


L’empresa pública que gestiona el servei de correus està por-
tant a cap una reorganització que, en alguns llocs, està reper-
cutint de manera negativa als usuaris. Entre d’altres canvis, 
Correos ha decidit eliminar l’oficina de correus en aquells 
municipis  de menys de 5.000 habitants que ara no tenen 
plaça de carter fixa. És el cas d’Avinyó. Aquests pobles tindran 
l’oficina de correus en un poble veí més gran al qual s’hauran 
de desplaçar aquelles persones que necessitin enviar/recollir 
certificats i fer altres gestions.

L’eliminació de l’oficina d’Avinyó s’ha evitat després de 
negociar amb Correos la cessió d’un local municipal per 
ubicar-la. Així doncs, des del dia 15 de maig, l’oficina de co-
rreus d’Avinyó està situada al carrer Anna Verdaguer, 4, 
en un local de l’edifici que havia acollit les oficines de Mobles 
Herms i que ara és de propietat municipal. L’horari d’atenció 
al públic és de dilluns a divendres de 9.30 a 11 del matí.

REPARTIMENT AL SERRAT FERRER
Per altra banda, l’Ajuntament hem reclamat i aconseguit que 
Correos consideri el carrer Lluís Companys i el carrer Se-
rrat Ferrer com a carrers on el carter ha d’anar a portar 
les cartes. Aquesta és una vella reivindicació dels veïns i de 
l’Ajuntament que ara s’ha pogut resoldre en haver entès fi-
nalment Correos que aquests carrers pertanyen al nucli urbà 

d’Avinyó i que no són una urbanització separada del poble. 
Perquè això funcioni bé, caldrà que totes les cases d’aquests 
carrers tinguin posat el número al portal d’entrada.

CARTES PER A LES MASIES
Pel que fa a les masies i nuclis de població disseminats, Co-
rreos no els considera   llocs de repartiment. Les famílies afec-
tades poden disposar, si ho volen, d’una bústia al vestíbul de 
l’ajuntament. De tota manera, el carter continuarà deixant, 
com sempre, les cartes de les masies en aquelles cases del po-
ble que fins ara els les recollien.

El primer equip del C.E. Avinyó s’ha proclamat campió de la lliga de futbol 2013-2014 del 1r grup de 4a catalana. Aquest resultat 
li permet pujar de categoria i la temporada vinent jugarà a la 3a catalana. El palmarès d’aquest equip és extraordinari: de mo-
ment en tot el que va de l’any 2014 encara no ha perdut cap partit. Enhorabona campions!

CANVIS AL SERVEI DE CORREUS

EL C.E. AVINYÓ GUANYA LA LLIGA
I PUJA DE CATEGORIA
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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 15:00 h a 21:00 h

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 i dijous de 8:00 h a 15:00 h
Dimecres i divendres de 8:00 h a 13:00 h
Dimarts de 13:00 h a 21:00 h

Sanitat respon 24h / 061 /
933268901 / 902111444
Emergències / 112

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
Serveis Municipals

Promoció Econòmica
Medi ambient i Medi rural

Educació
Salut i Acció Social

Participació i Comunicació
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El Catalunya
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Història i patrimoni
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A primers d’abril, l’Ajuntament d’Avinyó va ingressar a l’Agència Tributària de Catalunya els diners que li pertoca pagar en 
concepte d’impostos. Amb aquesta acció, ens afegim al nombre cada cop més gran d’ajuntaments, empreses i particulars que 
paguen els seus impostos a Catalunya. 

Ingressar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya és totalment legal, perquè al final els diners acaben anant a Madrid. 
L’objectiu d’aquestes accions és que Catalunya faci créixer una Hisenda catalana forta i capaç de gestionar i supervisar els 
impostos de tots els catalans amb vistes que, en un futur pròxim, siguem els catalans mateixos els qui acabem recaptant i con-
trolant directament els nostres impostos.

El recurs contenciós administratiu que la Delegación del Gobierno a Catalunya va presentar contra l’acord del ple de 
l’Ajuntament d’Avinyó en què ens pronunciàvem a favor que els catalans puguem recaptar els nostres impostos (sobirania 
fiscal) ha estat finalment desestimat pel jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona. No es descarta, però, que 
l’advocat de l’Estat recorri la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

De moment, cap dels recursos que per aquest tema la delegada del govern de Madrid, María de los Llanos de Luna, ha ordenat 
presentar contra municipis catalans ha estat admès a tràmit. La raó dels tribunals és que els ajuntaments manifesten una opinió, 
però no acorden fer cap acció que sigui il·legal. Tot i així, el govern de Madrid continua gastant-se diners de tots en tribunals i 
advocats per qüestions que no podrà guanyar.

L’Ajuntament d’Avinyó va rebre a finals de 2013 una subvenció de 26.804,56 euros de la Diputació de Barcelona per al finança-
ment de plans locals d’ocupació. Des de l’Ajuntament, s’hi afegiren 8.195,44 € per arribar als 35.000,00 euros que van ser inclo-
sos en el pressupost de 2014 per desenvolupar el Pla per a la Promoció de l’Ocupació. La finalitat d’aquest Pla es fomentar 
l’ocupabilitat, millorar la qualificació i les competències laborals dels possibles participants i ser una eina d’integració social a 
través de l’ocupació. 

Els destinataris són persones d’Avinyó (antiguitat mínima de 2 anys d’empadronament) en atur de llarga durada i en 
recerca activa de feina. D’acord amb els objectius d’integració social de la convocatòria, es valora la situació socioeconòmica 
de la unitat familiar del sol·licitant. 

El passat mes de febrer es va fer la primera convocatòria d’aquest Pla. Es van presentar 20 candidats i, d’acord amb les bases, 
es contractaren tres persones per un període de 6 mesos amb una dedicació de 30 hores setmanals. Dos dels contractats 
estan treballant a la brigada (A. Lamouri i J. Jiménez) i una, al servei de neteja (S. El  Amrani).

De cara a la tardor es farà una segona convocatòria de places. En la mesura que es pugui, se’n faran noves convocatòries 
per tal d’aconseguir que el màxim possible d’avinyonencs en situació d’atur de llarga durada pugui participar en aquest pla 
d’ocupació local.

L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ JA PAGA ELS
SEUS IMPOSTOS A LA HISENDA CATALANA

ELS TRIBUNALS FALLEN A FAVOR D’AVINYÓ

PLA PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
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El mes de febrer va morir, a l’edat de 82 anys, Pere Tort Com-
panyó, qui fou alcalde d’Avinyó en el període 1973-1983.

De llarga trajectòria política, va entrar com a regidor a 
l’Ajuntament d’Avinyó a la meitat dels anys 60 quan enca-
ra era alcalde Jaume Pont Coll. Va continuar sent regidor amb 
Josep M. Serra Altimiras (1965-1973), fins que va ser nomenat 
alcalde l’any 1973, coincidint amb les darreries del franquis-
me. A les eleccions municipals de 1979, fou el primer alcalde 
escollit democràticament després de la dictadura. Va gover-
nar el poble amb impuls renovador: construcció de l’escola 
Barnola, arranjament de bon nombre de carrers, creació de 
parcs, eliminació del monòlit dedicat als caiguts de la Guerra 
Civil... En Pere Tort va marcar tota una època en la vida muni-
cipal d’Avinyó.

Home erudit, molt afeccionat a la lectura, a la història i a la 
cultura en general, professor durant uns anys a La Salle de 
Manresa, va ser l’editor i escriptor en solitari de la revista “Avi-
ñó” publicada en castellà als anys 50. Més endavant,  ja als 
anys 70, va col·laborar amb l’equip de redacció de la revista 
“Avinyó”. És de destacar també la seva activitat en el món de 
la indústria tèxtil. 

PERE TORT COMPANYÓ

RESULTAT DE LES ELECCIONS
EUROPEES A AVINYÓ
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S’han millorat 5,8 km de pista des del collet de la Portella fins passat Carboners 

La pista de Sallent estava malmesa en diversos punts. Principalment hi havia xara-
galls i forats produïts per l’aigua. En tots els revolts i alguns trams rectes, la pista 
era deficient per a la correcta circulació de vehicles. També els desguassos i el 
drenatges del camí estaven molt malmesos. 

L’avaluació feta pels tècnics municipals d’Urbanisme recomanava no quedar-nos 
en una simple reparació, tapant els forats de la pista, ja que s’hauria tornat a fer mal-
bé en poc temps. Per tant, s’ha fet una actuació exhaustiva en tota la pista millo-
rant el ferm ja consolidat i l’eficiència de la xarxa de drenatge, tot donant-li, en cada 
tram, el pendent adequat perquè s’expulsi bé l’aigua, arreglant i netejant els vorals 
i cunetes, aportant tot-u reciclat de formigó en els punts on en faltava i, òbviament, 
eliminant els reguerons, bassals, clots i esllavissades existents. 

L’actuació s’ha fet durant el mes d’abril; l’ha realitzada l’empresa Vilà Vila i ha tingut 
un cost total de 13.389,86 euros. Per cobrir aquesta despesa, l’Ajuntament ha de-
manat una subvenció a la Diputació de Barcelona dins el programa d’arranjament 
de pistes que comuniquen municipis i zones habitades.

El carrer Mercè Rodoreda està situat entre la plaça Dalí i el carrer del Turic. La urbanització afecta un tram de 26 metres de 
llargada que comença al carrer del Turic. En la segona part del carrer, fins a la plaça Dalí, no s’hi actua perquè es troba dins d’un 
pla d’actuació urbanística pendent d’executar.

Donada la seva amplada, la urbanització del carrer es fa seguint el model de plataforma única (voreres i vial al mateix nivell) 
i seguint el mateix estil que en el carrer Països Catalans. El cost de l’obra, segons el projecte, ascendeix a 23.883,08 euros, un 
10% del qual l’assumirà l’Ajuntament i el 90%, els veïns afectats, mitjançant contribucions especials.

Amb la urbanització del carrer Mercè Rodoreda, el Turic tindrà un altre punt d’entrada.

L’objectiu d’aquesta obra es connectar la zona escolar-esportiva amb el centre del poble. Una connexió que ha de ser segu-
ra i còmoda per a vehicles i, sobretot, per als vianants. La curta distància en línia recta d’aquest espai fins a la Plaça ens indica 
que si s’urbanitzen els tres carrers projectats s’aconseguirà una bona integració entre aquesta zona i el poble.

Acabat el període d’exposició pública del projecte d’urbanització dels tres carrers, el ple municipal del dia 26 de març va 
aprovar definitivament el projecte, amb la incorporació total o parcial d’algunes de les al·legacions i propostes presentades.

De forma resumida, els acords del Ple respecte a les al·legacions i propostes foren:

ARRANJAMENT DE LA PISTA DE SALLENT

URBANITZACIÓ DEL CARRER
MERCÈ RODOREDA

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE
CONNEXIÓ A LA ZONA ESPORTIVA I DOCENT
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FANALS
S’accepten les propostes i s’hi posarà uns fanals més baixos.

ARBRES
S’accepta parcialment la proposta del Grup Ecologista de can-
viar la tipologia d’arbres i s’accepta la proposta de posar arbres 
al carrer Entitats.
Es denega la proposta de CiU de no posar-hi cap arbre.

APARCAMENTS
No s’accepta l’al·legació de CiU referent a fer un recompte de la 
possible reducció de places d’aparcament. Els vials ara no es-
tan urbanitzats i no hi ha places d’aparcament definides. Amb 
la urbanització es crearan un seguit de places d’aparcament 
(39) que ara no hi havia. El balanç serà, en tot cas, d’augment 
del nombre de places.

ASFALT DEL CARRER ENTITATS
Fa uns anys, es va estendre al carrer Entitats una capa d’asfalt 
donat per l’empresa Paexba. Ara s’ha de fer correctament la 
caixa del carrer perquè adopti les cotes adequades i per con-
duir correctament l’aigua cap al clavegueram. També per ajus-
tar-hi correctament l’ampla vorera que anirà des de la carre-
tera de Prats a la plaça de l’Escola.  És una obra que no es pot 
deixar per fer.

PERÍODE DE GARANTIA
L’extensió del període de garantia es posarà com una millora 
valorable en els plecs de la licitació de l’obra.

REFERÈNCIES A NORMATIVES
El projecte actual és una actualització del que va ser aprovat 
pel ple de l’Ajuntament d’Avinyó el desembre de 2006. Amb el 
trasllat del projecte, hi ha hagut l’errada material de no actua-
litzar les lleis de referència eliminant les que en aquells mo-
ments eren vigents i posant-hi les noves. Es corregirà l’errada.
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FINALITZACIÓ DE LES OBRES
DE CONNEXIÓ DEL
CLAVEGUERAM A LA XARXA DE L’EDAR

REPARACIONS EN
LA XARXA DE SANEJAMENT

Les obres de connexió de dos ramals del clavegueram d’Avinyó a la conducció en alta de l’Estació Depuradora d’Aigües Resi-
duals van acabar definitivament el mes de febrer de 2014.

El requeriment per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de revisar els dos punts de connexió entre la xarxa municipal i la de 
l’EDAR foren la causa que, malgrat que estigués pràcticament tot fet, s’endarrerís la finalització definitiva.

Amb l’execució d’aquesta obra es dóna compliment al requisit legal de no abocar directament al riu les aigües residuals del 
municipi.

ELS COMPTES FINALS DE L’OBRA HAN ESTAT:

Cost total (execució i honoraris tècnics):  87.314,26 euros
Subvenció de la Diputació:   80.000,00 euros
Aportació Ajuntament:   7.314,26 euros

Com es pot comprovar, el cost efectiu d’aquesta obra (inferior als 7.500 euros) ha estat molt baix per a Avinyó.

S’han fet 5 intervencions (carrer Mossèn Cinto Verdaguer, pujada Turic, carrer Canigó, carrer Sallent i carrer del Mig) amb 
caràcter d’urgència per reparar la xarxa de sanejament municipal. El mal estat, puntual, d’aquesta xarxa ha provocat perjudicis 
als baixos d’alguns immobles en forma de filtracions d’aigües residuals i pluvials.

En data 3/10/2013 es va realitzar una inspecció amb càmera de TV en diversos trams de la xarxa de sanejament que va con-
cloure amb un informe que va permetre decidir l’actuació a realitzar en cada tram. Alguna de les actuacions previstes s’ha vist 
ampliada per causes sobrevingudes que no es van detectar amb la càmera. 

S’han realitzat treballs de reparació, substitució de col·lectors, formació de pous de registre i d’arquetes cegues per tal de mi-
llorar l’eficiència de la xarxa de sanejament.

L’increment del valor cadastral de les propietats d’Avinyó 
que es va aprovar l’any 2004 no es va aplicar de cop, sinó 
que es va anar introduint gradualment a un ritme d’una puja 
del 10% cada any. Es va començar el 2005 i ara, el 2014, s’ha 
acabat.

Aquesta puja ha afectat notablement el valor de l’IBI (Impost 

Actualment, la Direcció General del Cadastre està portant a tot l’Estat espanyol un procés de regularització cadastral que con-
sisteix a avaluar per a cada propietat si el que figura al cadastre es correspon amb la realitat. L’objectiu és incorporar aquelles 
alteracions que no han estat declarades i que, per tant, no tributen correctament. Avinyó és un dels municipis de la demarcació 
de Barcelona on, des del mes de juny, el Cadastre fa aquesta revisió. Cal indicar que la regularització no implica ni suposa una 
revisió dels valors cadastrals i no afectarà els propietaris d’immobles que tributen correctament, que són la gran majoria. La 
inspecció és a càrrec de tècnics contractats pel Cadastre, que fan fotografies de les façanes dels edificis i mesuraments. 

de Béns Immobles), malgrat que durant tots aquests anys 
l’Ajuntament d’Avinyó ha anat reduint el coeficient de 
l’impost per fer que la repercussió a la butxaca del ciutadà no 
fos tan costosa.

A la taula es mostra l’historial dels increments del valor cadas-
tral i els valors del coeficient que s’han anat aplicant a Avinyó.

Els valors marcats amb asterisc són imposats pel govern de 
Madrid i afecten la meitat superior de les factures de l’IBI. Per 
llei, l’Ajuntament no el pot posar més baix de 0,500. Com 

que l’any passat ja el vam posar al mínim, aquest 2014 no l’hem 
pogut abaixar més i, per tant, les propietats afectades hauran 
patit directament tota la puja del 10% del valor cadastral.
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S’HA ACABAT L’INCREMENT DEL VALOR 
CADASTRAL INICIAT FA 10 ANYS

REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Any         Valor cadastral considerat          Coeficient de l’impost (%)
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Des de la regidoria de Serveis Municipals s’intenta 
complir amb el que són els serveis de neteja viària i 
dels equipaments públics, enllumenat públic, jar-
dineria, petites obres de millora o reparació de la 
via pública, entre altres.

La brigada municipal treballa per tal que aquests 
serveis arribin als veïns del poble. Una tasca impor-
tant de cada any és la poda dels arbres de la via pú-
blica. Dins d’aquest apartat, voldria parlar dels arbres 
que es troben al carrer Torres i Bages. En aquest ca-
rrer, a la banda del talús hi ha una filada de pins no 
gaire grans que estaven tots amb el tronc tort en di-
recció al carrer, probablement a causa del vent que hi 
fa sempre. De tots aquests arbres n’hi havia que es-
taven malament i d’altres que estaven pitjor. Davant 
la impossibilitat d’adreçar els troncs d’aquests arbres 
i per no treure’ls d’entrada, hem optat per intentar 
fer-hi una poda per veure si s’aconsegueix que pugin 
un mica més rectes; tot i així hem acabat traient-ne 3, 
els que estaven més malament. També cal dir que en 
aquest espai hi ha algunes alzines plantades i aquests 
arbres no cedeixen a la pressió del vent.

Una altra tasca que la brigada acostuma a tenir els 
mesos de maig i juny és la preparació i adequació 
de la piscina municipal, una feina que continua els 
mesos d’estiu amb el seu manteniment.

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

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS AVINYÓ INFORMA  |  11

Després que s’hagi tancat el pressupost de 2013, s’han incorporat diverses partides que no estaven esgotades al pressupost 
de 2014. Això ha permès completar partides que a principis d’any s’havien previst de forma aproximada: la construcció de 
l’ascensor de l’escola Barnola, l’habilitació de la zona d’autocaravanes i la publicació del llibre “Els Cals d’Avinyó”.

També s’han creat dues noves partides. Una per millorar la insonorització del local Catalunya i l’altra per comprar material 
informàtic que servirà principalment per tasques de formació (cerca de feina, entre d’altres) que es faran des del Servei de 
Desenvolupament Local. La disminució de crèdit en alguna partida no impedirà que es compleixin els seus objectius: càmeres 
de seguretat i arranjament de carrers. La partida 241-22799 correspon a la mateixa àrea de promoció de l’ocupació a què van 
destinats els 4.000 euros que s’hi treuen.

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2014
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Per tal de facilitar que les persones que visiten el poble puguin localitzar els punts que poden ser del seu interès i obtenir-ne 
una informació adequada, l’Ajuntament d’Avinyó ha iniciat la implantació de cartells orientatius i cartells informatius en 
els llocs més significatius del municipi. S’han fet les següents actuacions:

Senyalització per anar des de la carretera de Prats fins a la Torre dels Soldats. Hi ha cartells en tot el recorregut fins a arribar a 
la Torre. També s’indica el camí per anar al Pont Vell, per anar a l’inici del Camí Ramader i del Camí del Riu.

S’han renovat els rètols de fusta que indiquen el camí per anar a la font de la Rovirassa i el que dóna la benvinguda a la ma-
teixa font. Els antics cartells estaven fets malbé i ja no es podien llegir.

Amb l’objectiu d’atreure turistes que utilitzen autocaravanes 
en els seus desplaçaments, l’Ajuntament d’Avinyó ha creat, re-
centment, una àrea de servei d’autocaravanes.

La realització d’aquesta infraestructura turística, permetrà 
captar un turisme itinerant molt actiu durant tot l’any que 
donarà la possibilitat de gaudir d’un territori amb diferents 
atractius naturals, arquitectònics, arqueològics, gastronòmics 
i culturals.

Per això, l’aprofitament de l’autocaravana com una acti-
vitat turística sostenible és important com a promotora 
d’infraestructures de molt poc cost i d’una alta rendibilitat, ja 
que permet desenvolupar zones poc valorades turísticament i 

generar ingressos al municipi. L’espai, condicionat en 950 m2, 
situat al carrer Indústria i delimitat per una tanca, està format 
per un pàrquing amb capacitat per a 10 autocaravanes i 
una zona de pícnic condicionada amb cadires i taules de fus-
ta. A més, disposa de diversos serveis, tal com recollida d’aigua 
per omplir el dipòsit, buidatge d’aigües grises i negres, càmera 
de vigilància i permís per a pernoctació amb un màxim de 48 
hores. Per a promocionar turísticament l’àrea, s’ha informat 
als diferents portals web especialitzats en el tema, els quals ja 
n’estan fent difusió:
www.viajarenautocaravana.com / www.zonacampista.es
www.areasac.es / www.lapaca.org / www.acpasion.com
www.campingcar-infos.com

Amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar el comerç local, s’ha finalitzat la posada en marxa d’una base de dades de tots 
els comerços de la localitat. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’han geolocalitzat, fotografiat i registrat tots els 
comerços del municipi. El desig és aconseguir tenir un registre actualitzat, precís i pràctic d’aquests negocis, amb la voluntat 
d’arribar al major nombre d’empreses possible. 

A més d’aquestes dades, s’han identificat tots els locals buits potencialment aptes per a desenvolupar qualsevol tipus de 
negoci. Això permetrà utilitzar aquesta informació, per ajudar a potenciar el teixit comercial, per a la reactivació econòmica i 
la ocupacional, impulsant, activant i dinamitzant el comerç del poble, mitjançant la promoció d’ocupació de l’oferta de lloguer 
dels locals comercials buits o en desús, millorant la imatge i l’aspecte dels aparadors o façanes del locals comercials buits o 
inactius, per donar noves oportunitats d’obertura d’establiments en aquests espais. Així, amb aquesta voluntat d’augmentar i 
diversificar els equipaments, es fomentarà i impulsarà l’autocupació en l’activitat comercial per a incentivar la possible creació 
de llocs de treball.

S’ha posat un cartell informatiu a la Torre dels Soldats.

S’ha posat un panell informatiu a cadascun dels següents 
llocs: església de Sant Joan d’Avinyó, Cal Verdaguer,
Ca l’Abadal i església de Santa Eugènia de Relat.

AVINYÓ ESTRENA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
NOVA ZONA D’AUTOCARAVANES
AL CARRER INDÚSTRIA

FINALITZAT EL CENS DE COMERÇOS
I LOCALS BUITS D’AVINYÓ
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Des del gener d’aquest any, 2014, la nor-
mativa que obligava a prendre mesures 
de protecció contra incendis a les ur-
banitzacions en contacte directe amb 
masses forestals s’ha d’aplicar també a 
nuclis urbans que estiguin en les matei-
xes condicions. En el cas d’Avinyó, aquesta 
normativa afecta ara la zona del Serrat 
Ferrer. La normativa obliga a crear, en 
el bosc que envolta la zona urbana, una 
franja de 25 metres neta de sotabosc 
i amb una baixa densitat d’arbres. Les 
parcel·les properes al bosc han de complir 
aquests mateixos requisits de neteja. Tam-
bé, els vials i cunetes.

Per complir amb aquesta normativa i 
evitar situacions pitjors, com la que es va 
viure en l’incendi del passat 8 de maig, 
l’Ajuntament ha netejat les parcel·les 
de la seva propietat i la zona de verd 
públic. Al mateix temps, s’ha indicat als 
propietaris de les parcel·les sense cons-
truir dels carrers Lluís Companys i Serrat 
Ferrer que, en el cas de no tenir-les netes 
de sotabosc i amb baixa densitat d’arbres, 
procedeixin a fer-ho. També s’ha nete-
jat d’herbes i arbustos i s’ha podat la 
part baixa dels arbres de la franja de 
bosc proper a les cases. Més endavant 
es procedirà a tallar una part dels arbres 
d’aquesta franja per rebaixar la densitat 
del bosc.

A mitjans del mes de maig va acabar 
el primer període d’intervenció en el 
control de la plaga de coloms del cen-
tre del poble. Mitjançant la instal·lació 
de gàbies, s’han retirat de circulació 
360 coloms. Amb aquesta actuació, la 
població de coloms s’ha reduït molt, en-
cara que no totalment. Si torna a créixer 
o la població que queda torna a causar  
molèsties, caldrà intervenir-hi de nou.

COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Per fer més efectiu aquest control de la 
població de coloms, demanem als avin-
yonencs que tinguin golfes, coberts i te-
rrasses on els coloms es refugien i crien 
que els tanquin amb portes o reixes. Si 
els coloms no disposen d’aquests refu-
gis serà més difícil que la seva població 
es recuperi.

A principis de juny vam fer reunió amb els tècnics del Consorci de la Gestió de Residus per avaluar la memòria Anual 2013 
d’Avinyó sobre la gestió de residus.

El titular seria:  Avinyó manté els bons resultats en residus però pateix una lleugera tendència a la baixa.

Ha disminuït la recollida selectiva un 13%; el rebuig ha augmentat un 5%; l’orgànica pateix una tendència a la baixa,  igual que 
el paper que registra un descens del 14.4%.

Amb això volem dir que no podem abaixar la guàrdia a  l’hora de fer reciclatge, que hem de ser cada cop més curosos amb els 
residus que generem; i sobretot educar-nos i prendre consciència de la importància de reciclar. 

Tot i que ho estem fent bé no ens podem relaxar en aquest tema, i per això demanem la màxima col·laboració i utilitzar els 
contenidors  adequadament.

Tot i aquest petit descens el municipi d’Avinyó ocupa el 5è lloc del rànquing comarcal.

Per qualsevol aclariment o dubtes sobre la gestió de residus us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament.

La Diputació de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament d’Avinyó, 
ha procedit a revisar  el Pla d’Acció Local de l’Agenda 21 
que es va elaborar l’any 2006. S’ha actualitzat traient-ne el que 
ja s’havia fet i introduint-hi aquells compromisos adquirits per 
l’Ajuntament a través de les diverses normatives i reglaments 
aprovats des de llavors. S’ha considerat, entre d’altres, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, el Pla Local de Joventut, el 
Reglament de Participació Ciutadana i el Pla de Mobilitat Urbana.

El nou Pla d’Acció Local ha estat posat a disposició de tothom 
perquè, qui vulgui, hi faci esmenes i aportacions. Després 
s’integraran al Pla les noves propostes, bo i fent, si cal, una sessió 
pública de posada en comú del que s’hagi recollit. Un cop apro-
vat pel ple municipal, començarà el desenvolupament del Pla 
mitjançant participació ciutadana: establint prioritats i decidint 
què cal fer en primer lloc i en quins terminis

PREVENCIÓ D’INCENDIS: EL SERRAT FERRER CONTROL DE COLOMS

AVINYÓ TREU BONA NOTA EN
LA GESTIÓ DE RESIDUS

AGENDA 21
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INFORMADORS PER LLUITAR CONTRA ELS INCENDIS
El diumenge 15 de juny va començar la campanya PVI 2014, Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals, que la Diputació de 
Barcelona posa en marxa fins a primers de setembre, dins la campanya d’estiu. En aquesta campanya, col·laboren
els Ajuntaments, Consells Comarcals, Federacions d’ADF, ADF i la mateixa Diputació. En el cas d’Avinyó, tindrem
dos informadors compartits amb el municipi de Sant Feliu Sasserra, els quals faran les rutes marcades
per Diputació de vigilància i control d’incendis.



El passat 6 de juny es va constituir a la sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Avinyó el Consell Escolar Municipal d’Avinyó 
(CEMA). Aquest organisme té com a objectiu esdevenir un 
espai de reflexió, debat i participació de la comunitat edu-
cativa entorn tots els aspectes que afecten a l’educació  no 
universitària que s’imparteix al municipi.  Un punt de troba-
da entre els diferents agents que integren aquesta comunitat 
(alumnes, docents, equips directius, entitats, polítics, pares i 
personal d’administració i serveis)  Al CEMA s’hi tractaran te-
mes específics: absentisme, institut escola,... I temes transver-
sals: Plans Educatius Locals – Projecte educatiu.
A la reunió hi van assistir bona part dels membres convocats 
(aula de música, AMPES, alumnes de secundària, oposició, 
equip de govern, Llar d’infants i l’Esparver) i ens van emplaçar 
a trobar-se a la tardor per tal de començar a iniciar els treballs 
per comissions. El Consell escolar municipal fou creat com a 
òrgan municipal en el Ple extraordinari del passat 29 d’abril 
amb 6 vots a favor d’ERC  i 5 en contra de CIU. Unes setmanes 

abans de la seva aprovació, s’envià el reglament a tota la co-
munitat educativa i a la oposició per tal que poguessin partici-
par del CEMA des del primer minut.

COMPOSICIÓ  DEL CEMA

La setmana del 12 al 18 de maig, un cop 
acabada la Fira dels Matiners, esdevin-
gué la Setmana de la Gent Gran, una se-
tmana carregada d’activitats pensades 
per a les persones de la tercera edat, si 
bé la majoria estaven obertes a tots els 
públics.

Com cada any, un dels plats forts de la 
Setmana va ser l’espectacle que es du-
gué a terme al Catalunya, enguany amb 
l’obra “No parlaré a classe”; hi assistiren 
una setantena de persones. Un altre fou 
l’excursió a la Maternitat d’Elna i al Mu-
seu del Joguet de Figueres, que fou tam-
bé un èxit, ja que sortiren dos autocars 
amb una vuitantena de viatgers.

I, finalment, el diumenge d’Homenatge 
a la Gent Gran: vàrem gaudir de la missa 
cantada pels Cantaires d’Avinyó i el dinar 
d’Homenatge a la Gent Gran, en el qual 
se serviren més de 200 menús. Enguany 
l’obsequi que es va donar als assistents 
fou una tovallola commemorativa de 
l’acte. L’acte va finalitzar amb el cabaret 
xou d’Ulisses i Xevi.

Aviat l’Ariadna i la Noemí, treballadores de l’àmbit social, fi-
nalitzaran les entrevistes a les persones que tenen més de 80 
anys i que resideixen al municipi, a excepció d’aquelles que 
ja gaudeixen dels nostres serveis de SAD, Teleassistència... Les 
preguntes que s’han fet estan relacionades amb el seu estat 
de salut, amb qui conviuen i quines són les activitats que fan. 
L’objectiu d’aquest projecte ha estat, per un cantó, la detecció 
de situacions de risc, per a possibles intervencions, i d’un altre, 
informar de prestacions, serveis i recursos de què disposem. Al 
mateix temps que ens permetrà dissenyar possibles projectes 
futurs.

Un any més, l’Ajuntament d’Avinyó ha sol·licitat la participació 
en el Pla 2014 de la Creu Roja d’ajuda a les persones més 
desfavorides. Durant aquest any es repartiran aliments com 
arròs, llet sencera, pasta, galetes, tomàquet fregit, llenties, 
mongetes tendres, llet de continuació, etc. 

El passat mes de març es va fer la primera entrega d’aliments 
per a aquelles famílies que ho havien sol·licitat i complien els 
requisits. Es preveu que la segona entrega sigui durant els 
mesos d’estiu! 

Aquest curs a la Llar d’infants l’Estel hem portat a terme di-
ferents activitats. Algunes d’elles, relacionades amb el tema 
transversal d’enguany (els sentits), i d’altres, lligades amb les 
festes tradicionals.

Com a activitats relacionades amb festes tradicionals, po-
dem destacar: la visita del Rei Carnestoltes, l’elaboració d’un 
detall molt dolç per a les famílies per Setmana Santa, la sor-
tida a la Plaça i a les llibreries del poble per  la diada de 
Sant Jordi i, per últim, el treball que hem fet sobre la Fira dels 
Matiners.  Pel que fa a les activitats del tema transversal, hem 
celebrat la Festa de Portes Obertes, en què pares, mares i fami-
liars propers han participat juntament amb els seus fills i filles 
dels tallers i/o activitats que hem organitzat les educadores 
del centre amb suport i col·laboració de l’AMPA de l’Estel.

Des d’un punt de vista més administratiu, s’ha portat a terme 
el període de preinscripció i estem a punt d’iniciar el de matrí-
cula, fet que ens permetrà poder organitzar la llar per al pro-
per curs escolar.

Hem fet molt, però encara ens queda curs per endavant i co-
setes a fer.

EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D’AVINYÓ
JA ÉS UNA REALITAT

ACABA EL CURS A
LA LLAR D’INFANTS
L’ESTEL
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LA SETMANA DE LA GENT GRAN
I EL 63È HOMENATGE A LA GENT GRAN

ELS SERVEIS SOCIALS,
MÉS A PROP

ALIMENTS DE
LA CREU ROJA
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Com cada any, el segon i tercer trimestres de l’Aula Socioeducativa han vingut carregats d’activitats molt divertides: 

Si voleu consultar la disponibilitat de places perquè us interessaria que el/la vostre/ra fill/filla assistís a l’aula el curs vinent, no-
més cal que us poseu en contacte amb l’educadora social de l’Ajuntament. 

- Al març vam celebrar el Carnaval construint unes màscares de papallona i de pi-
rata. També vam treballar la Setmana per la igualtat de gènere a través de diverses 
dinàmiques: un vídeo, un joc i un mural. 

- A l’abril vam celebrar Sant Jordi recordant la llegenda i elaborant uns punts de 
llibre en forma de drac i unes roses amb oueres de cartró. 

- Al maig vam berenar amb fruita cada dia i vam treballar la importància d’introduir 
aquest aliment a la nostra dieta i els beneficis que ens aporta. 

Com podeu veure, ens ho passem d’allò més bé, i per tal de celebrar la cloenda 
d’aquest curs escolar, al juny fem una festa amb familiars i anem a la piscina munici-
pal! Podeu consultar les fotografies a través del nostre bloc
http://aulasocioeducativaavinyo.blogspot.com 

UN SEMESTRE ACTIU AL CASAL PASSEIG
Dimarts 22 d’abril: CONSELLS PER A CUIDADORS a càrrec de les terapeutes de la residència Relat. Ens vam trobar al Casal unes 
25 persones, i les terapeutes de la residència ens van explicar com mobilitzar les persones malaltes o grans que no tenen gaire 
mobilitat per elles mateixes, per no fer-nos mal ni nosaltres ni, encara més important, no fer mal als altres.

En els temps que vivim es parla molt de fer noves polítiques, 
trobar noves i millors maneres de governar-nos, més demo-
cràtiques, més participatives, aconseguint que la població 
s’impliqui més en l’acció de govern de qualsevol institució.

Des de l’Ajuntament d’Avinyó, al llarg de la legislatura pre-
sent hem anat aplicant el Reglament de Participació Ciu-
tadana fent xerrades informatives i participatives, hem creat 
consells, comissions culturals, de jovent, de festa major, també 
amb els veïns d’Horta i Relat; hem aconseguit una gran partici-
pació des de tots els àmbits (culturals, educatius, entitats, gas-
tronòmics, empresarials, musicals...) a la Fira dels Matiners, etc.

Però no en tenim prou. Des de l’Ajuntament també creiem 
que la ciutadania ha d’implicar-se més en l’acció de go-
vern; per això, a través dels serveis de la Diputació de Barcelo-
na, ens formem en participació.
Aprofundirem en la manera de governar, desenvolupant 
colze a colze amb els avinyonencs i avinyonenques que 

vulguin participar-hi més projectes, fer una part del pres-
supost municipal participatiu.

A tall d’exemple, la posada al dia i la posterior aplicació de 
l’Agenda 21, que afecta molts àmbits de la vida del poble, so-
bretot en relació a la sostenibilitat, l’estem fent amb la màxima 
implicació de la ciutadania. Fa unes setmanes ja vau rebre a 
casa vostra, i per correu electrònic els que esteu donats d’alta 
a l’Avinyó Informa Digital, la informació per participar-hi. En-
davant, doncs; participem!

Tots els abonats al servei de Televisió per Cable d’Avinyó ja 
podeu veure el nou format de Cable-TEXT Avinyó al canal 
digital CH1.  
En aquest nou cable-text podreu trobar BANS de l’Ajuntament, 
programacions culturals, esportives i juvenils, informació com 
ara telèfons de contacte de serveis de l’Ajuntament, horaris de 
transports públics, actualització dels naixements i defuncions 
anuals, dades de pluges del darrer mes, entre d’altres.
Des d’aquí us demanem que, si creieu necessari incloure 
alguna informació que no hi sigui, ens ho feu arribar a les 
oficines de l’ajuntament. 

El passat 24 de maig es va inaugurar l’Ateneu Popular La 
Teia a l’antiga cafeteria del Centre Cívic Can Tutó. Es va 
fer una xerrada sobre consum responsable a càrrec de Mi-
quel Vallmitjana de Som Lo Que Sembrem, es va presentar el 
Multireferèndum 2014 i tot seguit es va fer un sopar popular i 
l’actuació musical de Ricard Canals. 
Des de l’Ajuntament felicitem el jovent que ha impulsat 
aquesta iniciativa per crear a Avinyó un nou espai de parti-
cipació, debat, cultura, sostenibilitat i acolliment de col·lectius 
avinyonencs. Endavant amb el projecte!

Aquests darrers mesos, a diversos espais concorreguts del po-
ble, en concret a la Zona Esportiva i al Camp de Futbol, hem 
instal·lat més panells informatius al servei de les entitats, asso-
ciacions, particulars, empreses i equipaments municipals. 

Us recordem que, des de l’Ajuntament, cada setmana en-
viem informació municipal per correu electrònic a través 
de l’AVINYÓ Informa DIGITAL. Si voleu rebre’l en el vostre 
e-mail, heu de donar el vostre nom i correu a les oficines de 
l’ajuntament o als diversos equipaments municipals en horari 
d’atenció al públic.

ACTIVITATS A L’AULA
SOCIOEDUCATIVA

CASAL DEL PASSEIG

JORNADES FORMATIVES PER APROFUNDIR
EN LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

NOU CABLE TEXT
AVINYÓ

INAUGURACIÓ DE L’ATENEU 
POPULAR LA TEIA

NOUS PANELLS
INFORMATIUS

REP LA INFORMACIÓ
MUNICIPAL AL TEU E-MAIL

RESUM DELS ACTES FETS AL CASAL DURANT
LA SETMANA DE LA GENT GRAN 2014 

Dijous 15 de maig: NOVETATS I USOS A LA TELEASSISTÈNCIA. Va venir la Marta 
Vilaseca, coordinadora de zona del servei de teleassistència al nostre municipi, a 
explicar-nos què és i com funciona i, per a les persones que ja en són usuàries, les 
novetats que hi ha, com detectors de fums, detectors de moviment i molts altres 
dispositius. L’explicació va ser molt interessant, tant per als que ja el necessiten com 
per als que algun dia ens podria fer falta. Hi van assistir unes trenta persones.

Divendres 16 de maig: TARDA DE JOCS
El divendres hi havia programada una tarda de jocs amb un animador del CAE, però 
hi va haver un malentès i no van venir, i com que hi havia unes 20 persones per po-
der fer jocs en vàrem fer amb els que tenim aquí al Casal. La setmana següent, també 
el divendres, per fi va venir el monitor del CAE, que va portar molts jocs nous, i a les 
12 o 15 persones que érem ens en va ensenyar uns quants, i ens en va deixar 4 per 
practicar durant uns dies.

Dijous 22 de maig: CONSELLS D’ALIMENTACIÓ PER A LA GENT GRAN
Va venir una dietista i farmacèutica que ens va donar a tots els assistents (unes 25 
persones) els consells per a una vida més sana. També ens va donar explicacions 
sobre com intentar aprofitar el menjar que ens sobra.

Durant sis setmanes es fa un curs de memòria amb la Cristina Junyent, psicòloga, 
que es va iniciar per la Setmana de la Gent Gran.
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Del 14 d’abril fins al 9 de maig, es va portar a terme l’Exposició sobre QUÈ ESTUDIO?
Aquesta exposició coincideix amb l’època del Saló de l’Ensenyament i la Fira d’Estudiants a Manresa; de fet, el material que 
s’exposa es recull al mateix Saló de Barcelona.
El contingut d’aquesta exposició estava format, a part del material d’autoconsulta, per cicles formatius, formació ocupacional 
per a adults a distància, universitats, beques, estudiar a fora, etc. Es podia consultar les possibles alternatives i sortides una ve-
gada finalitzat l’ESO, el Batxillerat, etc.
I com a complement, la dinamitzadora oferia la part d’assessorament i d’informació individual per a tots aquells joves que ho 
necessitessin.
Es va portar a terme un Taller de teatre adreçat als adolescents entre els 11 i els 13 anys; la seva duració va ser de tres sessions. 
Els participants van estar molt satisfets del seu desenvolupament i del resultat.
A la Tarda d’esports del dimarts 15 hi van participar unes 14 persones interessades a passar una tarda fent esports; els esports 
programats van variar per la pròpia decisió dels participants.

El Casal, al mes d’abril, va adquirir nous jocs de taula, de manera que renovava els recursos ja existents. Aquest fet va propiciar 
la creació d’una Tarda de Jocs de Taula, una manera d’introduir aquests nous jocs, que havien estat proposats pels mateixos 
usuaris del casal.

El dijous 8 de maig, la Nawja i la Paula van realitzar el Taller de Cup-Cakes a la cuina de l’escola Barnola. Ens van ensenyar a fer 
dos tipus de Cup-Cakes amb diferents decoracions i ingredients. Els adolescents van poder col·laborar en la seva elaboració i 
també en la seva degustació. Des del Refugi agraïm molt la participació i la implicació d’aquells joves que porten a terme tallers 
en què mostren les seves habilitats a la resta dels joves; és a dir, comparteixen amb els altres el que saben fer.

El divendres 24, com fa ja tres anys, un grup de joves va organitzar, conjuntament amb el Refugi, el Divendres Actiu. Va consistir 
en una Taller d’estampació de samarretes amb plastidecors, a la tarda; al vespre es va fer una botifarrada/sopar al mateix casal, 
amb la participació d’unes 37 persones, i per finalitzar la nit hi va haver un monòleg a càrrec d’Eloi Güell; vam passar una estona 
molt divertida.

Amb motiu del Dia mundial sense fum, el Refugi va programar dues activitats: una, l’exposició sobre tabac “Per què fumo? Per 
què no fumo?”; espai per reflexionar entorn al consum de tabac i les seves conseqüències. I l’altra activitat va ser les Olimpíades 
sense fum, amb una participació de 8 grups, que van haver de superar 7 proves molt diverses, que anaven des d’una cursa de 
tura fins al llançament de fregona, passant per estirar la corda, etc. Els guanyadors es van emportar una bon berenar amb pro-
ductes de la zona i unes bosses de la zona esportiva, i per a tots els participants hi va haver un pica- pica.

El divendres 6 de juny es va fer un Taller de còctels sense alcohol a càrrec del Gerard Arévalo, que va fer una mostra de quatre 
còctels molt variats amb fruita i diferents ingredients. Una vegada tastades les propostes de còctels i escoltats els consells de 
combinació entre els diferents productes, es van fer grups de dues o de tres persones i es van crear dos còctels, supervisats i 
aconsellats pel mateix Gerard. Aquests còctels creats van ser tastats per tres persones que feien de jurat per valorar-ne el con-
tingut i la decoració.

El dijous 26 de juny es va iniciar la Setmana Jove d’Avinyó d’aquest any. Una setmana plena d’activitats lúdiques, educatives i 
recreatives. I amb un aspecte a destacar: la Setmana Jove fa 5 ANYS!!! ESTEM DE CELEBRACIÓ. Entre aquestes activitats podem 
parlar de: taller de zumba, competició de patinet, piscines nocturnes, correfoc, concert jove, discomòbil, taller de balls de saló 
(salsa i bachata), aquagim, xerrada de sexualitat, paintball i moltes altres més. Podeu consultar la programació en els cartells que 
es penjaran i a la mateixa pàgina del facebook: www.facebook.com/SetmanaJoveAvinyo

ABRIL

MAIG

JUNY

ACTIVITATS DEL CASAL JOVE EL REFUGI
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Del 10 febrer al 8 de març de 2014 va estar obert el termini 
per a la presentació d’ofertes per assumir l’explotació dels dos 
bars de la zona esportiva.

D’acord amb els plecs de la convocatòria, l’adjudicatari no ha 
de pagar el lloguer dels locals; a canvi, la seva contrapresta-
ció consisteix a efectuar la neteja del pavelló i de la piscina i 
a fer-ne el control d’accés i  la venda d’entrades per compte 
de l’Ajuntament a la piscina. També és al seu càrrec el cost del 
consum elèctric de les instal·lacions dels bars.

En aquesta convocatòria hi havia l’opció de substituir el treball 
de neteja per una quota mensual que cobriria aquesta despesa.
En el termini de la convocatòria es presentaren dues ofer-
tes. Després de ser revisades per la comissió avaluadora, 
l’adjudicació recaigué en Xènia Crespo Vilches.

L’explotació s’ha iniciat al bar de la piscina, que va obrir el 15 
de maig, amb notables millores en les seves instal·lacions, en 
particular a la terrassa. 

Cal destacar també que durant tot el mes de juliol a la piscina 
s’hi portaran a terme diferents activitats organitzades conjun-
tament entre Joventut i la zona esportiva, Juliol A+; també 
gaudiran de la piscina els nens i nenes del casal esportiu i el 
casal Tirotella;  a la  tarda es faran els cursets de natació per a 
nens i nenes, i al vespre, activitats dirigides, com Aquazumba, 
i cursets de natació per a adults (per a més informació, dirigiu-
vos al pavelló).

Sens dubte que durant l’estiu la piscina gaudirà de bon am-
bient, tant de  dia  com de  nit.

El camp de futbol no disposa de cap espai on els espectadors 
es puguin refugiar del sol o de la pluja. Això és un important 
inconvenient per a tothom, especialment pels pares que ha-
bitualment acompanyen els seus fills a entrenar o a jugar. Els 
dies freds, de pluja, de vent o de sol intens són força incòmo-
des per a tots.

Per a resoldre aquest problema i responent a la petició del 
Centre d’Esports, els tècnics de l’Ajuntament d’Avinyó han 
dissenyat una coberta amb tancaments laterals que prote-
girà tota la superfície de la terrassa que hi ha davant del bar 
del camp de futbol. L’execució d’aquesta obra es farà durant 
l’estiu, de manera que a l’inici de la temporada 2014-2015 els 
assistents al camp ja podran disposar d’aquesta protecció. 

I DUATLÓ ESCOLAR A AVINYÓ
El 23 de març vam organitzar, juntament amb el Consell Es-
portiu del Bages, el 1r duatló escolar. L’objectiu de fomentar 
l’esport des de les edats més joves va quedar plasmat en 
l’organització d’aquest acte. Des de la regidoria d’Esports es-
tem molt contents de veure l’alta participació de nens i nenes 
del municipi en actes esportius com el duatló.

L’esdeveniment va ser tot un èxit i el vam arrodonir amb la 
victòria de dos avinyonencs (Abril Balasch i Biel Alsina) en les 
seves categories. Voldríem agrair la seva col·laboració a tots 
els voluntaris que van fer possible l’organització del duatló es-
colar a Avinyó.

DISSABTES FAMILIARS
Els dissabtes familiars arriben al seu final. Igual que l’any pas-
sat, des de la regidoria d’Esports en fem una lectura molt posi-
tiva, ja que des del primer dissabte familiar fins a l’últim hi ha 
hagut un augment exponencial de nens i nenes, i això ha creat 
un clima més còmode i més divertit per a tots els participants.

Amb el material de què disposem de la mateixa instal·lació 
i també el material que ens deixa la Diputació, considerem 
que nens i nenes poden practicar diferents activitats físiques, 
conèixer noves disciplines esportives i nous jocs i, el més im-
portant, passar una estona divertida. Volem agrair a tots els 
pares, mares, nens i nenes que han estat fidels al llarg de tots 
aquests dissabtes de la temporada 2013-2014 la seva partici-
pació.

ADJUDICATS ELS BARS
DEL PAVELLÓ I LA PISCINA

TERRASSA DEL BAR
DEL CAMP DE FUTBOL
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TORNEIG DE FUTBOL SALA
Enguany s’ha decidit canviar el format del torneig d’estiu de futbol sala i tindrà un format de 24 hores, és a dir, serà del dissabte 
12 de juliol a les 6 de la tarda fins a les 6 de la tarda del diumenge 13. Se li ha atorgat un caràcter comarcal per tal d’atreure més 
equips i recuperar l’alta participació d’edicions anteriors.

TORNEIG DE FUTBOL SALA INFANTIL
La 2a edició del torneig de futbol sala infantil es durà a terme el dissabte 5 de juliol de 10 del matí a 10 de la nit, amb la finalitat 
de consolidar la proposta engegada amb èxit l’any anterior. L’edició d’enguany inclourà el dinar, el berenar i el sopar de tots els 
participants, així com l’entrada a la piscina perquè gaudeixin d’un gran dia d’estiu.

TORNEIG DE PÀDEL
La primera setmana de juny s’ha posat en marxa el 3r torneig de pàdel d’Avinyó. El torneig finalitzarà el cap de setmana del 26 i 
27 de juliol amb les fases finals i l’entrega de trofeus i obsequis per a tots els participants.

EL GIMNÀS
Al llarg d’aquesta temporada 2013-2014 hi ha hagut un augment d’usuaris al gimnàs. Veient aquest canvi, es va considerar 
oportú efectuar la compra de nou material esportiu per poder satisfer la demanda dels nostres usuaris. És així que vam incorpo-
rar un mirall més gran a la zona de pes lliure i també una màquina de dominades per donar més alternatives a l’hora de realitzar 
el treball del gimnàs. 

L’objectiu principal de la regidoria d’Esports és fomentar l’esport i l’activitat física al municipi d’Avinyó. 
Una de les tasques més importants és l’organització i la planificació de la temporada d’activitats dirigides al pavelló.
Ara, ja al tercer trimestre, podem fer una valoració del que han estat les activitats 2013-2014: 

   Hem aconseguit mantenir el nombre d’usuaris i, en alguns 
casos, com  spinning, hem augmentat usuaris respecte del da-
rrer any. 

   En relació a les activitats que es fan al matí, el nombre se-
gueix sent igual, fet que ens indica que es realitza un treball 
molt bo, ja que hi ha una fidelització entre monitor i usuaris.

   En el “cos conscient per a la gent gran”, activitat que vam 
iniciar aquest mateix any, hi ha hagut una alta participació, fet 
que ens porta a ser optimistes de cara al curs vinent per poder 
seguir mantenint l’activitat. 

   Intentem promocionar l’esport als diferents sectors de po-
blació: 

L’avinyonenc Esteve Manubens ha exposat durant el mes 
juny al Centre Cívic Can Tutó. La mostra recollia pintures al 
pastel i alguns dibuixos al carbó. Manubens malgrat viure fora 
d’Avinyó des de fa molts anys, sempre ha continuat lligat al 
poble i ha agraït els comentaris elogiosos cap al seu treball 
que molts avinyonencs li han fet.

Durant la Fira dels Matiners, el centre cívic va ser visitat per 
molts assistents a la festa que van poder conèixer a partir de 
l’exposició creada per a la fira tant la part de les guerres carli-

nes que va tenir lloc a prop del nostre poble, com els secrets 
de la telegrafia òptica. L’artista Montserrat Serra Fontdevila va 
ocupar la sala de les tines amb les seves magnífiques pintures.

Amb l’arribada del bon temps, acaben moltes de les activitats 
que es fan al centre cívic durant el curs. Les classes de cultura 
per a gent gran, la catequesis, el repàs per a noies i nois de 
primària i secundària, el cant coral,... es retrobaran a partir del 
setembre.

• pel que fa a la tercera edat, les lectures són molt positives, ja 
que tant a les activitats de tarda com a les activitats de matí el 
nombre d’usuaris és elevat.

• quant als infants, també en podem treure lectures molt positi-
ves, ja que la psicomotricitat per als nens ha augmentat de nom-
bre de participants i aquest últim trimestre són 11 nens/es. 

• Dels sectors adult i dels joves no en podem fer una lectura tan 
positiva, ja que són els sectors amb menys participació, sobretot 
el dels joves. Esperem introduir noves activitats i poder satisfer les 
necessitats d’aquests dos sectors de públic, i d’aquesta manera 
incrementar el nombre d’usuaris.

ACTIVITATS DIRIGIDES ANUALS

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC CAN TUTÓ

Aquesta primavera hem pogut gaudir de bons actes 
pel que fa a la cultura i les tradicions. Com cada any, 
per Pasqua el Grup de Cantaires ens ha ofert unes 
bones Caramelles, que aquest any han tingut un re-
cord per a l’amic Josep Vall Tort. També, el dia 1 de 
maig les Puntaires d’Avinyó  han fet, per segon any, 
la trobada de puntaires al nostre poble, tot portant a 
la plaça unes 200 puntaires d’arreu; una bona diada 
rematada per una actuació castellera organitzada pel 
Centre de Gent Gran.

Pel que fa al Catalunya, després de les activitats de 
la primavera, a l’estiu parem la programació com ja 
és habitual, però a la tardor tornarem amb les ses-
sions de cinema i els espectacles teatrals, musicals i 
d’entreteniment per a tots els públics.

De cara a l’estiu, us animo a participar activament dels 
Tallers Musicals, de les revetlles que s’organitzen a 
diferents carrers del poble i a les 3 Festes Majors del 
nostre municipi, la d’Horta, la de Santa Eugènia de 
Relat i la d’Avinyó.
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L’HORA DEL CONTE
Han vingut a explicar contes a la biblioteca la Clara Gavaldà: 
Amore amore; l’Anna Selga: La Caputxeta Vermella; la Roser 
Rojas: Contes d’Andersen en el Dia internacional del llibre in-
fantil, i la Tieta Lourdes: Divertida i riallera. 

SETMANA DE LA IGUALTAT
La biblioteca va organitzar dues activitats: 
Club de lectura La dona que fugia de la boira, d’Albert Llimós. 
Ens van acompanyar la Conxita Parcerisas de Memòria i His-
tòria de Manresa i la Lluïsa Font del Centre d’Estudis del Bages. 
Amb elles vam fer una tertúlia sobre les dones a la Guerra Civil. 
En el marc històric de l’entrada de les tropes franquistes, es 
va comentar el paper de la dona en la guerra, les dones de 
la zona que van ser protagonistes i l’entrada dels nacionals a 
Avinyó.
L’hora del conte Nadons! La maleta dels bebès, amb Gisela Lli-
mona, per a nens i nenes de 0 a 3anys.

DIA DE LA POESIA
Es va fer lectura en veu alta de poemes de Joana Raspall. Tam-
bé es va llegir un poema de la Montserrat Abelló en quatre 
idiomes: Montserrat Herms va llegir la poesia en català; Yerai-
my, originària de la República Dominicana, en castellà; Evge-
niya, originària de Rússia, en rus, i la Chaimae, amb el seu pare, 
originaris del Marroc, en àrab.

SANT JORDI
Club de Lectura sobre el llibre Escrits d’Avinyó, d’Atilà Herms. 
Va participar a la tertúlia el seu fill Josep Herms, qui va aportar 
en primera persona les vivències del doctor Tilano i la forma 
en què es van anar recopilant els escrits. 
Visita de la classe de P-5 de l’escola Barnola.

‘BOOK CLUB’
El grup de participants al Book Club ha finalitzat aquest curs 
amb la lectura i comentari de quatre llibres en anglès. 

1714/2014 - CICLE DE CONFERÈNCIES
La segona conferència organitzada des de la biblioteca va ser 
La Guerra dels Matiners i el Combat d’Avinyó. L’historiador Jo-
sep Alert va fer una introducció sobre les tres guerres carlines i 
el seu context històric i social. La Segona Guerra Carlina, cone-
guda amb el nom de la Guerra dels Matiners, es va produir du-
rant els anys 1846-1849. En la segona part de la conferència, 
es va centrar en el Combat d’Avinyó (16 de novembre de 1848) 
i en la figura del protagonista: Rafel Tristany, i es van donar a 
conèixer dades de la seva vida i posterior mort. Josep Alert 
també va explicar al públic les notícies publicades a la premsa 
local i estrangera sobre aquest fet. 

SETMANA DE LA GENT GRAN
Presentació del llibre Cançons, auques i badalls, de Joan Vi-
lamala. A la biblioteca hem tingut exposades 12 auques 
d’aquest autor. 

BLOC DE LA BIBLIOTECA
Si voleu anar seguint les notícies i activitats de la biblioteca, 
ho podeu fer a través del bloc wordpress.biblioavinyo.com o 
facebook.com/biblioteca.davinyo

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
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El president de la Generalitat, Artur Mas, ha dit moltes vegades 
que el “coneixement de llengües, especialment l’anglès, 
és un tema central de país i d’Estat, i el Govern se’l pren 
d’aquesta manera”. I hi ha afegit que Catalunya “s’ha de 
destacar en el coneixement de llengües, perquè és, i cada 
vegada ho serà més, un país turístic, exportador, de gene-
ració científica i de captació d’inversió estrangera”.

Recordem que un 38% de les escoles a Catalunya (any 2013) ja 
imparteixen alguna matèria en anglès a banda de l’assignatura 
d’anglès, que ara l’anglès és obligatori a la formació profes-
sional de grau mitjà i que a les facultats de magisteri de cinc 
universitats catalanes la formació de mestres inclou assigna-
tures en anglès. A l’educació primària, “ja estem per sobre de 
l’objectiu que ens havíem fixat per a l’any 2018” pel que fa 
a l’aprenentatge de l’anglès.
 
Però, com diu en un article el periodista Antoni Bassas: hem de 
resignar-nos que alumnes amb deu o dotze anys de clas-
ses d’anglès acabin l’ESO sense escriure’l o parlar-lo bé? 

O bé, per què moltes famílies han de pagar quantitats força 
elevades per l’anglès dels seus fills?

Segons el periodista, la resposta és clara: tots els avenços han 
vingut quan algú ha assumit més responsabilitat de la que 
li tocava i s’ha atrevit a canviar el que no funcionava. Allà 
on no arribin les solucions del departament, que hi arribi 
la responsabilitat individual.

És en aquest punt on CiU Avinyó reflexiona i vol fer reflexio-
nar sobre si la llengua anglesa ha de ser una prioritat per als 
nostres joves i no tan joves, si cal apostar decididament pel 
seu aprenentatge. Si s’ha de parlar amb mestres, pares, em-
preses..., escoltar-los i, a partir d’aquí, crear uns objectius de 
poble a mitjà i llarg termini pel que fa a l’assoliment d’uns 
nivells acceptables d’anglès. I si això vol dir aportar diners 
des del consistori a través de subvencions o convenis amb 
escoles, entitats o acadèmies per a l’assoliment d’aquests 
objectius.

Per CiU Avinyó el coneixement de la llengua anglesa és 
una prioritat.

ENCAREM EL REPTE DE L’ANGLÈS? 
WE CAN!!!

La guia d’actuació de l’equip de govern municipal és el pro-
grama de govern que va rebre el suport de la majoria dels 
avinyonencs en les eleccions municipals de 2011. Seguim 
aquest programa i l’estem complint a bon ritme, i a més enca-
rem també altres temes no programats que han anat sorgint i 
que cal que siguin resolts.

Pel que fa a les actuacions urbanístiques i d’obres públiques, ja 
hem comentat diverses vegades que el nostre objectiu no és 
fer grans obres i grans equipaments de costos elevats. La 
despesa d’inversió la repartim en temes ben diversos que 
tenen una repercussió immediata en la millora de vida del dia 
a dia dels avinyonencs. 

Un dels objectius destacats del nostre programa de go-
vern és la millora dels carrers del poble, aspecte previst en 
diverses actuacions: la conversió progressiva dels carrers es-
trets del centre del poble en carrers de plataforma única (obra 
executada), la urbanització de les baixades que van a la zona 
escolar i esportiva (projecte aprovat, subvenció aprovada i 
execució a curt termini) i la urbanització de diversos carrers 
que són de terra o estan en mal estat (projectes redactats). Se-
guint el programa, s’ha actuat també a la carretera de Prats 
implantant mesures de pacificació del trànsit i millorant la ruta 
de vianants (voreres i pas zebra) que transita pel cantó de la 
Coma. A curt termini es farà el trasllat del semàfor al capdavall 
del carrer Dr. Fleming.

Altres obres públiques previstes en el nostre programa de go-
vern i ja executades són: la connexió de dos ramals del cla-
vegueram a les canonades de l’EDAR i la rehabilitació de la 
Torre dels Soldats. Aquesta segona obra tindrà una altra fase 
que deixarà definitivament consolidat i llest per a ser visitat 
aquest monument tan representatiu del nostre poble.

La renovació de la xarxa de distribució d’aigua del Turic 
és una obra pública ja executada que no estava prevista en 
el nostre programa, però que, coincidint amb els veïns, vam 
veure que necessitava una intervenció urgent. Quelcom sem-
blant ha passat amb les intervencions fetes als cementiris 

d’Avinyó (refeta tota la coberta dels nínxols de la via de Sant 
Joan) i de Santa Eugènia de Relat (arranjament del mur peri-
metral i de l’antiga sala d’autòpsies).

Una actuació important serà l’arranjament del dipòsit i la 
xarxa de distribució d’aigua potable d’Horta d’Avinyó. 
L’objectiu és la millora de la capacitat de subministrament 
d’aigua i la millora de la seva qualitat tot agafant l’aigua de la 
canonada que ve d’Artés i que ha d’acabar portant aigua del 
Llobregat. El projecte està redactat i la subvenció, aprovada 
inicialment per la Generalitat.

Les actuacions en els equipaments és una altra vessant de 
les obres públiques municipals. La rehabilitació de l’edifici 
d’entitats (executada en la seva primera fase), l’adequació 
d’un espai per a l’Aula de Música (executat), la construcció 
d’una caseta/magatzem per a la zona del tennis (pendent) i la 
implantació d’una zona de parada d’autocaravanes (executa-
da) són les actuacions que tenim previstes en el programa de 
govern. També se n’han fet d’altres no programades: habilita-
ció d’un local per als gegants i un altre per a la Fira dels Ma-
tiners. I n’hi ha més de previstes; per exemple, l’arranjament 
de l’arrebossat del local Catalunya, l’arranjament de l’accés al 
Centre Cívic pel cantó del pati i la instal·lació d’un ascensor/
elevador a l’escola Barnola.

Per altra banda, hem aconseguit que els responsables de les 
dues carreteres que passen pel poble fessin els arranjaments 
que vam prometre en el nostre programa electoral: actuacions 
de millora en la carretera del muro i en la sortida/entrada de 
l’eix transversal a l’Abadal.

Complim amb el programa de govern amb el qual ens vam 
comprometre i donem solució a les noves necessitats que 
van sorgint.

Equip de govern

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES.
COMPLIM AMB EL PROGRAMA DE GOVERN
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PEYU
L’actor i guionista Peyu va portar a Avinyó “Jo tinc un amic que...”. L’humor del jove creador va 
divertir el públic que omplia la sala del Catalunya i que va poder seguir les desventures d’un 
tècnic que ha d’entretenir la platea d’una teatre perquè l’actor no acaba d’arribar. Les reflexions 
sobre els aspectes més quotidians de la vida van fer passar una bona estona el nombrosíssim 
públic que ens va acompanyar.

XAVI ESTRADA
El segon trimestre de programació del local Catalunya va començar el 6 d’abril amb l’actuació 
de Xavi Estrada. El creador mataroní va presentar l’espectacle que treballa amb objectes, movi-
ment i videocreació “Nidea”. Es tracta del relat d’un personatge que decideix muntar un moble 
tot sol. Un muntatge interdisciplinari que es construeix a partir de la relació del cos i l’objecte. 
Aquesta va ser una de les obres seleccionades per Testimoni Escènic, la xarxa de suport a la 
producció i exhibició d’arts escèniques impulsada per Cal Gras. 

TIRA TEATRE
El Centre de Gent Gran d’Avinyó van portar el 2 de febrer la companyia Tira Teatre amb 
l’espectacle “La mare, quina nit!”. La gent gran van tenir un gran encert en apostar per aquest 
grup, format per membres de la colla castellera Tirallongues de Manresa, perquè van aconse-
guir aplegar un nombrós públic que va riure molt i s’ho va passar d’allò més bé. Un grup de Ti-
rallongues van muntar, de manera excepcional, un grup de teatre per celebrar el 20è aniversari 
de la colla.

LUCAS LOCUS
Una nova proposta de Testimoni Escènic es va poder veure el passat 12 d’abril. L’actor i malaba-
rista Lucas Escobedo, artísticament conegut com “Lucas Locus”, va posar en escena “Habitación 
801”. Es tracta d’un espectacle de circ, titelles i teatre visual amb un minuciós muntatge de so i 
il·luminació. La proposta convida l’espectador a l’atrotinada llar de Vicente, el protagonista del 
muntatge, un antic artista que viu experiències al·lucinatòries que fan viatjar del riure al plor.

MARCEL GROS
El pallasso manresà Marcel Gros va actuar al Catalunya el 9 de febrer amb el muntatge “Marcel 
Sol”. Malgrat ser un espectacle destinat al públic familiar –és a dir, al més menuts de casa-, 
l’actor va aconseguir fer anar al teatre molta gent adulta que, malgrat no acompanyar cap in-
fant, sabien com n’és de divertit Marcel Gros. Va ser una tarda de diumenge esplèndida. Una 
platea plena i un públic rialler que s’ho va passar d’allò més bé.

SIXTIES
El gènere musical va ser el protagonista de l’espectacle que es va poder veure el 26 d’abril 
al teatre avinyonenc. “Fil a l’agulla. Una història Yé-Yé”, de la companyia Sixties, és un divertit 
muntatge amb música dels anys 60. Escrita i dirigida per Cristina Cordero i interpretada per 
Xuel Díaz, Laura Pau i Ferran Martínez, és una obra en què la Gènia, una estudiant de classe alta 
sense nocions de costura es presenta a treballar en un taller. La nova cançó, el maig del 68 i la 
gauche divine són alguns dels ingredients del musical.

NAGMA/S’TEMPLE BAR
La programació del primer trimestre de 2014 va inaugurar l’apartat de música amb un concert 
nocturn de Nagma i S’Temple Bar, dos grups de casa amb moltes ganes de passar-s’ho bé i en-
comanar ritme al públic que va anar-los a veure. En aquesta ocasió, el Catalunya va plegar els 
seients i va mostrar la seva faceta de sala de concerts més rockera.

KAROL GREEN I SANTI CARETA
El músic avinyonenc Santi Careta ha tornat a la programació del local Catalunya, en aquesta 
ocasió, amb la cantant Karol Green. Els dos artistes, que col·laboren des de fa deu anys en dife-
rents projectes, van presentar un espectacle on revisen temes actuals de pop, soul i world mu-
sic amb l’original utilització de percussió corporal, loops i efectes a temps real. L’espectacularitat 
del muntatge la trobem en la construcció en directe dels arranjaments de cada tema. Un con-
cert que no va deixar indiferent ningú.

CAMERATA BACASIS + QUIM MOYA
L’actuació de la formació de música clàssica Camerata Bacasis,  al costat de l’artista Quim Moya, 
és una de les propostes que es recordaran. Per una banda, es va fer un rècord d’assistència de 
públic i, per una altra, la fusió de les arts plàstiques i la música van aconseguir un espectacle 
màgic. Camerata Bacasis és una formació jove, que ha iniciat el seu camí fa poc temps amb 
músics de sòlida formació que provenen de la comarca.

TEATRE MÒBIL
Els Teatre Mòbil són una garantia d’èxit. I així ho van tornar a demostrar en la seva nova visita al 
Catalunya, aquest cop per presentar l’espectacle “Sense solta”, que va rebre el premi al Millor Es-
pectacle de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada 2013. Atilà Puig, Jordi Girabal i Marc 
Fonts es construeixen un món a mida amb una escala, un faristol, un restaurant o una llegenda 
irlandesa per oferir un divertit espectacle que tan aviat deixa bocabadats grans i petits com els 
arrenca rialles.

JAUME COSTA
“Mestre Oleguer” és el darrer espectacle de l’actor Jaume Costa. A Avinyó es va poder veure el 
passat 22 de març. L’obra és una monòleg teatralitzat sobre textos d’Àngel Guimerà i ambien-
tats en la Barcelona del setembre de 1714. Jaume Costa, home de teatre inquiet, es transforma 
en un carreter honrat i treballador que es converteix en protagonista inesperat d’un moment 
crucial de la nostra història.

GRUP NEI TEATRE
El Grup Nei Teatre d’Artés ha tornat a la programació del Catalunya per presentar l’obra “El caba-
ret d’adreça desconeguda”. Està interpretada per Pere Bitriu en el paper de Max, Òscar Vilarasau 
Clotet en el paper de Martin i Cèlia Vila en el paper de Griselle. El muntatge compta també amb 
un cor de cantaires, ballarins del Grup NEI i música en directe. L’obra, que és una adaptació de 
la novel·la de Kathrine Kressmann Taylor, ha estat dirigida per Jaume Martí.
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AMICS DE LA MÚSICA
MATINAL DE TEATRE MUSICAL I PORTES OBERTES

El diumenge 6 d’abril, l’Aula de Música va acollir una matinal en què els 
alumnes, juntament amb els professors, van treballar temes relacionats 
amb el teatre musical amb l’actriu Clara del Ruste. El treball estava inspirat 
en el conte “Els músics de Bremen”, que representaran al concert de final 
de curs. Al final, els alumnes van presentar al públic una mostra del treball 
realitzat, i la matinal,  que també va incloure una jornada de portes ober-
tes, va acabar amb un aperitiu per a tothom. Aquesta ha estat la tercera 
matinal que s’ha celebrat  a l’Aula de Música. En els dos anys anteriors es 
va treballar la percussió corporal amb Santi Serratosa i el gospel amb Karol 
Greenacre. 

CANTAIRES D’AVINYÓ
CARAMELLES

Més d’una vuitantena de caramellaires va portar, per Pasqua, la música per 
tots els racons del poble. Aquest any es van poder escoltar la sardana “To-
rroella, vila vella” de Vicenç Bou, un vals, una cançó tradicional pels petits 
titulada “Tu cantes” i la rumba de Terratombats “Mitjons blancs”. Tampoc hi 
van faltar balls com el de les cintes i el de bastons, i aquest any també es 
va fer el ball de les panderetes. El dissabte, els caramellaires van cantar a 
la part sud del poble i a la residència Relat, i el diumenge de Pasqua van 
recórrer gran part del poble amb final a la plaça Major després de missa. 
Aquest any van dedicar la targeta commemorativa al desaparegut cantaire 
Josep Vall.

MOTOR CLUB AVINYÓ
EXHIBICIÓ DE TRIAL 4X4 

Més d’una vuitantena de caramellaires va portar, per Pasqua, la música per 
tots els racons del poble. Aquest any es van poder escoltar la sardana “To-
rroella, vila vella” de Vicenç Bou, un vals, una cançó tradicional pels petits 
titulada “Tu cantes” i la rumba de Terratombats “Mitjons blancs”. Tampoc hi 
van faltar balls com el de les cintes i el de bastons, i aquest any també es 
va fer el ball de les panderetes. El dissabte, els caramellaires van cantar a 
la part sud del poble i a la residència Relat, i el diumenge de Pasqua van 
recórrer gran part del poble amb final a la plaça Major després de missa. 
Aquest any van dedicar la targeta commemorativa al desaparegut cantaire 
Josep Vall.

PUNTAIRES D’AVINYÓ
I CENTRE DE GENT GRAN
TROBADA DE PUNTAIRES I DIA DEL SOCI

Per segon any consecutiu, el dia 1 de maig Avinyó va acollir una jornada 
festiva amb la Trobada de Puntaires i el Dia del Soci de la Gent Gran. Dese-
nes d’aficionades a les puntes al coixí van desafiar el sol i es van concentrar 
a la plaça Major, que també va ser l’escenari d’una reeixida jornada caste-
llera. Hi van participar els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Cer-
danyola i la Jove de Vilafranca. Les activitats, que estaven també incloses 
dins la festa del Dia del Soci de la Gent Gran, van culminar amb un dinar de 
germanor a la sala polivalent amb els socis de l’entitat.

ESQUERDABOCS-CENTRE
EXCURSIONISTA D’AVINYÓ (CEA)
CURSA DELS MATINERS

El dissabte 3 de maig es va celebrar la tercera Cursa dels Matiners. Aquest 
any, com a novetat, es van fer dues curses, una de 10 quilòmetres i una 
altra de 17. La prova va passar per indrets emblemàtics del municipi com 
la Torre dels Soldats i el Pont Vell i va comptar amb la presència de perso-
natges relacionats amb la Fira dels Matiners. Les dues curses van reunir 
un total de 88 participants. El guanyador de la prova de 10 quilòmetres 
va ser Josep Barrufet, i el primer local, Key Caro. Per la seva banda, Sergi 
Rodríguez es va imposar a la de 17 quilòmetres, que va tenir com a primer 
local Francesc Besora. La cursa va acabar amb un sopar al pavelló, on es va 
fer l’entrega de premis.

VOLS SER SOCI DELS AMICS DE LA MÚSICA?
L’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó us convida a ser socis/sòcies de l’entitat.

L’Associació es va constituir l’abril de 2005 amb l’objectiu d’impulsar l’educació musical al poble. En l’actualitat, entre 
altres activitats, treballa en dos projectes: l’organització dels Tallers Musicals d’Avinyó i la gestió de l’Aula de Música.  
- Si hi vols col•laborar, t’animem a ser-ne soci/sòcia!
- No es paga quota – S’accepten aportacions lliures

Podeu demanar l’imprès i donar les vostres dades
a  l’Aula de Música, a la Biblioteca o al Centre Cívic.

Gràcies!
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I JA EN VAN 3!

Els inicis auguraven un gran futur, però la realitat actual supera totes les expectatives.
La Fira dels Matiners es consolida any rere any i només fa que créixer.
Alguns exemples són la incorporació de noves escenes teatrals com el lluït casament, la participació dels 
restauradors en l’apartat gastronòmic, l’edició del Receptari de Cuina dels Matiners i del Conte dels Matiners, 
el gran augment de parades, que van omplir la zona firal de cap a cap, o la botifarrada del dissabte al vespre 
com a recompensa als llargs dies d’assajos i preparatius, entre d’altres coses...
No ens podem deixar de destacar la musicalització en directe de la batalla final i els balls tradicionals en la 
cloenda, que han donat a la fira un caché difícil de superar.
Aquesta fira ens enganxa a tots els que hi col·laborem d’una manera o altra, però també a aquells que la dis-
fruten i, és per això, que tots plegats ja estem fent el compte enrere per la propera Fira dels Matiners!

Enhorabona a tots!



El Pont Vell fou malmès per un terratrèmol el 1783 i posteriorment reconstruït el 1815. 
Fins al segle XIX, als extrems del pont hi havia una capella dedicada a sant Antoni i un 

petit comunidor, que no era res més que una edificació en forma de porxo als quatre vents 
i cobert on s’aixoplugava el sacerdot que conjurava les tempestes i les pedregades.

Per aquest pont, hi passen el camí ral i el camí ramader, una antiga concessió reial de dret de 
pas per als ramats transhumants. Des del Pont Vell, tots dos camins es dirigeixen al Lluçanès 

per continuar cap al Pirineu i França.

El Pont Vell d’Avinyó és una construcció gòtica del segle XIV que, travessant la riera de Relat, comunicava el sector de 
llevant del terme amb el nou nucli que a partir del segle XIII va néixer al voltant de l’església de Sant Joan 
d’Avinyó.

La constatació que, molts segles abans, per aquest punt hi passava un calçada 
romana ha fet pensar a alguns historiadors que en aquells temps ja hi devia ha-
ver un petit pont o pas per creuar el riu i que, al segle XIV, el nou pont fos construït 
sobre les antigues restes romanes.

És un pont gòtic que respon a la tipologia anomenada d’esquena d’ase, és a dir, amb 
un pendent més o menys pronunciat fins a la punta central. És format per tres arcs, 
tots de mides desiguals i col·locats asimètricament jugant amb el terreny. L’aparell 
del pont és força irregular de mides i els blocs de pedra són col·locats en filades unides 
amb morter de calç. Les dovelles dels tres arcs de mig punt són col·locades a plec de 
llibre, de mides més regulars i resseguides per una filada de carreus més petits.


