) Adrià (tarda)

Instructor: David

Instructora: Fina

Instructora: Silvia rovira

Instructor/a: Adrià o Txell

Instructor/a: Adrià o Txell

Gimnàstica per a la tercera edat on treballem la coordinació, 
l’equilibri, la flexibilitat i la força.

Gimnàstica a través d’exercicis de baixa intensitat.

Combinació d’exercicis de bicicleta estàtica amb música. 
(activitat per a millorar la resistència i la força muscular de 
cames i tronc ).

Manteniment i tonificació muscular.

Activitat on treballarem la força, la resistència i la flexibilitat a 
través d’exercicis dinàmics, divertits i musicals.

Activitat que té com a objectiu prendre consciència d’un ma-
teix i potenciar l’estat d’equilibri des d’un nivell físic i també 
des dels nivells psíquics i emocionals.

Activitat a l’aire lliure, que té com a objectiu millorar la capa-
citat aeròbica i la força del tronc inferior. Es sortirà a córrer 
per camins que del mateix terme municipal d’Avinyó.

Activitat en grup de tonificació muscular a partir d’un treball 
per estacions amb diferents màquines de fitness.

cuRsets de natació

camPus esPoRtiu

aquasPeed

dissabtes familiaRs

HoRaRis activitats anuals del Pavelló

9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

10.00- 10.30

10.30 - 11.00

15.00- 16.00

16.00 - 17.00

17.00- 18.00

18.00- 19.00

19.00- 20.00

20.00 - 21.00

Dilluns
 

Gimnàstica gent gran

Gimnàstica dolça
 

Activa’t

Dimarts

Tonificació

 
 

Cicling

Dimecres

Cicling

 

Gimnàstica gent gran

Gimnàstica dolça
 

Activa’t

Dijous

Tonificació

 
 
  

running 
  
 
 

Circuit Training

Divendres
 

Cicling

Cos
conscient
gent gran



Acabada ja la programació de primavera del local Catalun-
ya, hem fet l’habitual pausa estiuenca, que serveix per uti-
litzar la sala amb motiu dels Tallers Musicals, primer, i per 
tal que el Grup de Teatre pugui preparar l’obra que posa 
en escena per la Festa Major, després. Amb l’arribada de la 
tardor, tornem amb la programació que ens omple els caps 
de setmana.

Tallers Musicals ens ha omplert el juliol amb molt bona mú-
sica i molt bon ambient. La veritat és que és un orgull poder 
gaudir d’aquestes activitats, amb un nivell pedagògic i musical 
important que honoren el nostre poble.

Les activitats del mes d’agost passaren per un concert de mú-
sica a l’era de Cal Verdaguer i els actes amb motiu de “La Ma-
rató de Sang”. El diumenge 18 d’agost, més d’un centenar de 
persones es varen congregar en aquest espai per escoltar el 
concert que va oferir Patricia Moreno Group sota el títol “La-
tin roots”. El diumenge 25 d’agost es va fer per segon any “La 
Marató de Sang” als baixos de l’ajuntament, on l’Associació de 
Gent Gran va oferir esmorzar a tothom, i com a actes lúdics al 
mig de la Plaça hi va haver una exhibició de balls de saló a cà-
rrec de Mariona Vall i Guillem Muñoz, i després una exhibició 
de balls en línia amb l’Antonia Vilchez, les seves alumnes i el 
seu alumne.

Com ja és habitual, el dia 10 de setembre es va fer la Marxa 
de Torxes, una mica remullada per la pluja, i després es van 
fer els actes del final de Marxa a la pista polivalent; acte seguit, 
el sopar i fi de festa. Per al dia 11 al matí, excursió a la Torre 
dels Soldats i ofrena floral per part del consistori al parc 
Onze de Setembre, amb sardanes. Tot seguit van marxar 
2 autocars cap a la Via Catalana, una sortida organitzada 
per l’ANC d’Avinyó. A la tarda, com ja és habitual, es van fer 
havaneres amb el grup Xató; aquest any es van fer també a 
la pista polivalent, per estar més protegits de les inclemències 
del temps, tot i que al final no va ploure.

Per altra banda, ja s’han avaluat les sol·licituds presenta-
des al Reglament de subvencions 2013. Una tasca important 
que va consolidant aquest model com una eina rellevant quant 
a les relacions econòmiques que puguin tenir les entitats amb 
l’Ajuntament.

Al mes de juny es va convocar la plaça 
de tècnic de Cultura del Centre Cívic, 
amb l’objectiu de canviar l’estructura 
de l’àrea i adaptar-la a la realitat del 
nostre poble. A finals de juliol ja va 
començar la persona que ara ocupa la 
plaça, la Sílvia Rodríguez de Manresa. 

L’estiu a la biblioteca ha tingut com a 
protagonista el vi i la lectura. La Bibliote-
ca d’Avinyó ha representat la DO Pla de 
Bages en el projecte del Servei de Biblio-
teques de la Generalitat de Catalunya. 
Per tal d’apropar les lletres i el vi, es van 
organitzar diferents actes, amb molta 
participació i bona acceptació. 
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El dia 3 de novembre de 1988 es varen signar els primers estatuts de la Coordinadora d’Entitats Culturals i Esportives d’Avinyó, 
uns estatuts que han prevalgut fins a l’actualitat, com la mateixa Coordinadora.

El proper diumenge 3 de novembre en farà 25 anys i la Coordinadora té previst organitzar una activitat commemorati-
va. Al llarg d’aquests 25 anys, la Coordinadora n’ha passat de verdes i de madures, però ha persistit i ha arribat als nostres dies, i 
de ben segur que durant aquests anys ha estat un element rellevant de la vida social, cultural i esportiva del nostre poble.

25 anys amb la cooRdinadoRa

La seva tasca serà més de coordinació 
i d’ajut tècnic a la regidoria de Cultu-
ra. 

Així doncs, l’horari d’atenció al públic del 
Centre Cívic s’ha reduït; de les 10 hores 
setmanals que es feien fins ara s’ha pas-
sat a 6 hores setmanals distribuïdes de 
la següent manera: dimarts i divendres 
a la tarda de 5 a 7 i dimecres al matí 
d’11 a 1. Cal dir, però, que moltes de 
les tasques que es feien des del Centre 
Cívic, com ara apuntar per a activitats, 

Contes d’aixafar raïms, amb Clara Ga-
valdà, explicats al pati de la bibliote-
ca. Els nens i nenes van poder escoltar el 
conte dels ceps Merlot i Picapoll, en què 
vam descobrir un munt de vocabulari del 
món de la vinya i, després, una llegenda i 
una cançó de trobadors.

Capvespre dels sentits. Per als amants 
de la lectura i les lletres, aquest acte 
d’inauguració dels Tallers Musicals va 
omplir la nit amb lectures, vi i música per 
mà de David Clusellas (textos), Jaume 
Pont (sommelier) i Santi Careta (director 
dels Tallers Musicals). Una activitat molt 

pagar quotes, comprar entrades, etc., a 
partir d’ara es faran al Casal del Passeig 
amb la Joana Merelles, amb un horari de 
30 hores setmanals, de dilluns a dissabte 
de 2 a 7 de la tarda.

L’atenció al públic del Centre Cívic estarà 
destinada a qüestions organitzatives, 
tant de l’edifici en qüestió com de l’àrea 
de cultura, com ara informació i oferta 
de cursos i activitats, qüestions relacio-
nades amb la publicitat i la difusió, etc.

Les activitats del Centre Cívic
Pablo Aguilera va conduir les dues sessions del Taller de balls tradicionals que es 
van realitzar els dies 5 i 12 de setembre al pati del centre cívic. Una vintena de 
persones van aprendre danses i balls amb l’objectiu de poder participar en 
l’espectacle que el grup Les Sisones va oferir al costat de l’església el dilluns de 
Festa Major.
Cal destacar també que, durant els dies de la Festa Major, les sales del cen-
tre cívic s’han omplert de visitants que han gaudit de les tres exposicions que 
l’equipament oferia: les obres del 48è Concurs de pintura ràpida, les làmines del 
19è Concurs de dibuix infantil i les propostes presentades al Concurs de cartells de 
Festa Major.

treballada, que va aconseguir maridar 
el vi amb un recital de textos escollits i 
amb música moderna. Es va embotellar 
vi Abadal per tal de difondre al territori 
català el vi produït a les vinyes d’Avinyó. 

Trobada dels clubs de lectura d’Avinyó 
i d’Artés amb l’autora Imma Monsó. 
Després de la tertúlia sobre el llibre no se 
sap mai, es va fer un tast de vins. 
Exposició bibliogràfica sobre la Deno-
minació Pla de Bages i guia de lectura.  
Ha estat un projecte cultural molt impor-
tant per a Avinyó, ja que dóna ressò a tot 
Catalunya a través de les biblioteques 
públiques. 



Com bé sabeu, el mes de setembre, per als avinyonencs i avinyo-
nenques, és un mes força atrafegat; els primers actes que ens avi-
sen que s’acosta la nostra Festa Major són els de la Diada nacional 
de Catalunya, en què, els dies 10 i 11, tot Catalunya es posa de 
gala per commemorar els fets de 1714.

Ara bé, ja fa 2 anys que l’actual equip de govern de l’Ajuntament 
d’ErC, un partit obertament catalanista i independentista, orga-
nitza els actes institucionals de la Diada a Avinyó (dia 11 al matí 
al parc Onze de Setembre) i la veritat és que en aquests dos anys 
ha demostrat molt poca sensibilitat respecte a uns actes d’una 
gran significació institucional; això s’ha traduït en improvisació i 
manca de rigor i transcendència en la celebració; han acabat sent 
uns actes institucionals força deslluïts i amb  poca participació 
ciutadana.

Cal fer menció a banda de la pujada a la Torre dels Soldats, mati-
nera per excel·lència, un acte amb força participació i significació, 
però on aquest any vàrem trobar a faltar la presència de tots els 
regidors de l’equip de govern d’ErC.

El que també cal destacar és la participació en el sopar i la marxa 
de torxes de la nit del 10, que, tot i la pluja, va aplegar més de 100 
persones; felicitats als organitzadors, Avinyó per la Independèn-
cia, i totes aquelles persones que van ajudar i col·laborar.

Durant la tarda de la Diada, les avinyonenques i avinyonencs es 
varen repartir pel llarg del territori per assistir a la massiva VIA CA-
TALAnA, alguns amb autocar i molts d’altres amb vehicle propi. 
Volem  felicitar a tothom per la participació en aquesta manifes-
tació, totalment pacífica, per reclamar la InDEPEnDènCIA de Ca-
talunya.

Pel que fa al trasllat de les havaneres al pavelló nou, la creiem poc 
encertada, ja que l’acústica del pavelló és força deficient.

Un cop passats els actes de l’Onze de Setembre, arriba la nostra 
esperada Festa Major, enguany amb un ensurt en la ja consoli-
dada i exitosa gimcana popular, on dues persones varen resultar 
ferides lleus; des de CiU demanem a l’equip de govern que doti 
aquest acte, dins la programació de la Festa Major, d’una am-
bulància, tal i com es fa en altres esdeveniments esportius.

Pel que fa al pregó de dissabte tarda a càrrec de dos escaladors, 

raül Corominas i Pere Herms, un encert molt original; poques ve-
gades el pregó ha baixat del terrat de l’ajuntament.

A nivell de reflexió hem de pensar què ha passat amb el matí-
migdia de diumenge de Festa Major?

El diumenge de Festa Major, a Avinyó i a tot arreu, a banda dels 
actes litúrgics, és el dia de màxima esplendor per al municipi, i 
enguany ha estat un gran desencert programar aproximadament 
1 hora de batucada (més aviat digna de carnestoltes), un ritme 
eixordador si tenim en compte que la gent acaba de sortir de mis-
sa i que la gran majoria rep els convidats del dinar de Festa Major 
tot passejant-se per la Plaça.

Creiem que cal buscar un acte sentit, de cultura tradicional i 
adient per al dia, lloc i hora, i fer de la Plaça el que ha de ser: el 
punt d’unió de tots els avinyonencs i avinyonenques.

Cal esmentar, i felicitar per l’encert, el circ de dilluns tarda; la Plaça 
estava plena i la representació va agradar molt a grans i petits.

festes: enceRts, desenceRts i un ensuRt

Reproducció del text llegit com a resposta a la moció presen-
tada pel grup de CiU demanant la bonificació de les taxes i 
impostos municipals als comerços i serveis afectats per les 
obres de plataforma única (Ple de 31 de juliol):

“La bonificació per als comerços i serveis afectats per les obres de 
plataforma única del 100% de tots impostos i taxes municipals 
fins a finals de 2014, això és el que es demana.
Cadascú escull lliurement la seva manera de fer política però, 
des del meu modest punt de vista, la proposta que ens pre-
senta avui CiU ja és el súmmum de la demagògia i una cla-
ra demostració que el que menys us interessa és resoldre els 
problemes dels avinyonencs. 
Les vostres mocions no han buscat mai el consens amb l’equip 
de govern per trobar solucions útils. no ens heu proposat mai de 
parlar-ne abans. Només us ha interessat presentar una moció, 
molt sovint en termes difícils d’assumir, davant la qual voleu 
una resposta de: o blanc o negre, per després utilitzar-la com 
a eina de desinformació política. És una manera d’actuar parti-
dista i gens compromesa amb el poble.
La moció que presenteu avui és com les que comentava abans. 
Es demana quelcom que legalment i pràcticament no es pot fer. 
Als impostos només se’ls pot posar aquelles exempcions que la 
llei estableix i no d’altres. Això ho hauríeu de saber i haver-ho tin-
gut en compte abans de formular la vostra moció. A part d’això, 
a hores d’ara bona part dels impostos i taxes de 2013 ja han estat 
liquidats.
Per altra banda, l’Ajuntament és molt conscient de les afecta-
cions que les obres poden tenir en veïns i comerciants. Per això 
s’ha buscat la manera de reduir tant com sigui possible aquestes 
molèsties. Les obres no es fan per caprici, sinó per obtenir una 
millora en la mobilitat dels vianants, d’acord amb el que exigeix la 
llei i per promoure el comerç a dins el poble. La inversió de diners 
que s’hi fa repercutirà positivament en els veïns i els comerciants 
i compensarà les molèsties que puguin haver sofert durant el curt 
temps que les obres els afectin.
A part de les dificultats pràctiques i legals que hi ha per aplicar 
la mesura que proposeu, hi ha el tema de la justícia comparativa. 
Quan es va fer la Plaça, el Passeig i d’altres carrers d’Avinyó, els 
veïns i comerciants afectats no van ser indemnitzats com ara de-
maneu. Tot al contrari, com és raonable, van haver de pagar con-

tribucions especials. Cristian, no vau aplicar indemnitzacions per 
obres quan governàveu vosaltres, i ara ens ho demaneu a nosal-
tres? Heu de saber que qui governa ho ha de fer per a tothom, 
ha de pensar en tothom i ser el màxim de just en les seves de-
cisions. La vostra proposta no té aquesta visió d’equitat amb 
el conjunt de la població, no busca cap solució justa, només 
busca un efecte propagandístic basat en la manipulació de la 
informació. És per això que la vostra proposta és demagògica.
Parlo de manipulació amb coneixement de causa, perquè 
més d’un cop hem vist com enganyeu els avinyonencs tergi-
versant descaradament la informació municipal. Sergi, això 
que feu vulnera totalment el dret dels ciutadans a una informació 
objectiva i veraç de la gestió municipal. Demostra que el vostre 
concepte de la política és totalment egoista i prescindeix radical-
ment de voler servir els ciutadans.

Com a mostra d’altres situacions semblants a la que vivim, 
comento uns casos recents de la manipulació descarada de la 
informació per part de CiU-Avinyó (per raons d’espai, aquí se’n 
reprodueixen només 3).
Dieu: “CiU demana el fraccionament de l’IBI l’any 2014, 
l’Ajuntament d’ErC ho rebutja”.
La realitat: Els avinyonencs que ho vulguin podran fraccionar el 
pagament de l’IBI l’any 2014 igual que ho han pogut fer fins ara. 
Què ha de pensar el ciutadà davant de la vostra “informació”?
Dieu: “L’Ajuntament té previst demanar un crèdit per poder pagar 
els 268.000 euros de les obres de plataforma única”.
La realitat: Les obres es paguen amb dues subvencions (fons eu-
ropeus i Diputació de Barcelona) i amb fons propis. no cal cap 
crèdit per finançar la inversió. Per poder disposar de liquiditat, es 
va preveure de fer una operació de tresoreria que, com molt bé 
sabeu, no és el que vulgarment es coneix com a crèdit o préstec.
Dieu: “ErC aprova un pla econòmic i financer amb motiu de 
l’incompliment de la llei d’estabilitat pressupostària”.
La realitat: Us oblideu de dir que l’incompliment el va causar el 
govern de CiU en el seu darrer any de mandat.

En presentar als ciutadans una informació tan manipulada, no 
respecteu en absolut el seu dret ni compliu amb la vostra obliga-
ció de donar una informació objectiva i veraç al ciutadà.
Esperem que ara no es torni a repetir.”

cal Honestedat Política, també als ajuntaments
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La situació econòmica que estem patint, fruit d’una crisi financera i agreujada per les dures mesures d’austeritat que apliquen certs 
governs, fa que tothom, particulars i Administració, haguem d’anar amb molta precaució a l’hora de planificar despeses i ingressos.



Aquest any 2013 podem dir amb satisfacció que hem tingut 
tres Festes Majors ben lluïdes.

El dia de la Mare de Déu d’Agost és el torn de la Festa Major 
d’Horta, que aquest any ha tingut la implicació d’uns quants 
veïns en l’organització de les activitats de la festa. Així doncs, 
a part dels actes que ja s’hi van fer l’any passat, aquest any 
s’hi ha introduït, al matí, uns jocs de cucanya per a la mainada 
amb guerra d’aigua i un inflable, i a la tarda, un concurs de 
pastissos.

El cap de setmana següent toca la Festa Major de Santa Eugè-
nia, que ha seguit l’esquema ja reformat l’any passat, però am-
pliant el ventall d’activitats d’una forma considerable gràcies 
a la implicació d’un grup de persones veïnes de les masies de 
la parròquia. Un concurs de dibuix i pintura i un campionat de 

bitlles catalanes en foren dues de les novetats.

I per últim, la Festa Major d’Avinyó, el tercer diumenge de se-
tembre (dia 15) que ens tanca, com cada any, les portes de 
l’estiu i dóna el tret de sortida al curs escolar. Una Festa Ma-
jor també organitzada des d’una comissió popular, de veïns, i 
que té més complexitat que les altres dues, ja que s’organitzen 
moltes activitats durant tots els dies de festa; aquest any ja hi 
havia un acte el dijous al vespre i la festa va durar fins dimarts. 
A més, moltes entitats del poble també organitzen activitats 
per la Festa Major.

Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les persones que han 
fet possible que aquest estiu haguem pogut gaudir d’aquestes 
tres Festes Majors, per cert, totes molt concorregudes, i enco-
ratjar-les a continuar treballant de cara a l’any vinent. Precisa-
ment, gràcies a la col·laboració i participació dels veïns és com 
es fan les millors Festes Majors.

Gràcies a tothom.
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La Festa Major al Casal del Passeig

Festa Major d’Horta d’Avinyó Festa Major de St.Eugènia de Relat Festa Major d’Avinyó

Per la Festa Major d’enguany, i com ja va essent habitual durant els últims anys, el dilluns 
al matí es va celebrar al Passeig el ball-vermut, amb el grup BLUE MArIn. Hi va haver 
una gran assistència de públic i s’hi va poder veure un bon grup de persones ballant a 
bon ritme.

A la tarda, el mateix grup ens va oferir una estona molt bona durant el cafè-concert tradi-
cional, en el qual es van poder sentir músiques d’ahir, d’avui i de sempre. Hi havia més de 
dues-centes persones, algunes ja ben d’hora, per poder agafar un bon lloc. 

El Centre de Gent Gran d’Avinyó va organitzar el dimarts de Festa Major un ball al pavelló, 
amb l’actuació de JOSEP MArIA D’AVInYÓ. Durant el ball, hi va haver berenar, que con-
sistia en un entrepà, aigua, pastisset i copa de cava. Es van servir més de 250 entrepans.



El passat 8 de setembre, l’equip Trending Topic 4x4 d’Avinyó, 
format per Christian ruiz i Aleix rodellas, que marxarà el pro-
per dia 27 de novembre a un raid internacional per Àfrica, va 
organitzar una petita trobada solidària al polígon el Ponsic. La 
intenció era fer calaix per la compra de material escolar que es 
repartirà a petites escoles que es trobaran durant la competició. 
Prop de 250 persones i uns cinquanta 4x4 van participar a la 
concentració, que va comptar amb un petit circuit de bots, pu-
jades, piscines, zones de troncs, zones de fang i uns cotxes per 
sobre dels quals podien passar els participants.

El Grup de Teatre d’Avinyó va fer, en el marc de la Festa Major, la 
representació de l’obra “Taxi”, original de ray Cooney. Es tracta 
d’una comèdia d’embolics sobre un taxista que té dues dones i 
que, com és habitual, el grup teatral avinyonenc va adaptar al 
poble. La representació, de la qual es van fer quatre funcions al 
local Catalunya, va aplegar al voltant de 800 persones. Com de 
costum, l’obra també va incloure dos muntatges audiovisuals 
que tenien el taxi com a protagonista i que comptaven amb la 
participació de diferents veïns del poble.

El passat dissabte 14 de setembre es va jugar XLI Torneig de par-
tides ràpides Festa Major, amb la participació de 13 jugadors de 
diversos clubs: Avinyó (5), ripollet (4), Cardona (1), rubinenca 
(rubí, 1), Sant Joan (1) i Santpedor (1). Després de vuit rondes 
de joc, es va proclamar campió del torneig David Lorca, del Car-
dona, amb 8 punts, seguit de Josep Torralba, del Sant Joan, amb 
7, i de  Javier Planella, de la rubinenca, amb 6. Tots tres van re-
bre un trofeu. També van obtenir premi: Eloi Serrano, ripollet, 
guanyador tram d’ELO 1.851 – 2.000, i Gerard Vilasaró, ripollet, 
guanyador tram d’ELO 1.700 – 1.850.

Com cada estiu, la música va envair tots els racons del poble 
gràcies al Tallers Musicals que des de fa 11 anys organitzen 
els Amics de la Música. En aquesta ocasió, els tallers van batre 
rècord de participació amb més de 270 alumnes. En total, es van 
impartir 16 cursos i tallers i dues masterclasses. També es van 
fer tres concerts: el d’obertura, que va ser un maridatge entre la 
música, el vi i la poesia sota el títol de “Capvespre dels sentits”, 
el concert familiar i el de cloenda, que també posava fi a la set-
mana de jazz i música moderna, durant la qual es van fer 5 jams 
sessions.

El Centre Excursionista d’Avinyó va organitzar, el passat 6 de ju-
liol, la XII Marxa nocturna de  regularitat. Els guanyadors de la 
prova, que va comptar amb un total de 43 parelles, van ser Ma-
nel Galante i Txell Clotet, del Centre Excursionista d’Avinyó. En 
segon lloc van quedar Jordi Mill i Avel·lina Vall,  també del  CEA, 
i la tercera posició va ser per a Pere Salgado i Joan Muntadas, 
del G.E. Campdevànol. Després de la prova, es va fer l’entrega 
de premis i un reconeixement als alpinistes avinyonencs raül 
Corominas i Pere Herms, que van portar a terme el projecte “Ma-
naslu 2013”.

MOTOR CLUB AVINYÓ - TrobADA soliDàriA De 4x4

GRUP DE TEATRE D’AVINYÓ 
represenTACió De l’obrA ‘TAxi’

CLUB D’ESCACS AVINYÓ 
Torneig De pArTiDes ràpiDes D’esCACs

AMICS DE LA MÚSICA - TAllers musiCAls

CENTRE EXCURSIONISTA - mArxA noCTurnA 
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De les tres grans rutes que travessen les nostres comarques, 
la més important és l’anomenat Camí Central, que passa per 
Avinyó. El camí ramader Central neix al Penedès i entra a la co-
marca del Bages pel coll de Can Maçana, continua cap a Manre-
sa, Artés, Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Alpens, Castellar de n’Hug, 
el pla d’Anyella, núria i la Cerdanya. Aquest camí ramader mar-
xa molt paral·lel amb el camí ral anomenat camí de França. En 
el tram entre Avinyó i Sant Feliu són totalment coincidents.

El punt de pas més significatiu al nostre terme és el Pont Vell, 
on creua la riera de relat. D’allà, el camí s’enfila cap al pla de 
l’Oliva en direcció al Lluçanès. Entre la Torre dels Soldats i la 
casa de l’Oliva es conserva encara un bon tram de camí rama-
der encaixat entre parets de pedra seca. Unes parets que ser-

vien per conduir els ramats i evitar que els animals es fiquessin 
en els camps de conreu i espatllessin els cultius. Prop del Pont 
Vell, la casa de la Verdagueria era un important punt de parada. 
Hi havia lloc per tancar-hi els ramats i per descansar els pastors.

Des del Pont Vell fins a Alpens, el camí ramader central està 
senyalitzat amb rètols que permeten seguir-lo. És el resultat 
del treball del grup de Transhumància del Lluçanès, el qual ha 
fet, a més, un mapa detallat dels camins ramaders que traves-
sen la seva comarca. Malgrat que l’activitat transhumant pels 
camins ramaders ja ha desaparegut, és responsabilitat nostra 
conservar aquestes rutes mil·lenàries, per tradició i per poder-
ne continuar gaudint ara i en el futur.

La Catalunya Central, com a zona intermèdia entre la muntanya i les planes properes a la costa, ha estat durant segles terra de pas 
dels ramats que feien la transhumància. A l’estiu, aquests ramats pujaven a pasturar als prats muntanyencs i, a l’hivern, baixaven 
cap a les zones menys fredes de la marina. El pas dels ramats transhumats va suposar per a aquestes terres un enriquiment econò-
mic i cultural important. Es van formar pobles, es van obrir hostals i cases de parada i es van desenvolupar tot d’activitats relacio-
nades amb el món de les ovelles i de la llana, que van esdevenir, durant anys, un dels motors econòmics d’aquestes contrades, 
sobretot del Lluçanès.


