


juliol de 2012 informàvem  que, tot i que 
a molts municipis del Bages el mosquit 
tigre ja hi era present, a Avinyó encara 
no hi havia arribat.

Consells per prevenir-ne la proliferació i 
què cal fer en cas de picades.

La manera més efectiva de frenar la pro-
liferació del mosquit és evitar la posta 
d’ous i el creixement de les larves. Això 
només s’aconsegueix eliminant els llocs 
d’aigua on creixen, habitualment acu-
mulacions en recipients que es deixen a 
la intempèrie.
En cas d’una picada de mosquit tigre cal 
actuar, en general, com en la resta de pi-

La Direcció General de Medi Ambient i 
Biodiversitat ha comunicat oficialment a 
l’Ajuntament d’Avinyó que s’ha detectat 
la presència de mosquits tigre en el nos-
tre municipi. A l’AVINYÓ INFORMA del 

El dissabte 16 de novembre del 2013, es va fer el lliurament 
dels XXV Premis Batista i Roca a deu personalitats, catalans i 
catalanòfils residents a fora de Catalunya que s’han significat 
pel seu treball de projecció i difusió de la cultura o la llen-
gua catalanes. L’acte, organitzat per l’Institut de Projecció 
Exterior de la Cultura Catalana, tingué lloc al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Estem orgullosos que enguany un dels premiats sigui un avin-
yonenc, en Jordi Gairín Fosas. En Jordi resideix a Luxemburg 

des de l’any 2001. Ja des de ben aviat va participar en les acti-
vitats del Centre Català de Luxemburg, formà part de la seva 
junta directiva i, des del juliol 2013, n’és el president. Ha estat, 
també, col·laborador de l’Institut Ramon Llull i fundador de la 
Penya Barça de Luxemburg, entitat que ha presidit fins ara.

El premi li reconeix merescudament totes les activitats fetes 
en aquell país en favor de la cultura i la llengua catalanes.
Felicitats, Jordi!

L’ AVINYONENC JORDI GAIRÍN
REP EL PREMI JOSEP M. BATISTA I ROCA
DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA
CATALANA

EL MOSQUIT TIGRE ARRIBA A 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
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Serveis Municipals
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cades de mosquits. En aquest sentit, cal 
rentar i desinfectar bé la zona de la pica-
da i tractar-ne els símptomes.

En la majoria de casos, les picades es po-
den tractar a casa fàcilment. Hi ha pro-
ductes comercials i productes casolans, 
com el vinagre, l’alcohol de curar  o el 
gel, que disminueixen la picor.  No obs-
tant això, algunes persones tenen reac-
cions al·lèrgiques que poden ser greus.

Per a més informació sobre el mosquit ti-
gre, truqueu al 112 o al CatSalut respon; 
també en trobareu a la pàgina web de la 
Generalitat.



A finals de desembre passat, la Generalitat de Catalunya va fer pública la resolució inicial d’atorgament de subvencions corres-
ponents al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017. Aquest Pla d’ajuts és la principal font 
de finançament que tenen els municipis per desenvolupar obres d’infraestructura.

En aquesta resolució s’acorda subvencionar dos dels tres projectes que l’Ajuntament d’Avinyó va sol·licitar. Són els se-
güents:

1) Urbanització dels carrers de connexió a les zones docent i esportiva.

 • Pressupost:  256.222,36 euros

 • Subvenció:  158.590,69 euros

 • Cost per al municipi:  97.631,67 euros

2) Millora de l’abastament i la qualitat de l’aigua al nucli d’Horta d’Avinyó.

 • Pressupost:  119.653,93 euros

 • Subvenció:  95.000,00 euros

 • Cost per al municipi:  24.653,93 euros

No va rebre gens de subvenció el projecte d’urbanització dels carrers Sant Antoni, Canserra i Ponent. Carrers que, a l’igual 
que d’altres carrers del nucli urbà, urgeix endreçar, i per als quals caldrà buscar alternatives. 

Les dificultats financeres de la Generalitat de Catalunya han fet que aquesta convocatòria de subvencions s’hagi enda-
rrerit molt. Es va convocar mesos més tard del que tocava i, després d’haver recollit les peticions de subvenció el mes de febrer 
de 2013, la Generalitat no ho ha resolt fins a finals de desembre. Tot i que la subvenció per habitant rebuda per Avinyó és 
força superior a la mitjana, els diners assignats a cada poble són sensiblement inferiors als de convocatòries anteriors.

En defensa de l’objectivitat informativa i per aclarir malentesos, cal indicar que tots els regidors, tant de l’equip de govern com 
també de l’oposició, sabien que si el el tema dels carrers d’accés a la zona esportiva no es movia era perquè la Generalitat 
de Catalunya ho tenia encallat. Ara, ja ho podrem tirar endavant.

Després de la defunció del jutge de pau, Josep Vall Tort, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament 
la necessitat de procedir a la renovació dels càrrecs de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut d’Avinyó. Per això, 
l’Ajuntament d’Avinyó, el dia 10 d’octubre, va obrir la convocatòria perquè, en el termini d’un mes, es poguessin presentar totes 
les persones interessades a exercir aquests càrrecs. Acabat el termini, s’havien presentat dues persones: Encarna Fernández Fer-
nández, que fins ara era la jutgessa de pau substituta i Ester Serra Pujol. Vist que les dues candidates complien els requisits de 
la convocatòria, el ple municipal, en la sessió de 27 de novembre de 2013, va acordar proposar Encarna Fernández Fernández 
com a jutgessa de pau i Ester Serra Pujol com a jutgessa de pau substituta. La proposta fou elevada al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya el qual, el dia 21 de gener de 2014, va aprovar el nomenament de les dues candidates. El pas següent serà 
la presa de possessió dels seus càrrecs, la data de la qual no es coneixia en el moment de fer aquest escrit. Tots dos nomena-
ments tenen una durada de quatre anys.

L’Ajuntament d’Avinyó vol agrair a l’Encarna i a l’Ester la seva bona predisposició a portar el jutjat de pau d’Avinyó i els desitja 
encert en la seva gestió.

Es de ressaltar que l’Encarna Fernández serà la primera dona jutgessa de pau d’Avinyó des que aquest càrrec es va institu-
cionalitzar a finals del segle XIX.

Des de fa uns mesos, s’han iniciat les tasques de revisió i ac-
tualització de la delimitació del terme municipal d’Avinyó 
amb els 8 municipis veïns: Artés, Sallent, Gaià, Santa Maria de 
Merlès, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló, Moià i Calders.

Aquesta revisió la fa el departament de Governació de la Gene-
ralitat de Catalunya juntament amb l’Institut Cartogràfic i for-
ma part d’una campanya de la Generalitat que es va fent per 
tot Catalunya. En el cas d’Avinyó, els tècnics han resseguit la 
línia del límit de terme tot comprovant la descripció deta-
llada de la darrera delimitació, feta l’any 1919, i localitzant 
la situació de les fites que marquen els límits. No s’efectuen 
canvis en la delimitació, només la ressegueixen i la comproven 
per deixar-la ben descrita de nou amb les tècniques geogràfi-
ques actuals (mapes, fotos aèries, GPS...).

Per revisar la delimitació entre Avinyó i cada municipi veí, s’ha 
constituït una comissió formada per representants dels dos 
ajuntaments afectats i per dos tècnics de la Generalitat. Els 
tècnics informen dels treballs de seguiment dels límits de ter-
me que s’han fet recentment sobre el terreny i dirigeixen la re-
dacció de la nova acta de delimitació. A les reunions d’aquestes 
comissions, s’hi convida també els propietaris dels terrenys 
propers al límit de terme perquè siguin coneixedors dels 
treballs que s’estan fent i per si poden aportar informació que 
pugui ser útil (revisió de noms dels llocs, localització física de 
fites...). És important destacar, però, que la delimitació muni-
cipal no afecta per a res els límits de propietat de particu-
lars. Les línies de propietat privada i les municipals no tenen 
perquè coincidir. Un cop feta i signada, l’acta de delimitació 
entre dos municipis és aprovada pel ple dels ajuntaments res-
pectius. 

AVINYÓ REP UNA SUBVENCIÓ
DE 253.000,00 EUROS PER A OBRES 
D’INFRAESTRUCTURA

RENOVACIÓ DE CÀRRECS AL JUTJAT DE PAU

DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Avinyó va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
passat 29 d’octubre de 2013.

Aquest era el darrer tràmit que faltava perquè la nova normativa urbanística d’Avinyó entrés en vigor. A partir d’ara, les anti-
gues Normes Subsidiàries queden anul·lades i tot el desenvolupament urbanístic del municipi serà regit pel que diu el 
POUM.

El següent pas a fer és l’actualització del cadastre, perquè reculli els canvis de qualificació urbanística que ha produït l’entrada 
en vigor del POUM. Els responsables del cadastre ja s’han compromès a fer aquesta actualització en el termini més breu possi-
ble, de manera que l’IBI d’aquest any ja reculli aquests canvis.

El ple municipal, en la sessió del 27 de desembre de 2013, va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització dels carrers de con-
nexió a la zona escolar-esportiva.

El projecte aprovat ara és una actualització del projecte que el ple municipal va aprovar el desembre de 2006. El carrer 
Entitats està previst per al trànsit de vehicles, amb zona d’aparcament i una àmplia vorera per als vianants que connecti la carre-
tera de Prats i el parc de davant de l’escola. Els carrers Maria Aurèlia Capmany i Joan Oró seran de prioritat per a vianants, amb 
circulació de vehicles permesa. Es preveuen places d’aparcament al carrer Maria Aurèlia Capmany. El disseny d’aquests carrers 
segueix l’estil dels de la zona del parc de l’escola.

El pressupost del projecte és de 256.222,36 euros, i es finançarà amb una subvenció de 158.590,69 euros de la Generalitat 
de Catalunya (PUOSC). La resta, 97.631,67 euros, es repartirà entre les contribucions especials i l’aportació municipal.

Des del 16 de gener fins al 20 de febrer, el projecte està en exposició pública perquè les persones interessades el puguin 
consultar i, si escau, presentar-hi suggeriments i al·legacions.

L’aprovació inicial d’aquest projecte d’urbanització es va fer amb el vot favorable de l’equip de govern i el vot en contra de 
l’oposició. 
  

Una vegada acabades les obres de Millora urbana i regeneració de l’eix comercial, els carrers del centre del poble: primer tram 
del carrer Manresa, la Placeta, carrer Dr. Herms, plaça Major i primer tram del carrer Major, passen a ser una zona de prioritat 
per a vianants. La circulació de vehicles també hi és permesa, per facilitar l’accés dels veïns als seus habitatges i per facilitar als 
clients i proveïdors l’accés als comerços i serveis situats en aquesta zona. 

EL POUM D’AVINYÓ JA ÉS EXECUTIU

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE
LA ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA

CARRERS DE PRIORITAT
PER A VIANANTS
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Les normes de circulació
que s’apliquen a les zones de prioritat per a vianants són: 

• La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h.

• Els conductors han de donar prioritat als vianants. 

• Els vehicles només poden aparcar als llocs designats amb 
senyals o amb marques vials.

• Els vianants poden fer servir tota la zona de circulació. 

• Els vianants no han de destorbar inútilment els conductors 
de vehicles. 

Aparcaments 

• Només és permès l’aparcament de vehicles en les zones sen-
yalades. 

• En els espais marcats amb color blau (zona blava) l’aparcament 
està limitat a un màxim de 1 h 30 min durant els horaris comer-
cials (de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20 h, i dissabte 
de 9 a 13 h) per facilitar la rotació de cotxes i permetre l’accés 
al major nombre possible de clients. 

• És obligatori posar rellotges al cotxe indicant l’inici de 
l’aparcament. 

• Fora dels horaris comercials, l’aparcament a la zona blava és 
lliure. 

Per facilitar l’accés a la zona i 
per pacificar i reduir el trànsit 
en tot l’eix comercial, s’han 
modificat alguns sentits de 
circulació. Afecten els quatre 
carrers indicats en color ver-
mell en el plànol adjunt.

Canvis en la circulació de vehicles
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CONSOLIDACIÓ DE
LA TORRE DELS SOLDATS

XARXA D’AIGUA DEL TURIC

La consolidació de la Torre dels Soldats 
ja és una realitat. El cost, pagat directa-
ment per la Diputació de Barcelona, ha 
estat de 50.000,00 euros. Les obres les 
han dirigit els mateixos tècnics del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació, en particular 
l’arqueòleg Xavier Fierro i l’arquitecte 
José Luis Sanz. I les ha executat 
l’empresa avinyonenca Construccions 
Guarch.

En iniciar les obres, es va corroborar 
que la fragilitat de la torre era extre-
ma i que la intervenció de consolida-
ció era molt urgent. Amb l’actuació, 
s’ha segellat l’esquerda que hi havia en 
una de les cantonades de la torre, s’ha 
completat la part baixa d’aquesta can-
tonada, que estava sense pedra, s’ha 
arranjat la porta del primer pis que mira 
cap a Oló (la part superior de la qual 
s’aguantava amb un suport molt petit), 
s’ha arranjat la finestra que mira al can-
tó oest, s’han consolidat els merlets que 
coronen les façanes, alguns dels quals 
estaven perillosament inclinats, s’han 
protegit les façanes rejuntant les pedres 

Abans de les festes de Nadal es va acabar la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de tot el Turic. Una actuació que 
millora la qualitat de les canonades i que ha d’evitar les fuites d’aigua que els veïns del Turic patien massa sovint. 

amb morter de calç, s’han consolidat els arrebossats antics, tant exteriors com in-
teriors, i multitud de millores que fan que, ara, la Torre dels Soldats tingui una 
salut arquitectònica robusta i no haguem de patir de si pot caure en qualsevol 
moment.

Els treballs es van iniciar amb el buidat de la terra de l’interior de la torre. Bui-
datge que es va fer amb molta cura, seguint procediments d’excavació arqueolò-
gica. Es van trobar  alguns objectes de poca rellevància i es va constatar que no hi 
havia restes ni de les bigues ni de l’enrajolat dels pisos superiors.

A partir d’ara, els tècnics de la Diputació continuaran la tasca d’elaborar un pla 
director de la Torre dels Soldats que recollirà les propostes d’actuació per deixar-
la totalment recuperada i en condicions adequades per ser visitada. Aquestes noves 
actuacions es faran en un futur pròxim.

Una colla de jovent d’Avinyó ha decidit tirar endavant amb 
l’organització d’un Ateneu Popular a l’antic cafè del Centre Cí-
vic. La proposta és oberta a tothom que hi vulgui participar, 
com un espai obert per debatre sobre problemàtiques socials 
de tot tipus, fer activitats i organitzar actes (xerrades, conferèn-
cies, música, art, ecologia, política...) que promoguin noves 
propostes per reflexionar i buscar solucions a les problemàti-
ques socials d’avui dia.

També estarà obert a grups i col·lectius que necessitin un espai 
per desenvolupar les seves activitats i no en disposin cap.
Des de l’Ajuntament creiem que convenia un espai així, sobre-

En aquests moments, en col·laboració amb la Diputació de Bar-
celona, s’està fent l’esperada renovació del web de l’Ajuntament 
d’Avinyó (www.avinyo.cat). Esperem que un cop acabada, 
permeti una navegació més còmode i pràctica que l’actual, 
amb continguts més complerts, actualitzada i, en definitiva, 
acabi sent una millor eina pels avinyonencs/ques que l’actual, 
tant per tràmits administratius, com per consulta d’informació.

Alhora, més encarat a la promoció d’Avinyó, hem desenvolu-
pat el web de turisme (www.avinyoturisme.cat), del qual se’n 
parla més abastament en l’article de Promoció econòmica; i fi-

tot pel jovent i, més important encara, organitzat pel jovent, 
però obert a tots els públics. Estem satisfets amb aquesta ini-
ciativa i estem en contacte per cedir l’espai en bones condi-
cions i acordar un conveni de col·laboració amb l’ateneu, que 
es gestionarà de manera autosuficient.

Tant si teniu moltes com poques inquietuds socials, us animem 
a que us afegiu a aquest grup, que tragueu el cap en alguna de 
les activitats que s’hi faran, que participeu de l’ateneu, segur 
que hi sorgiran propostes que no deixarà indiferent ningú. 
És així, amb la societat mobilitzada i activa com canviarem les 
coses que no funcionen. Felicitats i endavant amb el projecte.

nalment, estem treballant en la versió definitiva del web de la 
Fira dels Matiners (www.matiners.cat). 

Aquests portals ens han de permetre ajudar-nos a posicionar 
el nostre poble en la xarxa i fer que Avinyó comenci a ser un 
lloc més conegut que fins ara i crear l’atractiu necessari perquè 
els visitants augmentin, tan per la fira com al llarg de tot l’any. 
Així doncs, un cop actius els tres webs, que interaccionaran en-
tre ells, no dubteu en fer-nos arribar les vostres propostes per 
millorar-ne els continguts, segur que ens seran d’ajuda.
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ATENEU POPULAR AL CENTRE CÍVIC

NOUS I RENOVATS ESPAIS WEB PER AVINYÓ



PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT
D’AVINYÓ 2014

BENEFICIS FISCALS PER AL TEIXIT
EMPRESARIAL D’AVINYÓ

EVOLUCIÓ COMPENSACIONS ECONÒMIQUES
I COSTOS CÀRRECS ELECTES

El Pressupost General de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’exercici 2014 s’ha aprovat amb un import total d’1.705.565,20 €, distribuït 
per capítols de la següent manera:

Bonificar aquelles activitats de nova creació per atraure nous inversors, així com garantir la creació de nous llocs de treball 
és el principal objectiu de les modificacions de les ordenances fiscals municipals del 2014.
En concret, s’ha dut a terme modificacions sobre l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i sobre la taxa per la llicència 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que es reduiran fins al 50% en aquells casos que corres-
ponguin a activitats de foment de l’ocupació i que així ho justifiquin.

En la taula i gràfics següents es detalla l’evolució dels darrers quatre anys de les compensacions econòmiques i dels costos dels 
càrrecs electes (alcalde i regidors de govern i oposició) en la seva funció de govern i oposició a l’Ajuntament d’Avinyó:S’observa un increment en el Cap. 1 (Despeses de personal) degut a la consolidació de la modificació feta sobre els sous i les 

categories de la plantilla, la incorporació de la nova treballadora social i el reconeixement de la tasca de direcció de la brigada 
municipal per part de l’arquitecta tècnica.

En el Cap. 2 (Despeses de béns corrents i serveis) hi ha hagut un increment de 28.553,05 € que no aniran destinats a inversions, 
sinó a manteniment i millores en els serveis ja existents.

En els Cap. 3 i 9 (Despeses financeres i Passius financers) hi ha hagut una disminució de 8.500,00 €, deguda a l’amortització del 
deute amb les entitats bancàries.

En el Cap. 6 (Inversions reals), s’hi ha destinat 107.476,04 €, provinents de l’estalvi generat durant el 2013 (81.476,04 €) i d’un ajut 
de la Diputació de Barcelona (26.000,00 €). Tot i així, el capítol es redueix en 108.640,85 €.
En resum, per tercer any consecutiu, es disminueix el pressupost de l’Ajuntament.
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Detall de les Inversions reals consignades en el Capítol 6 de l’Estat de Despeses:
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Per afavorir el desenvolupament econòmic local, és important 
treballar en tots els àmbits. Per això, l’equip de govern treballa 
i adopta mesures en els àmbits industrial, agrícola, comercial i 
també en el turístic. Tots són àmbits importants i no n’hem de 
descuidar cap.

Parlem de turisme. Malgrat que Avinyó no sigui un poble de 
tradició turística, sí que tenim elements d’interès per oferir als 
forasters i, per tant, creiem que val la pena  treballar per ge-
nerar una oferta atractiva als possibles visitants. L’afluència de 
visitants és sempre font de riquesa i pot servir perquè algu-
nes persones o famílies puguin viure totalment o parcialment 
d’aquesta activitat econòmica.

A  Avinyó tenim esglésies d’origen romànic catalogades; tenim 
cases modernistes fetes per  arquitectes rellevants d’aquest 
moviment artístic; tenim cellers, vi, vinyes, barraques i tota 
una tradició cultural vinícola de fa molts anys; tenim edificis 
i construccions singulars dels que se’n troben pocs a d’altres 
llocs: pont gòtic, torre del telègraf, pou de glaç...; tenim cases 
pairals emblemàtiques; tenim un camí ramader ben conservat; 
tenim espais naturals que val la pena visitar; tenim activitats 
festives amb molt atractiu (Carnestoltes, Tallers Musicals, Ca-
valcada de Reis, Fira dels Matiners...). I moltes coses més que, 
ben presentades i promocionades, poden ser molt atractives 
per al visitant.

La web de turisme (avinyoturisme.com) és una eina per difon-
dre tot aquest patrimoni local i animar els forasters a visitar el 
nostre poble. Conté seccions informatives del nostre patrimo-
ni, incloent-hi 6 vídeos en 4 idiomes. També hi ha informacions 
pràctiques com: llocs on menjar i on dormir, i els comerços i els 
serveis que hi ha al poble. Paral·lelament, es disposa d’un punt 
d’informació amb una pantalla tàctil que conté la mateixa 
informació que la web i que es pot consultar, de moment, al 
vestíbul de l’ajuntament.

La web, els vídeos i el punt d’informació formen part del pro-
jecte “Desenvolupament turístic i comercial d’Avinyó”, fi-
nançat amb fons europeus, i que inclou, entre d’altres actua-
cions, les obres dels carrers de prioritat per a vianants. El seu 
desenvolupament ha estat a càrrec de l’empresa Einstic i el seu 
cost ha estat de 11.546,00 €, la meitat dels quals han estat 
pagats amb fons FEDER.

L’Ajuntament d’Avinyó posa en marxa aquest 2014 un Pla Local d’Ocupació que, 
en la primera convocatòria, donarà feina a tres persones del poble durant 6 mesos. 
L’objectiu d’aquest pla és generar oportunitats d’ocupació a persones en atur de 
llarga durada i, a la vegada, ser una eina d’integració social a través de l’ocupació. Les 
tasques es desenvoluparan en l’àmbit dels serveis municipals (via pública, jardineria, 
neteja...). La dedicació serà del 80% de la jornada laboral i inclourà activitats formati-
ves. La convocatòria del Pla Local d’Ocupació recull els requisits que han de complir 
els candidats i candidates i els aspectes que es valoraran en el procés de selecció. 
Aquest programa està finançat, en part, per un ajut de la Diputació de Barcelona, i la 
resta, mitjançant l’aportació econòmica de l’Ajuntament.

WEB DE TURISME 

PLA LOCAL D’OCUPACIÓ

www.avinyoturisme.com

La brigada municipal va fent la seva tasca de mante-
niment del poble en general  (instal·lacions i via públi-
ca). Durant el mes d’octubre s’acostuma a deixar els 
cementiris nets i endreçats de cara a la diada de Tots 
Sants. El novembre, en canvi, acostuma a ser aquell 
mes que podem dedicar a algunes de les tasques 
que no fem durant l’any per falta de temps. A partir 
d’aquí ja vénen els preparatius de les festes de Nadal 
i la poda.

També s’ha fet arreglar el carrer Josep Tarradellas, 
anivellant primer el terreny i cobrint-lo amb una capa 
fina de fresat de quitrà. A veure si el bon estat en què 
ha quedat pot durar bastant de temps.

Pel desembre vam saber que Avinyó podia participar 
al Pla d’Ocupació que coordina el Consell Comarcal 
del Bages. Se’ns va assignar una plaça de 6 mesos que, 
des del 30 de desembre, l’ocupa en Mohammed Badir 
Sajid.
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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

Autobusos Castellà: 
93 874 68 00 / www.castellabus.com

HORARIS AUTOBUSOS

SERVEI DE TAXI A AVINYÓ
Josep M. Arnaus: 

tel.: 93 838 76 44 / 646 979 594 / 670 456 007



A partir del mes de novembre, el servei de deixalleria mòbil
augmenta el nombre de parades a Avinyó

La deixalleria mòbil s’instal·larà al costat de l’escola Barnola, a part de la parada que 
ja fa els dimecres un cop cada quinze dies a la plaça Major, amb l’objectiu de fa-
cilitar i millorar la participació ciutadana en aquest servei i, a la vegada, aprofitar 
el potencial educatiu de la deixalleria. En aquesta nova parada es pretén aprofitar 
l’horari d’entrada dels alumnes i famílies al centre per tal d’incrementar el nombre 
d’aportacions a la deixalleria.
És un servei més per tal de facilitar el reciclatge i conscienciar els habitants de la 
importància de reciclar i de fer-ho correctament.

Durant tot l’any:
Tots els primers i tercers dimecres de mes de les 9.30 a les 11.00 h a la plaça 
Major.

Durant el curs escolar:
Tots els primers i tercers dimecres de mes de les 8.45 a les 9.15 h a l’escola Barnola.

Aquest mes de gener, l’Ajuntament d’Avinyó ha iniciat una 
campanya de control de la nombrosa colònia de coloms que 
habita les teulades del centre del poble i que està causant 
força molèsties a veïns i fent malbé instal·lacions situades en 
terrats i teulades. L’objectiu és eliminar o reduir al mínim pos-
sible el nombre de coloms d’aquesta colònia.

Els treballs els realitza l’empresa Colomba Control, amb àmplia 
experiència en aquest camp, i consisteixen en la captura de 
coloms mitjançant gàbies situades en punts elevats. L’empresa 
s’enduu setmanalment els coloms agafats i els elimina seguint 
les directrius de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 
de la Generalitat de Catalunya. Si els treballs funcionen bé, en 
tres mesos es pot assolir l’objectiu de la campanya.

Fa poques setmanes es van acabar els treballs d’aclarida de 
10ha de bosc de la Rovirassa, finca de titularitat municipal. 
L’actuació, promoguda per l’Ajuntament d’Avinyó, l’ha realit-
zada l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, 
de la que l’Ajuntament d’Avinyó en forma part. El cost dels 
treballs els assumeix l’Associació amb els seus pressupostos, 
que compten amb ajuts de la Diputació de Barcelona i amb 
els ingressos de la venda de fusta per a biomassa. L’aclarida no 
comporta cap despesa per a l’Ajuntament.

La densitat d’arbres s’ha rebaixat considerablement, de més 
de 6.000 arbres per ha a aproximadament 1.000, una densitat 
que permet al bosc desenvolupar-se amb normalitat.

Una part de l’aclarida s’ha fet amb mitjans manuals (operaris 
amb moto-serra) i l’altra mitjançant una màquina de tecno-
logia finlandesa que dona una major rapidesa a l’actuació i, 
sobretot, pot acumular els arbres tallats, facilitant així la seva 
retirada del bosc.

Quan sigui possible es continuaran les aclarides a d’altres 
parts de la finca.

LA DEIXALLERIA MÒBIL VA A L’ESCOLA

CONTROL DE LA
PLAGA DE COLOMS

ACABADA L’ACLARIDA AL 
BOSC DE LA ROVIRASSA 
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Arribat el 7 de gener, tot torna a la normalitat, tornem a la feina. 
Els nens i nenes de l’Estel estan molt emocionats, no només pel 
Tió i els Reis que han passat per casa, sinó també pel que hem 
fet i el que encara ens espera a la llar d’infants.

Abans de marxar de vacances, vam fer cagar el Tió, que anava 
molt ben alimentat de galetes i  peixets. Vam elaborar un detall 
de Nadal per a les famílies i, sobretot,  vam fer la carta als Reis.

La tornada a l’escola significa no només retrobar-nos amb els 
nens i nenes de la classe i amb l’educadora, sinó també veure 
si els Reis ens han deixat alguna joguina per jugar al pati i a la 
classe. I com que fem molta bondat sempre hi trobem regals i el 
material necessari perquè les educadores puguem desenvolu-

par la tasca educativa. L’AMPA de l’Estel i l’Ajuntament d’Avinyó 
fan possible la màgia del Nadal.

Enguany, l’entrada al segon trimestre també ha implicat canvis. 
A l’Estel vam començar el curs posant en funcionament tres au-
les, una d’elles mixta, formada per infants de P0 i P1 (nascuts a 
final d’any). Des de gener de 2014, i per primera vegada, s’ha 
obert una quarta aula, fruit del desdoblament del P1 petits en 
P0 i P1. 

Així doncs, a l’Estel tenim en funcionament un grup de P0, dos 
grups de P1 i un grup de P2. Aquesta nova distribució ens per-
met millorar l’atenció individualitzada dels infants i mantenir la 
matrícula oberta durant la resta del curs.

El passat 19 de desembre de 2013, l’edició 22 de l’Avinyó Informa Digital, el butlletí electrònic municipal que publica notícies 
breus, avisos i agenda d’actes, va incloure per primera vegada el Full trimestral de l’Escola Barnola, amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’activitat trimestral de la comunitat educativa de l’escola Barnola (mestres, pares, alumnes i regidoria d’Educació) més 
enllà dels cercles socials relacionats amb l’escola. 

LLAR D’INFANTS
RETORN A LA LLAR I OBERTURA D’UNA QUARTA AULA

ESCOLA BARNOLA
EL FULL TRIMESTRAL DEL BARNOLA A L’AVINYÓ INFORMA DIGITAL
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Sabíeu que, en cas d’aturada cardiorespiratòria, el temps és fonamental? Cada minut 
que passa les opcions de supervivència de l’afectat disminueixen un 10% si no rep 
l’assistència adequada. Per això, l’Ajuntament instal·larà durant les properes setma-
nes dos desfibril·ladors exteriors (a la via pública) accessibles les 24 hores del dia. Un 
s’ubicarà a la zona escolar – esportiva, i l’altre, al camp de futbol. 

El model de desfibril·lador que s’instal·larà és el POWERHEART® AED G3 Plus. És un 
equip desfibril·lador extern automàtic (DEA). És un aparell molt intuïtiu i no es neces-
sita pràcticament cap formació per ser utilitzat. L’aparell té una garantia de 7 anys.

L’empresa ESPAIS CARDIOPROTEGITS DE CATALUNYA, propietària dels DEA, realit-
zarà el SERVEI INTEGRAL dels aparells durant 5 anys. Inclou: instal·lació, redacció dels 

Em dic Anna Cerdán i sóc treballadora social. 

Des del passat 2 de gener m’he incorporat a l’equip de treball del departament de 
Servei Social  dels municipis d’Avinyó i Artés. 

L’objectiu que tots junts ens proposem és de donar millors respostes a les necessi-
tats de les persones i famílies del nostre municipi i, al mateix temps, cercar i dur a 
terme nous projectes que permetin, si més no, donar alternatives a les problemàti-
ques que actualment estem patint. 

Bé, només em resta dir-vos que estic a la vostra disposició i agrair a tothom la con-
fiança que heu dipositat en mi. 

Atentament. 

El mes de desembre passat, els Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Avinyó van re-
partir els aliments de la segona fase del 
Pla d’Ajuda Alimentària de la UE i la Creu 
Roja a 24 famílies del municipi que es 
troben en una situació econòmica des-
favorida.

Els paquets contenien arròs, fruita en 
conserva, mongetes tendres, llegums, 
pasta, llet i aliments per a nadons, entre 
altres productes de primera necessitat. 

Com l’any passat, l’Ajuntament d’Avinyó s’ha adherit a la campanya de la Creu Roja 
“Cap nen sense joguina”. Enguany, una vintena d’infants del municipi (de 0 a 11 anys 
d’edat) ha rebut joguines aquest passat Nadal.

Tot això ha estat possible gràcies al grup de Solidaritat d’Avinyó, que ha col·laborat 
en la recollida i selecció de les joguines. 

El primer trimestre de l’Aula Socioeducativa ha vingut carregat de noves activitats, 
propostes i nova professional, la incorporació de l’Iris Plaza, educadora social. 

Aquests darrers tres mesos hem pogut participar en: 
- La Setmana contra la violència de gènere: amb la lectura del conte L’Artur i la Cle-
mentina, l’elaboració d’uns imants de rebuig a la violència i un role-playing.

- L’exposició de diorames: a través d’un arbre de Nadal elaborat amb les nostres 
mans i que hem exposat al centre cívic.

- Les activitats esportives al pavelló pel grup dels mitjans i dels grans.

- I L’hora del conte de la biblioteca pel 
grup dels petits. 

- I moltes activitats més que podeu con-
sultar al nostre bloc:
http://aulasocioeducativaavinyo.blogs-
pot.com

SALUT
AVINYÓ ESDEVINDRÀ TERRITORI CARDIOPROTEGIT
DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

SERVEIS SOCIALS
INCORPORACIÓ D’UNA NOVA PROFESSIONAL
A L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS

REPARTIMENT D’ALIMENTS DE LA CREU ROJA

CAMPANYA CAP NEN SENSE JOGUINES

AULA SOCIOEDUCATIVA
PRIMER TRIMESTRE A L’AULA SOCIOEDUCATIVA
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protocols d’ús per a cada DEA instal·lat, la senyalització, manteniment, responsabilitat en cas de mal funcionament del servei, 
cobertura total per a desperfectes, robatori o destrucció, reposició del servei en 24 hores i formació a 32 persones. La instal·lació 
i manteniment dels DEA tindran un cost de 3.394 €/any, IVA inclòs,  i no subjecte a variacions anuals del cost.

Durant el mes de febrer s’iniciarà el període de formació RCP–DEA que englobarà tècnics municipals, docents, responsables 
d’entitats i veïns/veïnes interessats a rebre la formació. 

Avinyó, doncs, se suma als municipis, entitats i equipaments cardioprotegits de Catalunya i esdevé, després de Manresa i Callús, 
un dels municipis pioners al Bages en cardioprotecció.
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El divendres 18 d’octubre es va fer un Taller que era la continuació del mateix que 
s’havia dut a terme per la Setmana Jove i que no havíem donat per finalitzat; es 
tracta d’Accions al Mur. Aquest taller va anar a càrrec del Quim Moya, de Cal Gras, 
conjuntament amb una de les visites d’un artista, el  grafitero  Antonio de Madrid. 
La part interessant és que no van ser els mateixos joves que van realitzar el taller, de 
manera que en va treure profit un ampli ventall de joves d’edats diverses. I va ser una 
combinació de les accions realitzades a les parets de les grades amb les posteriors, 
entrant en joc sense generar cap tipus de conflicte; tot al contrari, la línia que es va 
seguir va ser la mateixa: estampació amb plantilles. Aquesta tècnica va afavorir la 
participació de tots els joves, sabessin dibuixar o no.

El Taller de manicura bàsica es va fer el divendres 8 de novembre, i va anar a càrrec 
de la Dèlia Alcántara i la Maria Julià, dues joves estudiants d’esteticista.
Des del Casal Jove potenciem les habilitats i capacitats dels joves per poder realitzar 
tallers i activitats diverses, de les quals el mateixos joves es poden beneficiar, i poden 
portar a la pràctica els seus coneixements.

La xerrada per a pares “Autoestima i adolescència”, que va a anar a càrrec de la psi-
còloga Míriam Esquivel, de l’entitat Pura Vida, es va fer el divendres 22 de novembre. 
Aquesta xerrada es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona i va ser aprovada i, per 
tant, subvencionada.

El Grup de Joves va dur a terme per La Marató d’aquest any una discomòbil al Cata-
lunya. Aquesta és la primera activitat nocturna que realitzen i el resultat va ser molt 
bo. Els diners recollits de l’entrada es van lliurar com a recaptació per a La Marató, i 
els diners de la barra van ser per cobrir els costos de la discomòbil i per al grup ma-
teix, per a pròximes activitats.
L’última acció realitzada de l’agenda del Refugi va ser el berenar i l’activitat de Wii 
Dance. Els joves van fer un pagament d’uns 2 euros, per així cobrir els costos del 
berenar i per dinamitzar la tarda. Amb la seva col·laboració, es va poder fer una tarda 
moguda, amb molts balls dirigits.

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Els alumnes de sisè de l’escola Barnola, com cada any, van fer la visita al Casal i Punt d’Informació Juvenil. Els alumnes van fer 
un primer contacte amb el servei, les funcions que realitza i els espais; aquest aprenentatge es va fer a través d’una gimcana que 
va organitzar la dinamitzadora juvenil, aprofitant els diferents espais i funcions per entendre què es fa al casal, què hi poden 
trobar, etc. En una de les proves, els alumnes van poder aprofitar l’exposició sobre el consum de tabac, “Tabac al descobert”, per 
poder treballar per doble banda (salut i joventut).
El dijous 24 d’octubre a les 8 del vespre, una vegada tancat el servei, es va dur a terme el taller “Al voltant de la sexualitat”, 
adreçat només a noies en edats compreses entre els 16 i els 20 anys. Hi ha una molt bona acollida d’aquests tipus de taller i tant 
el seu desenvolupament com el seus resultats són molt positius per a les joves. Es crea un espai de reflexió i treball conjunt i in-
dividual entorn a l’autoestima, la sexualitat i les relacions de parella. La regidoria de Joventut vetlla per mantenir aquests tallers 
de salut, duts a terme per la mateixa dinamitzadora juvenil.

Del 18 al 31 d’octubre, els joves van poder reflexionar, assessorar-se i informar-se sobre el consum de tabac i les seves repercus-
sions i conseqüències en la salut, amb l’exposició “Tabac al Descobert”.

“El tabac és una substància de gran poder addictiu, que causa problemes greus de salut. Encara que pot semblar, en un primer 
moment, inofensiu, moltes persones comencen a fumar perquè els altres ho fan, perquè necessiten tenir les mans ocupades, 
perquè relaxa... Al cap de poc, s’adonen que aquesta substància forma part del seu dia a dia i, tot i que es pensaven que seria 
fàcil, deixar-ho es converteix en un problema difícil de resoldre.”

El 15 de desembre, amb motiu de La Marató de TV3, vam or-
ganitzar, juntament amb el Tito, una jornada de pàdel per a 
tothom.
Dins de la jornada, hi va haver un partit d’exhibició, i durant la 
tarda es van poder provar les noves raquetes Babolat que el 
Tito va portar de mostra.
Respecte al partit d’exhibició, esperàvem una major afluència 
de públic, ja que les dues parelles eren bones i es van veure 
bons punts, però de totes maneres volem manifestar el nostre 
agraïment a tots els que hi van assistir i que, d’alguna manera, 
van contribuir a La Marató de TV3.

Amb motiu de la Setmana en contra de la violència de gènere, 
des de la Zona Esportiva es va organitzar el ball en línia. Durant 
l’hora que es va fer l’activitat, la instructora, Antònia Vílchez, va 
ensenyar diferents modalitats de ball i tots els participants van 
seguir els seus passos.
L’activitat va ser tot un èxit: 22 persones aproximadament. 
Volem agrair a tots la seva participació i, vist l’èxit d’aquesta 
activitat, esperem poder-la tornar a repetir en algun acte que 
la Zona Esportiva organitzi.

Actualment el running és una activitat que es troba en un mo-
ment molt àlgid: són moltes les persones que van a córrer a 
fora i són moltes les persones que, gràcies a aquesta activitat, 
han canviat l’estil de vida i s’han proposat noves fites.

Els dos objectius principals de l’activitat de running que vam 
oferir eren: fomentar l’activitat física i una vida saludable, i 

donar la possibilitat d’iniciar-se a córrer. Considerem que tant 
un  objectiu com l’altre els hem assolit, i esperem poder seguir 
realitzant activitats similars per a tots els habitants d’Avinyó 
amants de l’esport.

Moltes gràcies a tots els que hi vau participar i també als dos 
monitors, la Lourdes i el David.

S’ha acabat el primer trimestre d’activitats dirigides i ja hem 
començat el segon.
Les activitats dirigides presenten un nombre d’usuaris correc-
te. Respecte de l’any anterior, hem aconseguit portar a terme 
noves activitats i, en les activitats que ja es feien, mantenir el 
nombre d’usuaris i fins i tot augmentar-lo.

No obstant, també ens agradaria aconseguir més participants 
a les activitats: un dels aspectes a destacar és que  el nombre 
de participants joves, de 16 a 24 anys, és molt inferior en rela-
ció  a altres pobles. 

Quant als usuaris i usuàries del gimnàs, des de la Zona Espor-
tiva se n’ha detectat un augment. És per això que estem molt 
contents i esperem seguir millorant la instal·lació (durant l’any 
2013 s’han comprat nous pesos, s’ha substituït material vell 
per nou i també s’ha comprat una nova cinta de córrer), per 
als usuaris que van venint setmanalment al gimnàs i també 
per als futuribles.

Cos conscient gent gran
Spinning tarda

Tonificació i spinning matí
Activa’t

10 participants
8 participants
9 participants
13 participants

PÀDEL PER A
LA MARATÓ

BALL EN LÍNIA EN
CONTRA DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

‘RUNNING’ PER A LA SANT SILVESTRE

BALANÇ DEL PRIMER TRIMESTRE D’ACTIVITATS
DIRIGIDES AL PAVELLÓ I AL GIMNÀS



Deixant de banda la programació del Catalunya, que va seguint el seu curs habitual, durant la tardor i l’hivern s’ha continuat 
amb el Curs de balls tradicionals, impartit per Pablo Aguilera, que es fa un divendres de cada mes.

També cal destacar que el passat mes de novembre es van complir 25 anys de la fundació de la Coordinadora d’Entitats Culturals 
i Esportives d’Avinyó, i per aquest motiu es va celebrar un acte protocol·lari a la sala de plens de l’ajuntament, el diumenge 3 de 
novembre, just el dia que es complien 25 anys de la signatura dels primers estatuts de la Coordinadora, un acte al qual va assistir 
gent que ha participat en la vida de la Coordinadora al llarg d’aquests 25 anys.

Hem tingut també uns dies de Nadal farcits d’actes i activitats que ens han fet viure aquestes festes d’una forma més intensa a 
petits i grans. Pessebres, Cagatió, Pastorets i Reis han compartit protagonisme amb concerts, cinema, activitats per a la mainada 
o el joc del quinto. Gràcies a tots els que han contribuït a fer que aquestes festes siguin més agradables.

A la biblioteca s’ha començat aquest 2014 amb plena activitat. Els actes de Biblioteques amb DO, que l’any 2013 es varen fer pel 
juliol, aquest any ens ha tocat organitzar-los al mes de gener.

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC
El centre cívic Can Tutó va iniciar la programació de tardor-hivern amb les aules ple-
nes d’activitats destinades a totes les edats. S’ha continuat amb les classes de repàs, 
el servei de logopèdia, l’alfabetització i cultura general i el cant coral per a la gent 
gran, i s’ha incorporat l’ensenyament de l’àrab per a nens i adolescents i la catequesi 
per als nens que es preparen per a la primera comunió.

Durant el mes de desembre, el centre cívic va acollir un taller de patchwork sense 
agulla que va anar a càrrec de Dolors Vilalta. Aquesta manualitat no demana gaires  
coneixements previs i s’aconsegueixen resultats sorprenents. Com que les festes de 
Nadal eren a tocar, cada participant va poder confeccionar un centre nadalenc per 
vestir la taula. Tothom va aconseguir fer-ne un d’original i d’acord amb el gust de 
cadascú.

D’altra banda, el dia 22 de desembre es va inaugurar l’exposició de Nadal en què 
cada any un grup d’avinyonencs ens sorprèn amb la construcció dels pessebres mo-
numentals. Aquest any hem tingut també diorames, reproduccions d’esglésies i ba-
rraques de vinya, unes obres artesanes que han agradat molt al públic que ha visitat 
el centre cívic durant tots els dies de Nadal. En el decurs de la inauguració es van 
entregar els premis del concurs de fotografia de la Festa Major 2013. 

AVINYÓ AMB LA MARATÓ
El 15 de desembre passat es varen celebrar els actes destinats a recollir fons per a La Marató de TV3, que aquest 2013 anava 
destinada a les malalties neurodegeneratives. Com cada any, des de la Coordinadora es va activar l’organització d’activitats per 
part de les entitats i institucions.

Es van recollir 3.202,59 € gràcies a les activitats organitzades pel Centre Excursionista, AMPA Escola Barnola, Grup de Solidaritat, 
Grup de Campaments l’Esparver, AMPA Llar d’Infants l’Estel, Grup de Carnestoltes els 15 Voltes, Casal Jove el Refugi, Grup Eco-
logista, Centre de Gent Gran i Casal del Passeig, Amics de la Música, Zona Esportiva, Cantaires, Club d’Escacs, Centre d’Esports, 
Grup 8 mm i Grup de Teatre. Gràcies a tots.
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
Durant el 2013 la Biblioteca d’Avinyó ha obert 250 dies, amb una mitjana de 43 persones per dia:

Persones que han visitat la biblioteca:  10.773 lectors

S’han deixat en préstec    2.511 llibres infantils
                 2.596 llibres del fons general
                 1.601 DVD
                 248  CD
                 577 revistes

La biblioteca ha organitzat L’hora del conte el primer dijous de cada mes. El mes 
d’octubre van venir la Gemma i l’Antònia, que ens van explicar Contes que mai 
s’obliden, i també va venir la Núria Cruz, que ens va portar al món de la tardor i 
cançons de La castanyera. Al mes de desembre, la pallassa Vueltecilla ens va emo-
cionar amb els contes d’animals. 

Les activitats organitzades per la biblioteca durant la Setmana Contra la Violència de 
Gènere van ser molt ben acceptades pels usuaris. Es va fer una exposició de l’Institut 
Català de la Dona, que acompanyava les postals que els usuaris van poder omplir en 
contra la violència a la llar. El Club de Lectura va llegir el llibre El Crit silenciat: diari 
d’un viatge a l’Afganistan, d’Anna Tortajada, sobre les condicions de les dones i els 
nens en aquell país. 

Per acabar l’any, dues activitats noves:

Book Club. Nou club que permet practicar l’anglès a la biblioteca, conduït per la 
Sílvia Rovira.

Lectures en Veu Alta. Al mes de desembre vam llegir El conte de Nadal, de Charles 
Dickens. Hi van participar els membres del Club de Lectura i altres lectors de la bi-
blioteca. 

Grans de Raïm Pintats. Ha estat la primera activitat que s’ha realitzat dins el pro-
jecte Biblioteques amb DO. Els nens i nenes d’Avinyó han pintat una paret de la 
zona infantil, acompanyats d’en Quim Moya. Durant tot el mes de gener, s’han or-
ganitzat diferents activitats que enllacen la lectura i el vi: presentació del llibre Guia 
d’enoturisme del Pla de Bages, de Lluís Tolosa i Clara Antúnez, Club de Lectura amb 
Gisela Pou, Visita literària al Celler Abadal, Maridatge de vi i contes d’adults amb 
Jordina Biosca, exposició de fotografies de Barraques de Pedra Seca i la conferència 
Viure del vi: una història de la vinya al Bages i a Avinyó, amb Llorenç Ferrer. 

Per a l’any 2014, des de la biblioteca es programaran diferents conferències per 
conèixer la història del poble i de Catalunya dins el programa Avinyó 1714/2014, 
Cicle de conferències. 

AGENDA:
Hora del conte. Dijous 6 de febrer, 6 
de març, 3 d’abril i 8 de maig a les 
18.00 h.

Book Club. Divendres 31 de gener, 
28 de març i 30 de maig a les 19.30 h.

Lectures en veu alta. Dimecres 5 de 
març i 23 d’abril a les 19.00 h.

Club de Lectura. Març. Maig.

Han fet servir el servei de préstec 2.169 usuaris.

S’han connectat a internet  2.687 persones, 11 usuaris per dia.

S’han connectat al wi-fi de la biblioteca 2.843 internautes.

SETMANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Amb motiu del dia contra la vio-
lència de gènere (25 de novembre), el Casal Passeig i el Centre Cívic vam organitzar 
un berenar tertúlia amb l’escriptora, i també vicepresidenta del Centre d’Estudis del 
Bages, Gal·la Garcia, autora del llibre El moviment obrer a la comarca del Bages, que 
va parlar sobre la vida quotidiana dels treballadors de la Fàbrica Nova de Manresa. 
Els assistents varen poder intercanviar impressions i explicar les vivències personals 
quan eren treballadors de les fàbriques tèxtils d’Avinyó. Fou una experiència enri-
quidora.

CASAL PASSEIG
SOPAR DE SANT MATEU. A finals d’octubre vam organitzar un sopar popular ano-
menat “de Sant Mateu” (cadascú hi posa el seu?). Els assistents es van esforçar a cui-
nar plats d’allò més exquisits. Hi va assistir una vintena de persones, entre comensals 
i cuiners. Es va passar un molt bon vespre.



El grup municipal de CiU va fer un pas endavant en la TRANS-
PARÈNCIA i, en el PARLEM-NE de novembre, vàrem fer públic el 
que hem cobrat els regidors de l’Ajuntament d’Avinyó pel fet de 
ser un càrrec electe, així com el grup municipal, durant l’any 2012:

Totes aquestes retribucions van a parar a un compte únic que ser-
veix per pagar el Parlem-ne i despeses diverses de Convergència 
d’Avinyó.

En el ple del mes de setembre i en el del mes de novembre, el 
grup municipal de CiU va presentar una moció on es demanava 
textualment el següent:

“Primer: publicar al web de l’Ajuntament de forma clara una 
relació de les retribucions econòmiques que perceben totes 
les regidores i regidors del consistori pel seu exercici com a 
càrrec electe.

Segon: que, en la relació d’ingressos percebuts pels regidors 
de l’Ajuntament i publicats en el web, s’incloguin totes les re-
tribucions que es perceben des de qualsevol altra administra-
ció pública derivada la seva composició dels comicis munici-
pals, com podria ser la Mancomunitat de la Gavarresa.

Tercer: publicar al web municipal un informe anual, des de 
l’inici de la present legislatura, de les despeses, que inclogui 
dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de re-
presentació de l’alcalde i de regidores i regidors de l’equip de 
govern, així com les despeses destinades a tots els regidors i 
grups municipals per la seva tasca de representació. Aquest 
informe inclourà cada despesa, el seu concepte i l’electe o 
grup municipal corresponent.”

ERC va argumentar que estava d’acord amb tota la moció, tant en 
l’exposició com en el fons, excepte en el fet que les despeses es 
fessin públiques nominalment per regidor. El resultat va ser que 
la  moció va ser rebutjada amb els vots en contra del govern mu-
nicipal d’ERC.

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU FEM UN PAS ENDAVANT
EN LA TRANSPARÈNCIA; ENS SEGUIRÀ ERC? Aquesta és la frase amb què ERC Avinyó es va presentar a les elec-

cions municipals del 2007. L’objectiu era fer un Ajuntament que 
invertís en la millora del dia a dia dels avinyonencs, que pensés 
més en les persones i fes créixer el poble en dinamisme i qualitat 
de vida.
Aquesta continua sent la idea que ens mou durant el present 
mandat. Acabada l’època de grans inversions econòmiques en 
equipaments i infraestructures, és l’hora de fer que tot això fun-
cioni i de fer funcionar aspectes fins ara deixats en un segon pla. 
Per això, en els pressupostos municipals donem cada vegada més 
pes als serveis que l’Ajuntament està donant. Comentem a conti-
nuació alguns exemples del que ara estem fent.

Reestructuració dels serveis socials 
Ens vam trobar uns serveis socials amb una dotació de personal 
molt inferior a la que toca a una població de 2.300 habitants. Això 
provocava un mal funcionament que, amb el temps, s’havia anat 
agreujant. Per resoldre aquesta situació, hem decidit contractar 
una nova treballadora social amb funcions de coordinació. Hem 
incrementat, així, les hores de treball social en un 58%, fins a 
arribar a la ràtio que correspon al nostre municipi. Amb aques-
ta incorporació, reestructurem, a més, l’organització dels serveis 
socials per poder donar al nostre poble un servei a l’alçada de 
les seves necessitats. Això, és clar, comporta un increment en la 
despesa en aquest àmbit, tant de personal com en recursos per 
millorar el servei.

Promoció econòmica 
Avinyó és un poble que necessita potenciar i diversificar la seva 
activitat econòmica. És per això que l’equip de govern ha de-
cidit treballar de valent en aquest àmbit i posar-hi els recursos 
necessaris. Entre les diverses actuacions realitzades, destaquem 
la contractació d’un tècnic de desenvolupament local, una eina 
fonamental en la promoció econòmica. En poc temps n’anirem 
veient els fruits. Destaquem la seva tasca en el camp de la inserció 
laboral, que cobreix una necessitat clau al nostre poble.

Turisme 
Posar Avinyó en el mapa, fer que el poble sigui conegut i generi 
interès és beneficiós en molts aspectes, un d’ells és l’econòmic. En 
som conscients i per això vam proposar crear la Fira dels Matiners, 
per això estem treballant per disposar d’eines d’atracció turística 
(web de turisme, camp d’orientació, centre d’interpretació de la 
Guerra dels Matiners...) i treballem, també, per posar en valor els 

elements patrimonials del nostre poble (Torre dels Soldats, Cal 
Verdaguer...). Estem convençuts que la inversió econòmica feta 
en aquest camp tindrà un retorn beneficiós per a Avinyó.

Dinamització de la vida social
La dinamització de la vida social és essencial en un poble: facilita 
el creixement personal, dóna oportunitat a iniciatives d’interès 
col·lectiu, referma les relacions i els lligams entre les persones i 
potencia la nostra identitat com a poble. Tenim molt clar que en 
aquest àmbit s’ha d’actuar en dos aspectes: generar activitat des 
de l’Ajuntament i deixar prosperar les iniciatives que sorgeixen 
dels ciutadans tot donant-los el suport (econòmic, logístic, admi-
nistratiu...) necessari. Es tracta de fer i facilitar que es pugui fer. 
Així actuem.

Seguretat ciutadana
Estem fent el mateix en altres àmbits. Però també queden coses 
importants per resoldre, en les quals ja estem treballant. Una 
d’elles és la millora de la seguretat. L’increment de robatoris en 
habitatges, naus industrials, de cable telefònic, etc., ha augmen-
tat la sensació de desprotecció entre els avinyonencs. La segu-
retat ciutadana al nostre poble és competència dels Mossos 
d’Esquadra, però aquesta institució, malgrat la seva bona gestió, 
té uns recursos limitats que en la situació actual queden curts. 
L’Ajuntament col·labora amb els Mossos en la seva tasca i la rela-
ció entre les dues institucions és fluida. Però calen més eines per 
millorar la seguretat. 
Una és la col·laboració ciutadana: cal avisar els Mossos 
d’Esquadra o l’Ajuntament sempre que es vegi una situació sos-
pitosa. No importa si al final no és res, tots aquests casos s’han 
de comprovar. Els fets ens demostren que aquesta  col·laboració, 
quan hi ha sigut, ha estat molt útil. 
Una altra és incrementar els elements que millorin la seguretat. 
Les càmeres de seguretat que hi ha en els equipaments munici-
pals ajuden en la prevenció de delictes en les zones que contro-
len. Però fet clau serà disposar d’un vigilant municipal. Aquesta 
és una eina important que el poble necessita. Des que van des-
aparèixer els serenos, Avinyó no ha tingut mai més cap mena de 
vigilant municipal. Al nostre programa electoral ens vam com-
prometre a posar-ne i farem el possible per fer-ho realitat.

Aquesta manera d’actuar és la nostra aposta i el nostre compro-
mís.

FEM QUE AVINYÓ FUNCIONI!
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NÚRIA GRAHAM
La cantant i compositora osonenca Núria Graham va encetar la temporada d’actuacions al local 
Catalunya, el passat 12 d’octubre. Va presentar el seu treball “First Tracks”, amb el qual s’ha donat 
a conèixer més enllà dels vídeos que es poden trobar a la xarxa. La maqueta de la jove vigatana 
amb arrels basques i irlandeses inclou 7 cançons pròpies, que volen ser el preludi del seu primer 
disc. En l’actuació al local Catalunya va tenir la col·laboració del músic avinyonenc Santi Careta.

COMPANYIA TERRANEGRA
La Companyia Terranegra va portar a l’escenari avinyonenc “El viatge del Senyor Nagata”, un 
espectacle musical de creació, per a nens i nenes a partir de quatre anys. El Senyor Nagata és 
un conta-contes japonès que, amb la seva bicicleta i un teatre de paper, recorre els barris de 
Tòquio per explicar contes a la mainada. Un bon dia, s’adona que no se li acut cap història nova 
per relatar i s’acomiada de la família i, amb la seva bicicleta, fa una trepidant volta al món bus-
cant noves històries. 

AMAR MENDE
El 10 de novembre va ser el torn de la música i va visitar el Catalunya la formació Amar Mende, 
que fusiona la música catalana i la de Buriàtia, república russa de Sibèria tocant a Mongòlia. La 
fusió de músiques del món és el principal valor d’aquest grup que compta amb músics bagencs 
i la cantant buriata establerta a Catalunya Oyuna Baturova. Els integrants d’Amar Mende pro-
posen a l’espectador un concert en què experimenten amb la música tradicional, les sonoritats 
llunyanes i la barreja d’idiomes.

ALAMBIQ, DESTIL·LERIA CULTURAL
L’any Espriu també ha tingut el seu espai dins la programació del darrer trimestre del 2013. La 
companyia AlambiQ, Destil·leria Cultural va portar a Avinyó l’espectacle literari per a públic fa-
miliar “Si n’era un somni”, estrenat a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada. El muntatge, 
destinat a infants de 8 a 12 anys, té lloc dins un teatret de cartró. És un espectacle on la poesia 
visual i la poesia escrita s’uneixen per immergir l’espectador en l’imaginari de Salvador Espriu.

CIA. BRATISLAVA
La companyia Bratislava va presentar a Avinyó, el passat 24 de novembre, la seva nova produc-
ció “La gran duquessa de Gérolstein”. Es tracta d’una òpera bufa, de forta crítica al militarisme i 
l’abús de poder polític, militar i monàrquic, amb música de Jacques Offenbach. Aquesta va ser 
una de les obres seleccionades per Testimoni Escènic, la xarxa de suport a la producció i exhi-
bició d’arts escèniques. La companyia Bratislava va fer una estada de producció a la Residència 
d’artistes Cal Gras.

ELS TRANQUILS
El Centre de Gent Gran va organitzar al local Catalunya, el 6 de desembre, l’actuació del grup de 
cançons tradicionals catalanes Els Tranquils. El grup, format Manel Gost, Andreu Coll i Ramon 
Manent, va interpretar cançons de taverna, satíriques i humorístiques amb la constant interac-
ció amb el públic que els caracteritza. El grup, que ha actuat als principals festivals i trobades de 
música tradicional dels Països Catalans, va protagonitzar una tarda de música i diversió. 

BIG MAMA
La darrera actuació de l’últim trimestre de l’any va ser un dels plats forts de la temporada. El 
21 de desembre va actuar a Avinyó Montse Pratdesaba, la Big Mama, que va portar al Catalun-
ya l’espectacle amb el qual celebra els seus 25 anys damunt els escenaris. Acompanyada d’un 
quintet dels millors músics del Taller de Músics, va fer un interessant recorregut pel repertori 
més intens del blues i el swing. El concert “Big Mama 25 Anys & Taller de Músics All Stars” va fer 
les delícies del assistents, a les portes de les festes de Nadal.

25è ANIVERSARI DE LA COORDINADORA
La sala de plens de l’ajuntament d’Avinyó va acollir, el passat 3 de novembre, un petit acte de 
celebració dels 25 anys de la Coordinadora d’Entitats Culturals i Esportives d’Avinyó. L’acte va 
consistir en la intervenció de l’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca; d’un dels regidors fundadors 
de la Coordinadora, Toni Casanovas; de l’exalcalde i actual secretari de l’entitat, Josep Maria 
Costa, i de l’actual presidenta, Queralt Casals. Durant l’acte, es va fer un repàs a la trajectòria de 
la Coordinadora, que agrupa una vintena d’entitats del municipi.

CORRELLENGUA
El passat 5 d’octubre, Avinyó va acollir la celebració del Correllengua. Aquest any va comptar 
amb la presència de tres colles castelleres: els Tirallongues de Manresa, els Sagals d’Osona i els 
Picapolls de la Gavarresa. Durant la jornada, també hi va haver un torneig de bitlles catalanes, la 
lectura del manifest i una cercavila amb els gegants i grallers d’Avinyó. Els actes es van comple-
tar amb un sopar popular i un concert amb Meritxell Gené, Reclam i dj Rutxo, al local Catalunya.

MOTOR CLUB AVINYÓ - X-TREM SAHARA 4X4
El diumenge 10 de novembre passat, el taller Sahara 4x4 de Santpedor, juntament amb el Mo-
tor Club Avinyó, van organitzar una trobada al vell circuit d’Avinyó. Hi havia diferents zones 
amb dificultats aptes per a tots els usuaris dels 4x4, vehicles de sèrie i prototips. Paral·lelament 
a l’exhibició de 4x4, es va organitzar una fira comercial pels tallers i botigues relacionades amb 
els tot terrenys. L’acte va tenir prop de 40 participants i unes 700 persones van passar pel circuit 
de la Rovirassa d’Avinyó.

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER - FESTA DELS DRETS DELS INFANTS
El dissabte 16 de novembre, Avinyó va ser la seu de la jornada pels drets dels infants de les co-
marques del Bages i el Berguedà, organitzada pel Grup de Campaments l’Esparver. Tot i el mal 
temps, un total de 550 nens i nenes de 9 esplais van omplir el poble d’activitats per celebrar el 
dia internacional dels Drets dels Infants. D’altra banda, el 26 i 27 d’octubre, l’Esparver va fer la 
Sortida de Tardor amb una seixantena de nenes i nens, que van passar el cap de setmana a la 
casa de colònies Els Clapers. Per Nadal, l’entitat va organitzar el Cagatió, la sortida al Campi qui 
Jugui i el Cap d’Any infantil.

COORDINADORA D’ENTITATS - LA MARATÓ
Les entitats d’Avinyó es van solidaritzar, un any més, amb La Marató de TV3. La plaça Major va 
ser el centre neuràlgic de la jornada amb activitats de tota mena. Per tal de recollir fons, es va fer 
una caminada per l’entorn, una xocolatada, actuacions musicals, partides simultànies d’escacs... 
i la Plaça es va omplir de parades amb productes solidaris. Ja a la tarda, també es va fer cinema. 
En total, es van recollir 3.202,59 €, que es podran destinar a la investigació de les malalties neu-
rodegeneratives.

GRUP DE TEATRE I CANTAIRES D’AVINYÓ - PASTORETS I NADALES
Per tercer any consecutiu, el Grup de Teatre i els Cantaires d’Avinyó van animar les festes nada-
lenques amb l’espectacle “Pastorets i Nadales” al local Catalunya. El muntatge, del qual es van 
poder veure tres representacions, combina fragments dels Pastorets de Josep Maria Folch i 
Torres amb nadales interpretades en directe pels Cantaires i un grup de músics. L’espectacle na-
dalenc ha reunit, un any més, desenes de persones de diferents generacions dalt de l’escenari.

CEA-ESQUERDABOCS - CURSA DE SANT SILVESTRE
Avinyó va acomiadar l’any amb la tradicional Cursa de Sant Silvestre, que organitzen els Esquer-
dabocs del Centre Excursionista d’Avinyó. Aquest any, la prova va tenir 346 persones inscrites a 
les curses de 5 i 10 quilòmetres i a la caminada. A més, una trentena de nens i nens va participar 
a les curses infantils. Marc Valdés, amb 40 minuts i 9 segons, va ser el primer classificat de la 
cursa de 10 quilòmetres. El van seguir Jordi Camprubí i Jordi Sánchez. El primer classificat local 
va ser Marcel Franquesa. A la de cursa de 5 quilòmetres va guanyar Marc Serra i el primer local 
va ser Xavier Carrascosa, sisè.
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Cada any, per les Festes de Na-
dal a Avinyó  hi ha més activitats 
i totes són molt participades.

Cada any la participació de les 
entitats del poble és més inten-
sa i compromesa. Felicitem a qui 
ho fa possible i agraïm de poder 
gaudir d’unes Festes de Nadal 
tan animades.

Us reproduïm el programa 
d’actes que es va realitzar, i us 
passem un recull d’imatges 
d’algunes d’elles.



Amb la introducció de la fabricació de gel artificial, a mitjans del segle XIX, el negoci del gel i la neu naturals va anar minvant i els 
pous de glaç van començar a ser abandonats fins a caure en l’oblit.

A Horta d’Avinyó podem veure encara les restes d’un d’aquests pous de glaç. Situat al carrer Nou, al peu de la carretera B-431, és un 
pou de mida petita del qual no se sap la data de construcció, encara que el més probable és que sigui del segle XVII o XVIII.

Per saber-ne més, us recomanem el llibre “Pous de glaç”, d’Albert Fàbrega (editorial Farell), que s’ha publicat fa pocs mesos, en el 
qual, entre d’altres coses, podreu veure els pous de glaç que s’han localitzat a la Catalunya Central.

Des de l’antiguitat, la humanitat ha tingut el costum de prendre begudes fredes per qüestió de gust i plaer, però també per raons 
sanitàries. Fins ben entrat el segle XIX, les begudes eren refredades amb gel i neu naturals que l’home recollia i guardava en cavitats 
excavades al sòl: els pous de neu i glaç.

Si bé a Catalunya hi ha hagut pous de glaç durant totes les èpoques, va ser al llarg dels segles XVII i XVIII quan es va generalitzar la 
seva construcció per tot el país. Per la seva proximitat a les grans ciutats i per disposar d’un accés relativament fàcil, la majoria de 
pous de glaç es va construir a les àrees de la muntanya mitjana catalana.

El gel s’extreia a l’hivern de basses i rius gelats. Es tallava en forma de blocs de més de 70 cm de llargada, 50 cm d’amplada i 20 de 
gruix. Aquests blocs es dipositaven dins els pous apilats en capes separades per palla i fenàs per evitar que els blocs s’enganxessin 
entre ells. Els pous es construïen en zones obagues i tenien unes parets ben gruixudes per afavorir la conservació del gel. A l’estiu, el 
gel emmagatzemat es distribuïa per pobles i ciutats. Els pous tenien en general forma cilíndrica, estaven coronats per una cúpula i 
estaven parcialment soterrats. La mida habitual era de 10 metres de diàmetre i 10 de fondària, tot i que n’hi havia el doble de grans 
i també de més petits.


