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Malgrat els entrebancs que el govern de Madrid ha anat po-
sant contra la consulta sobre el futur polític de Catalunya, 
aquesta consulta, finalment, es va celebrar, el 9 de novembre 
passat, amb un èxit rotund. Va ser un èxit gràcies a l’empenta 
de tots: la societat civil, el govern català, els partits proconsul-
ta, les entitats socials, els milers de voluntaris i els 2,3 milions 
de persones que, desafiant les amenaces dels darrers dies, 
van voler deixar clar quina és la voluntat del poble català.

A Avinyó es va poder votar, com sempre i amb tota norma-
litat, a l’escola Barnola, cedida per l’Ajuntament. És de des-
tacar el bon ambient que s’hi respirava i la sensació col·lectiva 
d’estar vivint un moment històric. La participació de 1.228 
avinyonencs, un 68% dels possibles, va ser elevada i va po-
sar Avinyó en els llocs destacats de les estadístiques de parti-
cipació. Va ser un pas més, i aquest molt important, en el camí 
de Catalunya cap a la seva llibertat.

Les setmanes anteriors a la consulta, els ajuntaments del país 
van manifestar el seu suport a tot el procés. El 25 de setembre, 
el Ple de l’Ajuntament d’Avinyó va aprovar, per unanimi-
tat, una moció de suport a la celebració de la consulta so-
bre el futur polític de Catalunya. La van aprovar 920 dels 947 
ajuntaments de tot el país.

El dissabte 4 d’octubre, els alcaldes dels pobles i ciutats de 
Catalunya van anar al Palau de la Generalitat a entregar, 
en mà, la moció aprovada a cada Ajuntament. L’acte, inèdit 
al nostre país, va suposar una forta alenada de suport al presi-
dent de la Generalitat per fer front a l’immobilisme i la negació 
del govern de Madrid.

EL 9N, UN ÈXIT ROTUND

SUPORT MUNICIPAL A LA CONSULTA DEL 9N
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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
Participació i Comunicació

Serveis Municipals
Promoció Econòmica

Medi ambient i Medi rural
Educació

Salut i Acció Social
Joventut
Esports
Cultura

Grups Municipals
Coordinadora

Vist i viscut
Història i patrimoni

3
4/5
6/9
10/11
12
13
14
15
16

17
18
19
20/21
22/23
24/25
26/27
28

Edició: Ajuntament d’Avinyó
Agraïments: redactors, fotògrafs,
i col·laboradors

Disseny i maquetació:

www.infartdesign.com

Dipòsit legal: B-9890-2006

Entregant la moció d’Avinyó al Sr. Jordi Vilajoana, secretari general
de la Presidència

RESULTATS 9N A AVINYÓ 
Total de vots emesos: 1.228 (68% aprox.)

Sí-Sí 1.116 90,88%

Sí-No 30 2,44%

Sí-Blanc 19 1,55%

No 10 0,81%

Blanc 20 1,63%

Altres 33 2,69%



En una decisió sense precedents, la conselleria de Governació 
de la Generalitat de Catalunya, dirigida per Joana Ortega, va 
anul·lar a finals de juliol les assignacions per a inversions del 
programa PUOSC que mig any abans havia aprovat. La decisió 
és molt greu perquè afecta tots els municipis de Catalunya i 
els causa un important perjudici. Recordem que el PUOSC és 
la font de finançament més important que reben els muni-
cipis per poder fer obres d’infraestructura bàsica. 

A diferència del que havia passat fins ara, els ajuntaments de 
l’actual mandat municipal, 2011-2015, no hauran rebut 
aquest ajut per desenvolupar els seus projectes d’inversió. 
A Avinyó aquest ajut solia ser d’entre 400.000 i 500.000 euros 
per mandat. Ara no haurem tingut res. Només els 55.000 eu-
ros que quedaven del PUOSC anterior i que vam destinar a la 
rehabilitació parcial de l’Edifici d’Entitats.

El que encara fa més greu aquesta anul·lació és que s’hagi fet 
després que tots els ajuntaments haguessin elaborat i presen-
tat els seus projectes i la conselleria hagués esmerçat esforços 
en un llarg procés de valoració per seleccionar els projectes 
subvencionables i establir l’import de cada subvenció. Molt 
temps, molta feina i molts diners gastats per no res.

La Generalitat en cap moment ha comunicat directament als 
municipis la derogació de la partida d’inversions del PUOSC. El 
decret publicat al DOGC el 24 de juliol sobre els ajuts de man-
teniment (57.000 euros per a Avinyó) explica aquesta deroga-

ció de passada en un petit paràgraf. I la carta informativa sobre 
aquest decret que van rebre els ajuntaments no menciona en 
cap moment la derogació del PUOSC. 

Molts ajuntaments ja tenien els projectes amb subvenció 
promesa a punt per ser executats. Ara s’han vist obligats a 
aturar-los o a buscar  alternatives per poder-los finançar.

A Avinyó tenim dos projectes afectats. Donat el seu in-
terès, l’Ajuntament farà tots els possibles perquè es pu-
guin executar tal com estava previst.

Els projectes afectats a Avinyó són:
1) Urbanització dels carrers de connexió

a la zona docent i esportiva

        • Pressupost: 252.698,04 euros
        • Subvenció anul·lada: 158.590,69 euros

        • Cost per al municipi: 94.107,35 euros

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

        • Pressupost: 119.653,93 euros
        • Subvenció anul·lada: 95.000,00 euros

        • Cost per al municipi: 24.653,93 euros

El municipi d’Avinyó té tres cementiris: el del nucli urbà d’Avinyó, el d’Horta i el de 
Santa Eugènia de Relat. Gràcies a un ajut tècnic de la Diputació de Barcelona, 
especialistes en el tema han fet un inventari dels tres cementiris municipals 
tot identificant i situant sobre el terreny cada unitat d’enterrament (nínxol, tomba o 
columbari) i tots els elements del cementiri. També han analitzat les dades de tots 
els nínxols i tombes (difunts, titulars, beneficiaris, moviments econòmics, etc.) i han 
valorat l’estat actual dels cementiris tenint en compte la normativa vigent.

Aquesta tasca s’ha pogut fer de manera més efectiva gràcies a un programa infor-
màtic de gestió de cementiris elaborat pel Consell Comarcal del Bages, del qual 
l’Ajuntament d’Avinyó disposa pel fet d’haver-se adherit al projecte.

Ara tenim tota la informació dels nínxols i tombes entrada a dins del programa in-
formàtic, la qual cosa ens permet accedir ràpidament a la informació de l’estat de 
qualsevol unitat d’enterrament i tenir en tot moment una visió general de l’estat del 
cementiri. Tot això ens facilita la gestió i ens permet preveure necessitats futures.

L’esperada finalització de les obres de la portada d’aigua des 
del Llobregat a Artés, Sallent, Calders i Avinyó i la posta en 
marxa del nou servei és un tema que dura des de fa temps. 
Fa 4 anys, quan faltava molt poc per acabar, les obres van 
quedar aturades a causa de les desavinences sorgides en-
tre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa adjudi-
catària. Des de llavors, el Consell Comarcal del Bages i els 
ajuntaments afectats hem estat pressionant l’ACA perquè 
resolgués la situació i facilités l’acabament de les obres. 
Hi ha hagut  diversos moments en què semblava que tot es 
resolia, però han estat  falsos miratges.  Els darrers episodis van 
ser l’estiu del 2013, i en vam informar en l’Avinyó Informa núm. 
14. També el novembre del 2013 les promeses de l’ACA sem-
blaven esperançadores. Però de nou tot es va encallar.

Durant els poc més de tres anys de l’actual mandat munici-
pal, els quatre ajuntaments més perjudicats per l’aturada de 
les obres (Artés, Avinyó, Calders i Sallent), juntament amb tèc-
nics i polítics del Consell Comarcal del Bages, hem treballat 
intensament per desencallar les obres. A part de reunions de 
treball al Consell Comarcal i dels contactes directes amb les 
institucions, els quatre alcaldes afectats ens hem entrevis-
tat amb:
Leonard Carcolé, director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(novembre 2012),
Joan Reventós, assessor del president de la Generalitat per a 
les relacions amb el territori, i 
Jordi Moltó, delegat del Govern a la Catalunya Central (des-
embre 2012),
Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya (abril 
2013),
Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (nov-
embre 2013).

A tots els hem explicat el perjudici que, per als nostres pobles, 
suposa no poder rebre l’aigua projectada, i els hem reclamat 
una solució urgent. Estem convençuts que, si ara les obres es 
desencallen, serà en bona part fruit de la feina feta pels ajun-
taments i el Consell Comarcal.

Ara estem vivint un altre moment que torna a ser esperança-
dor, però que hem de mirar de nou amb actitud molt crítica. 
El dia 22 de juliol passat, l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’empresa adjudicatària van signar un acord per acabar 
les obres. El compromís afecta l’arranjament i reposició de les 
instal·lacions espatllades i robades, la finalització de les po-
ques obres que faltaven i el control del bon funcionament de 
tot el sistema. Es va acordar que les actuacions començarien 
el mes de setembre i així ha estat. Ja hi treballen. En el docu-
ment hi ha el compromís que en 7 mesos estarà tot fet. Cal 
veure si és així o si apareixen nous entrebancs. 

Les esperances en que tot vagi bé hi són. No es pot prometre 
res, però el que és cert és que la cosa es mou. 

Hi estarem a sobre.

El  Decret 82/2010, de 29 de juny, de la Generalitat de Catalunya estableix qui-
nes són les activitats i els centres públics i privats que han d’adoptar mesures 
d’autoprotecció per fer front a possibles situacions d’emergència. El conjunt 
d’aquestes mesures constitueix el Pla d’Autoprotecció (PAU) del centre o de l’activitat.

D’acord amb aquest decret, els equipaments públics obligats a tenir Pla 
d’Autoprotecció són aquells que tenen una ocupació superior a 500 persones i 
inferior a 2.000. Totes les llars d’infants també estan obligades a tenir PAU, inde-
pendentment de l’ocupació. 

En el cas d’Avinyó, el centres obligats a tenir un Pla d’Autoprotecció són: la llar 
d’infants, el pavelló municipal d’esports i la pista polivalent. Aquests dos darrers 
centres o equipaments estan obligats a homologar el PAU no per l’activitat princi-
pal, que és l’esportiva, sinó per altres activitats com concerts, celebracions festives... 
L’Ajuntament va iniciar fa un temps la redacció dels PAU d’aquests tres equipaments, i 
ara s’ha acabat el procediment d’homologació del pavelló. Els altres dos van pel camí. 

L’estat del PAU dels tres equipaments municipals és el següent:
Pavelló municipal d’esports: homologat
Llar d’infants l’Estel: redactat, revisat i pendent d’homologació
Pista polivalent: redactat, revisat i pendent d’homologació

LA GENERALITAT ANUL·LA L’AJUT DE
253.000 EUROS QUE HAVIA CONCEDIT A AVINYÓ

REVISIÓ I INFORMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ 
DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

ESTAT DE LA PORTADA D’AIGUA
DES DEL LLOBREGAT

HOMOLOGAT EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
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El ple municipal del dia 30 de juliol va aprovar inicialment la modificació de crèdit 
que creava les partides pressupostàries per fer front a les despeses d’aquesta obra.

La previsió inicial fou la següent:

 Subvenció PUOSC:    158.590,69 

 Aportació Ajuntament:          5.052,96 

 Contribucions especials dels veïns:       5.476,64

 Aportació promotors Cal Mateu:     43.577,75

 Cost total de l’obra:                  252.698,04 euros

La derogació de l’ajut del PUOSC per part de la Generalitat ha obligat a modi-
ficar aquesta previsió. Donat que la urbanització d’aquests carrers és molt neces-
sària, l’Ajuntament ha buscat un finançament alternatiu que substitueixi tota la sub-
venció. Això ha portat el seu temps i ha endarrerit l’inici de les obres. Els 158.590,69 
euros de subvenció derogats han estat substituïts per un ajut de caixa de 
85.000,00 euros (préstec a interès zero) i una subvenció per a inversions de 
72.708,23 euros, atorgats, tots dos, per la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament 
hi ha afegit 882,46 euros per completar el valor total.

La previsió final queda així:

 Subvenció Diputació de Barcelona:  72.708,23

 Ajut de Caixa de la Diputació  85.000,00

 Aportació Ajuntament:      5.935,42

 Contribucions especials dels veïns:     45.476,64

 Aportació promotors Cal Mateu:     43.577,75

 Cost total de l’obra:                                252.698,04 euros

 
Financerament significa que els 85.000 euros de l’ajut de caixa els hi posa 
l’Ajuntament i ja no són una subvenció. Es tracta d’un préstec a interès zero a tornar 
en deu anys, que incrementa molt poc el deute municipal. El nivell d’endeutament 
passarà de l’11,40% (a 31/12/2013) al 12,50% (a 31/12/2014). Uns valors molt 
baixos si els comparem amb la mitjana dels municipis catalans o amb el límit màxim 
permès, que és del 75%. En valors absoluts i considerant l’amortització de deute feta 
aquest any, passarem de deure 214.933,33 euros a 235.610,00. 

En el ple municipal del dia 6 de novembre s’ha aprovat definitivament aquesta 
modificació de crèdit incorporant-hi l’ajut de caixa i la subvenció de la Diputació en 
substitució de la subvenció derogada per la Generalitat. En el mateix ple s’han apro-
vat els plecs de clàusules i la convocatòria per procedir a la licitació de l’obra. La 
previsió és adjudicar l’obra el mes de desembre i començar els treballs tot seguit.

Les fortes pluges de finals d’agost i primers de setembre 
van malmetre el sistema d’impulsió d’aigua potable des 
del pou de la Gavarresa fins al dipòsit d’Horta. La reparació 
té un cost que, sense ser exageradament elevat, no és conve-
nient assumir, donat que en un futur pròxim l’Ajuntament te-
nia previst de connectar la xarxa de distribució d’Horta amb 
la canonada en alta que ve d’Artés i que ha d’acabar portant 
l’aigua del Llobregat.

Per evitar pagar reparacions que servirien per poc temps, 
l’Ajuntament ha acordat executar immediatament la con-
nexió amb la canonada d’Artés i renovar la part de cano-
nada que va de la connexió al dipòsit. Per finançar aquesta 
actuació, s’ha demanat un ajut extraordinari a la Diputació de 
Barcelona.

El projecte complet per arranjar el sistema de distribució 
d’aigua potable d’Horta està pressupostat en 119.653,93 eu-
ros. L’acord d’atorgament de l’ajut de 95.000 euros per la Ge-
neralitat dins el programa PUOSC preveia que l’execució no es 
podia fer fins al 2016.

LICITACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DELS CARRERS D’ACCÉS A LA ZONA
ESCOLAR-ESPORTIVA

CONNEXIÓ D’HORTA A LA CANONADA
D’AIGUA QUE VE D’ARTÉS
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Les actuacions que el projecte preveu són:

· Connectar la xarxa de distribució d’Horta a la canonada en 
alta que ve d’Artés i que ha d’acabar portant l’aigua del Llo-
bregat.

· Arreglar el dipòsit d’Horta.

· Canviar les canonades de distribució obsoletes.

· Connectar el carrer de Sant Jaume al sistema de distribució 
d’Horta.

La derogació de l’ajut de 95.000 euros ens obliga a bus-
car altres mecanismes de finançament per poder executar 
aquest projecte. De totes maneres, amb l’actuació d’aquesta 
tardor se n’haurà executat una part important: la connexió a la 
canonada d’Artés. Cal, però, continuar fins al final per tenir el 
sistema de distribució d’aigua d’Horta en bones condicions.



OBRES D’ADEQUACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
I DE L’ESPAI MATINERS

PATI DEL
CENTRE CÍVIC

Les actuacions previstes al pati del Centre Cívic tenen dos objectius:

1) Fer més accessible el pati millorant l’entrada des del ca-
rrer del Mig. La millora de l’accessibilitat és necessària per a 
tot tipus de persones i per als materials que es necessiten per 
a les activitats que es fan en aquest pati.

2) Unir el pati del Centre Cívic amb el pati de l’Aula de Mú-
sica i l’Edifici d’Entitats i convertir el conjunt en un únic com-
plex ludicocultural, tot fent que el pati esdevingui l’element 
central d’aquest complex.

En la primera fase es farà el següent:

· Treure la paret que separa els dos patis.

· Moure l’escenari al cantó nord del pati.

· Fer una rampa que connecti els dos patis.

· Fer una nova escala entre els dos patis.

· Adaptar les dues portes de l’edifici perquè siguin
  portes d’entrada al Centre Cívic.

En una segona fase s’arranjarà l’accessibilitat entre el pati i el 
Centre Cívic i l’accés al segon pis.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ
ESPAI MATINERS

Es farà l’adequació del vestíbul d’entrada al Centre Cívic i de la 
sala d’exposicions de la planta baixa per ubicar-hi l’Espai Mati-
ners. L’actuació comporta, entre d’altres coses:

· Sanejament de les parets de la sala d’exposicions.

· Convertir la finestra entre la sala i el vestíbul en una porta.

· Instal·lació de deshumidificadors per resoldre el problema
 de les humitats.

· Posar un terra rústic sobre l’existent que aïlli la humitat.

· Posar un separador entre el vestíbul i l’escala d’accés al
  primer pis.

· Instal·lar paraments per situar-hi els elements a exposar.

El projecte pot ser consultat a la web municipal www.avinyo.cat.

Aquestes actuacions formen part del “Projecte de desenvo-
lupament turístic i comercial d’Avinyó” subvencionat amb 
fons europeus FEDER. També gaudeix d’un ajut de la Dipu-
tació de Barcelona destinat a la remodelació d’edificis pú-
blics singulars. El cost de les obres més els honoraris tècnics 
és de 53.551,41 euros.
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Al cap de poc temps d’haver-se acabat les obres de remodelació del Catalunya, l’arrebossat de la façana va començar de caure. 
Durant l’actual mandat municipal, aquesta caiguda ha continuat. L’actuació sobre la façana és del tot necessària per millorar 
el seu aspecte i la seguretat.

Cal dir que els trossos d’arrebossat que s’han desenganxat són de l’arrebossat vell, el que està sobre pedra i que durant les obres 
no es va tocar. Mentre que les parts de façana feta de nou amb totxo i amb un nou arrebossat es mantenen intactes.

L’actuació prevista consisteix a deixar a la vista bona part de la pedra original de la façana i mantenir l’arrebossat només 
sobre les zones amb totxo i poc més. Simultàniament es procedirà a cobrir la façana nord de l’edifici amb una paret aïllant 
per millorar l’aïllament tèrmic de l’edifici i l’eficiència energètica del sistema de calefacció.

Seguint amb l’objectiu de fer que els equipaments municipals siguin accessi-
bles  a tothom, l’Ajuntament d’Avinyó ha endegat la instal·lació d’un ascensor a 
l’escola Barnola, que connecti la planta baixa amb el primer pis.

El projecte s’ha fet amb la supervisió del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, que contribuirà parcialment a les despeses de l’obra. Prò-
piament, el que s’ha instal·lat és un elevador, una versió més senzilla d’ascensor, 
de menor cost i que demana menys obra d’instal·lació i menys manteniment. El fet 
de connectar només dos pisos fa que l’opció triada sigui la més adequada. Cal dir 
que, malgrat el nom, l’aparença i el funcionament del sistema és pràcticament la 
mateixa que la d’un ascensor normal.

L’impacte de la instal·lació ha estat mínim, ja que l’ascensor s’ha situat en un pati 
interior i no s’ha menjat gens de superfície disponible dins de l’edifici. Les obres de 
paleta s’han fet entre setembre i octubre, i a finals d’octubre s’ha iniciat la instal·lació 
de l’ascensor. A falta del tancament final, l’estimació del cost de l’obra gira al vol-
tant dels 35.000 euros.

Cal ressaltar que, a més de facilitar l’accés al primer pis de l’escola a persones amb 
mobilitat reduïda i de donar compliment a la normativa d’accessibilitat dels edificis 
públics, amb aquesta instal·lació es dóna resposta a una vella reivindicació dels pa-
res i mestres de l’escola Barnola.

ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DEL CATALUNYA

ASCENSOR A L’ESCOLA BARNOLA



RESULTAT FINAL DEL PRESSUPOST ORDINARI

 Ingressos totals (drets reconeguts nets):  1.884.034,69 €

 Despeses totals (obligacions reconegudes netes): 1.454.474,65 €

 Estalvi net:        429.560,04 €

L’apartat de despeses del pressupost ordinari inclou les despeses de personal, les despeses de serveis i de manteniment, les des-
peses financeres i les transferències corrents. Mentre que a l’apartat d’ingressos hi ha les taxes i impostos recaptats directament 
i els que l’Ajuntament ha rebut a través d’institucions superiors.
El balanç del funcionament ordinari ha estat positiu i s’ha generant un estalvi net de 429.560,04€.

RESULTAT DEL PRESSUPOST D’INVERSIONS

Mostra la destinació de recursos en la dotació d’infraestructures locals i en la millora de la qualitat dels serveis municipals.

 Despeses destinades a inversió:       453.003,09 €

 Finançament de les inversions: 

 - Transferències de capital provinents d’altres administracions:   235.943,73 €
 - Estalvi de l’Ajuntament:        217.059,36 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Mostra el saldo derivat de l’execució de totes les operacions pressupostàries. Inclou el pressupost ordinari i els capítols d’inversió:

 Ingressos totals:         2.119.978,42 €

 Despeses totals:         1.907.477,74 €

 Resultat pressupostari:           212.500,68 €

Després efectuar els ajustaments requerits, el resultat pressupostari de 2013 ha donat un saldo positiu de 186.118,65 €.

ROMANENT DE TRESORERIA

Mostra la solvència/liquidesa de l’Ajuntament.
Tenint en compte els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de 2013, els drets pendents de cobrar i els deutes pendents de 
pagar en la mateixa data, i efectuats els ajustaments per insolvències i desviacions de finançament, el romanent de tresoreria 
de l’any 2013 presenta un resultat positiu de 86.665,00 €, que es pot utilitzar per finançar futures actuacions en el pressupost 
de l’any 2014 i posteriors sense contravenir la llei d’estabilitat pressupostària.

DEUTE

Mostra el capital que l’Ajuntament té pendent de retornar amb motiu dels préstecs concertats.
El deute que l’Ajuntament d’Avinyó té amb les entitats financeres, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Hisenda puja a 
214.933,33 €. Aquesta quantitat representa només un 11,40% dels ingressos corrents, un percentatge molt baix i lluny del 
75% que la llei estableix com a límit, però que una tercera part dels municipis catalans supera.

TANCAMENT DELS COMPTES
DE L’AJUNTAMENT DE L’ANY 2013

Aprovació inicial en sessió ordinària del ple de la corporació del 30 de juliol de 2014.

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2014

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS10  |  AVINYÓ INFORMA REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS AVINYÓ INFORMA  | 11

El pressupost del 2013 s’ha tancat amb un resultat positiu net de 86.665,00 € i un nivell d’endeutament de només 11,40% del 
pressupost ordinari.



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
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L’Ajuntament d’Avinyó ha encarregat a l’empresa Ingekabel la 
redacció d’un projecte per estendre una xarxa de fibra òp-
tica a Avinyó i poder donar servei de telecomunicacions 
d’altes prestacions a habitatges i empreses. La xarxa haurà 
de donar servei de telefonia fixa, telefonia mòbil, internet 
d’alta velocitat i televisió. Si el projecte és viable, la fibra òp-
tica substituirà l’actual xarxa de cable coaxial per la qual 
s’emet la televisió, la modernització de la qual és limitada i 
costosa, i arribarà a més llocs que no pas ara.

Ara estem en fase de redacció del projecte; després ha de ve-
nir la previsió del finançament necessari, i, finalment, la seva 
execució. Els estudis previs que s’han fet indiquen que el pro-
jecte pot ser viable i, a curt termini, autofinançable. Si el fi-
nançament es resol bé, la intenció de l’actual equip de govern 
és iniciar l’execució com més aviat millor.

El ràpid accés a tota mena de serveis, a la informació i a la 
transmissió de dades afavoreix el desenvolupament econò-
mic i la millora del benestar social. Un bon servei de telecomu-
nicacions és bo per a les persones, els autònoms, les empreses 
de serveis i les indústries de tot arreu, també d’Avinyó. Malgrat 

la necessitat i l’interès social, les empreses de telefonia van 
molt lentament a estendre la fibra òptica per tot el territori. 
La previsió és que els municipis petits  tardaran anys a poder 
gaudir d’aquest servei. És per això que hi ha ajuntaments, 
com ara el d’Avinyó, que han pres la iniciativa d’estendre 
una xarxa de fibra òptica de propietat municipal i acostar 
com més aviat millor als seu ciutadans uns serveis cada cop 
més essencials.

Des del passat 23 d’octubre, l’Ajuntament d’Avinyó disposa 
d’una pàgina web renovada. El nou disseny, d’acord amb 
l’estil de les pàgines web actuals, permet mostrar molta més 
informació a primer cop d’ull i fa més fàcil a l’usuari de tro-
bar tot allò que busca. La nova estructura de la web permet, a 
més, posar-hi més informació que no pas ara i classificar-la de 
manera més ordenada. 

Gràcies al procediment de certificació digital català, els 
anuncis publicats a la web tenen el mateix valor oficial 
que els penjats en paper al tauler d’anuncis de l’entrada de 
l’ajuntament. La web informa, també, al ciutadà dels tràmits a 
seguir per demanar qualsevol servei.

Entre d’altres informacions, l’usuari pot consultar totes les or-
denances fiscals vigents al municipi, la normativa urbanís-
tica, els reglaments, les actes dels plens i totes les revistes 
municipals publicades els darrers anys.

També hi ha informació pràctica sobre el municipi: bars, res-
taurants, comerços i establiments de serveis; informació dels 
polígons i zones industrials i les empreses que hi ha ubicades; 
les entitats del poble; els equipaments municipals... També 
s’hi pot consultar un plànol dels carrers i del terme municipal, 
així com la informació turística amb la descripció dels punts 
d’interès.

La web inclou també una secció de notícies i una agenda 
d’activitats.

La renovació de la web municipal ha estat possible gràcies 
a un ajut de la Diputació de Barcelona que l’Ajuntament 
d’Avinyó va sol·licitar.

Les pluges i els temporals d’aquest estiu han propiciat una 
temporada poc complicada quant a incendis forestals. En can-
vi, sí que s’han malmès bastant els camins rurals per l’excés 
d’aigua, sobretot quan es produeixen temporals forts.

La tercera setmana d’agost va caure un temporal molt fort que 
va fer desbordar la Gavarresa en alguns trams. La font del 
Tomàs, concretament, va quedar aïllada a causa d’un ramal 
de la riera. Quan l’aigua va baixar, va quedar un gran forat a 
l’entrada de l’espai de la font, un forat que ja ha estat reparat.

Un altre espai on s’ha hagut d’actuar ha estat la part baixa del 
torrent de Salva-rossa, en el pas que va de la zona escolar 
i esportiva cap a cal Parés i la Verdagueria. Aquest pas havia 
quedat molt malmès i ara ja torna a estar en bones condi-
cions per passar-hi.
Encara queden pendents altres camins i espais per reparar, 
una tasca que s’anirà fent de mica en mica.

La brigada municipal ha comptat aquest últim mig any amb 
l’ajuda de 3 places provinents de la primera convocatòria 
del Pla d’ocupació local. Els ocupants d’aquestes places va-
ren iniciar el treball al llarg de la primera quinzena d’abril, i van 
acabar el període la primera quinzena d’octubre.

Des de principis de novembre es compta amb l’ajuda de 2 
places provinents de la segona convocatòria d’aquest Pla 
d’ocupació local.
Alhora, també hi tenim una plaça provinent d’un Pla d’ocupació 
del Consell Comarcal. Aquesta plaça l’ocupa la Siham Bengrad, 
des de finals de juliol fins a finals de gener.

La brigada, per la seva banda, va complint amb les tasques 
que se li encomanen. La primavera i l’estiu són els trimestres 
amb més feina. Els dies anteriors a la Festa Major es treballa 
per deixar el poble tan ben arreglat com sigui possible, i els 
dies de la Festa Major es treballa cada dia per tal que es pu-
guin celebrar els actes previstos per als dies festius i per tenir 
el poble net i en bones condicions, ja que són dies que també 
ve gent de fora a visitar-nos. Un treball digne de ser reconegut.

FIBRA ÒPTICA, UNA OPORTUNITAT
DE FUTUR PER A AVINYÓ

AVINYÓ RENOVA LA WEB MUNICIPAL

ARRANJAMENT DELS CAMINS 
AFECTATS PER LES PLUGES

LA BRIGADA MUNICIPAL
ES REFORÇA AMB NOVES
INCORPORACIONS
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Recentment, ha finalitzat el disseny d’un nou plànol del municipi d’Avinyó, en el qual s’ha buscat complementar la informació 
bàsica sobre la nomenclatura de carrers, serveis públics i carreteres amb la d’altres informacions turístiques d’interès. 

Per entrar en més detall: és plegable, imprès en dues cares i conté la vista del nucli principal per una banda i la del municipi, més 
l’ampliació d’Horta d’Avinyó, per l’altra. 

A això s’hi sumen informacions sobre part del patrimoni existent, les festes i els esdeveniments més importants, i la 
senyalització de les principals rutes de senderisme que passen pel municipi. A més, hi ha informació sobre els diversos 
allotjaments per dormir i/o menjar, amb adreces i telèfons per facilitar-ne la localització. 

Així, aquest important producte permetrà a qualsevol persona tenir accés ràpid a informació geogràfica, urbana i de serveis, 
situar-se fàcilment i conèixer el patrimoni existent en el seu sentit més ampli.

Els plans d’ocupació són programes destinats a promoure la 
contractació laboral de persones aturades per a la realització 
d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social.

En un context de crisi es fa imprescindible millorar la quali-
ficació professional dels aturats i aturades mitjançant una 
contractació temporal, que facilitarà la formació i l’adquisició 
d’experiència laboral. És per això que els plans de foment 
d’ocupació són una eina necessària per a la millora de 
l’ocupabilitat, ja que dóna aquesta doble oportunitat a les 
persones beneficiàries. 

Gràcies al suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, de 
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Avinyó, ha 
estat possible l’aprovació de cinc plans al llarg de l’any, i 
s’espera que en les properes setmanes en comencin dos més. 

Les despeses de material, eines i accessoris que s’utilitzen, així 
com les de roba, formació, despeses generals i part del salari 
són assumides per l’Ajuntament d’Avinyó. El Servei d’Ocupació 
de Catalunya i/o la Diputació de Barcelona aporten subven-
cions per pagar els salaris i la seguretat social de la jornada 
establerta.

Els perfils professionals demanats estan relacionats amb la 
brigada municipal i el servei de neteja, els quals s’adaptaran 
a projectes i actuacions específiques. Les  persones benefi-
ciàries se seleccionen entre les inscrites com a demandants 
d’ocupació al Servei Local d’Ocupació i al SOC. Són preselec-
cionades a partir de les bases reguladores aprovades. Així , 
tenen prioritat les persones que no cobren cap tipus de pres-
tació, les que més temps han estan apuntades a l’atur, les que 
no tenen ingressos o en tenen molt pocs, etc.

AVINYÓ DISPOSA D’UN NOU PLÀNOL 
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

PLANS PER A LA PROMOCIÓ
DE L’OCUPACIÓ A AVINYÓ

L’Ajuntament d’Avinyó va demanar a la 
Diputació de Barcelona la realització d’un 
estudi dels camps electromagnètics ge-
nerats per la torre, que conté diverses 
antenes de televisió i de telefonia mòbil, 
que l’empresa Abertis té al Serrat Ferrer.

Des que es va construir la torre, els serveis 
instal·lats han anat creixent. L’Ajuntament 
considera que cal conèixer amb detall 
el nivell d’emissions electromagnèti-
ques de la torre i els possibles efectes 
que puguin tenir sobre la salut de les 
persones. Diversos veïns de la zona van 
manifestar fa uns mesos la seva preocu-
pació per si els camps electromagnètics 
generats eren importants.

El passat mes de maig, un tècnic de la 
Diputació es va desplaçar a Avinyó i va 
efectuar mesures dels camps emesos 
per la torre, des de 5 llocs diferents al 
seu voltant i un lloc situat al carrer Sant 
Antoni. L’informe emès a partir de les 
dades obtingudes indica que el nivell 
d’emissions és molt baix i que no supo-
sa cap mena de perill per a les persones. 
Ni per a les que passen per la zona ni per 
a les que viuen al carrer Lluís Companys.
L’informe tècnic complet es pot consul-
tar a la web municipal: www.avinyo.cat

Com ja vam comunicar amb el díptic informatiu, l’Ajuntament 
d’Avinyó i Habitat Natural han signat un conveni perquè la 
població disposi de dos contenidors per reciclar l’oli vegetal. 
Amb aquest gest facilitem la recollida de l’oli a totes aquelles 
persones a qui, per un motiu o altre, era impossible portar l’oli 
a la deixalleria. Tot i això, aquest servei continua vigent, és a 
dir: l’oli es pot dipositar als contenidors expressos que hi ha o 
portar-lo a la deixalleria com fins ara.

La ubicació dels contenidors és: 
· Al C/ Gavarresa, cantonada amb C/ Anna Verdaguer, i
· Al parc del Passeig

Els llocs de la mesures són els senyalats al plànol.

Avinyó disposa des de fa temps de dispensadors de bosses per 
a les caques de gossos. És per aquest motiu que volem dema-
nar a tots els propietaris de gossos que contribueixin a tenir un 
poble net i sense caques, recollint els excrements que els gossos 
deixen a la via pública i que és tan desagradable de trobar-te.
Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació de 
les defecacions dipositades a la via pública i a qualsevol lloc des-
tinat al trànsit de vianants.  En cas contrari, es pot requerir al pro-
pietari perquè retiri les deposicions i, si no atén al requeriment, 
es podria arribar a sancionar-lo. Els dispensadors de bosses es-
tan repartits per tot el poble, utilitzeu-los. D’altra banda i dins 
aquesta campanya, també volem informar de la obligatorietat 
de censar els gossos, com també dels requisits per tenir un gos 
dels anomenats “perillosos”. 

MESURATS ELS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS 
QUE GENERA L’ANTENA DEL SERRAT FERRER

CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ SOBRE
LES CAQUES DE GOSSOS

AVINYÓ DISPOSA DE
DOS CONTENIDORS
URBANS PER RECICLAR
L’OLI VEGETAL
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Dades obtingudes

Punt 1 – Davant la torre    1,45  0,0056

Punt 2 – El punt més alt a prop de l’antena  0,85  0,0022

Punt 3 – Rotonda c. Lluís Companys  1,70  0,0077

Punt 4 – Portal núm. 39    2,24  0,0133

Punt 5 – Portal núm. 29    0,75  0,0015

Punt 6 – C. Sant Antoni    0,68  0,0012

Nivells de referència    26-61  2,1-9,9

· La primera columna és la mesura del camp elèctric (V/m).
· La segona columna és la densitat de potència (W/m2).
· Els nivells de referència depenen de la freqüència.
  Els valors indicats corresponen a l’interval entre 10 MHz i 300 GHz. 



El 24 de setembre vam iniciar  un nou curs a l’Aula Socioedu-
cativa d’Avinyó.  Enguany, hem modificat els dies del servei, 
que són: dilluns (grup petits), dimarts (grup grans) i  dimecres 
(grup mitjans). No obstant, es manté el mateix horari: de les 
16.45 a les 19.00 hores.  Com els cursos anteriors, participa-
rem en activitats esportives del pavelló, organitzarem tallers, 
farem excursions, etc., però també ens tenen programades 
noves i divertides activitats! Podeu consultar el nostre bloc a: 
https://aulasocioeducativaavinyo.blogspot.com

AJUDES PER A LA COMPRA DE LLIBRES I MATERIAL 
Enguany s’han modificat les bases de les ajudes per facilitar el pagament no només dels llibres, sinó també del material escolar. 
Els imports han estat calculats en funció del que ha de pagar cada alumne. S’ha intentat que tots els alumnes, malgrat  que 
percebin una quantitat nominal distinta, tinguin cobert el 16,8% del cost total. També s’han tingut en compte les famílies 
monoparentals i les que tenen el carnet de família nombrosa, que percebran una quantitat superior. El termini per demanar 
l’ajut va finalitzar el 17 d’octubre.

SUBVENCIÓ UNIVERSAL DEL SERVEI DE MENJADOR PER A ALUMNES NO BECATS
És una subvenció que ja estava en vigor des de l’any passat. No obstant, les novetats d’aquest curs són:

a) S’atorgarà una ajuda per als alumnes no becats que facin ús diari del servei de menjador (12,40 €  mensuals).
     Caldrà assistir-hi el 80% dels dies. 
b) S’atorgarà una ajuda per als alumnes no becats que facin ús esporàdic del servei de menjador (6,20 €) per
     cada 10 menús consumits.

Com ja vàrem informar anteriorment, es va dur a terme un estudi a través d’unes entrevistes adreçades a les persones majors de 80 
anys, en el nostre municipi, no usuàries de serveis socials. La mitjana d’edat de les persones entrevistades és de 85,2 anys.
El nostre objectiu era conèixer les necessitats específiques d’atenció social i sanitàries per treballar en un futur en la recerca 
de possibles recursos que els permetin restar com més temps millor vivint al seu domicili. 

Recentment hem rebut l’informe, del qual es desprenen dades força interessants en 
aquest respecte:

La taxa d’envelliment del nostre municipi, com també la de la comarca, és força 
superior a la de la resta de la província i de Catalunya.

El 18% de les persones entrevistades viuen soles; les restants viuen amb la parella,  
amb fills, altres famílies i altres no familiars. 

En relació a l’estat nutricional, tenim que un 15% mostren risc nutricional alt, pre-
nen medicació, han tingut malalties que impliquen canviar el tipus i/o  quantitat 
d’aliments, problemes dentals, mengen soles, etc.

Pel que fa al risc i dependència, tenim un 79% de persones que es troben amb fac-
tor de risc que comporta la necessitat de suport a domicili:  viure soles o problemes 
de salut, visió i audició. 

S’indica el % de persones que reben o no ajuda en les activitats de la vida diària i 
quins són els seus cuidadors. Es valora molt positivament que l’ajuda en un nombre 
important, els cuidadors, són la parella, fills, nora o gendre i/o altres familiars. 

Destaquem que un nombre important tenen coneixement dels recursos existents 
en el municipi: SAD, teleassistència, serveis socials municipals, centre de dia, casal 
Passeig...

Les persones que van dur a terme les entrevistes van manifestar que van ser molt 
ben acollides i amb molt bona col·laboració per part de les persones enquestades. 

És per això que donem les gràcies a la vostra col·laboració. Ara disposem d’un millor 
coneixement de la realitat de les persones grans del nostre municipi i això ens per-
metrà afrontar nous reptes en el futur. 

La Diputació de Barcelona ens ha conce-
dit tres arranjaments d’habitatge. Es 
portaran a terme amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, que aportarà una part del 
cost total de les obres. Cinc van ser les 
famílies que varen sol·licitar aquest 
arranjament, i la Diputació ens n’ha con-
cedit tres. Igualment s’han fet gestions 
per intentar cobrir totes les demandes 
presentades a Serveis Socials. En cas que 
no sigui possible, les demandes no cober-
tes es tindran en compte el proper any. 
Ja s’han fet les visites als domicilis i espe-
rem que abans de finalitzar l’any s’hagin 
executat les obres. 

El Banc d’Ajudes Tècniques és un projec-
te conjunt entre l’Ajuntament d’Artés, el 
CAP de Salut d’Artés, el Consultori Lo-
cal d’Avinyó i l’Ajuntament d’Avinyó. Té 
com objectiu facilitar ajudes tècniques 
a aquelles persones que ho necessitin, 
i han estat cedides per famílies que ja 
no ho necessiten: crosses, cadires de 
rodes, cadires de bany, etc. Per realit-
zar la sol·licitud d’ajudes tècniques cal 
adreçar-se a la treballadora social del 
Consultori d’Avinyó. En aquests mo-
ments restem pendents de la signatura 
del conveni de col·laboració, però aviat 
ja es podrà fer l’entrega d’aparells al 
Banc i la demanda d’aquests aparells per 
part de qui ho necessiti.  

Durant aquests últims mesos, al Casal 
no s’ha fet cap acte especial, encara que 
tampoc no ha parat la seva activitat nor-
mal. El Casal no ha tancat per vacances 
i les activitats que s’hi fan normalment 
són partides de cartes i altres jocs. Entre 
setmana: el dòmino, la brisca, el chromi-
no, el rummy, etc. I els diumenges gau-
dim amb el bingo.
Pel que fa als actes de Festa Major 
d’enguany, les activitats que s’havien de 
fer al Casal eren el ball vermut i el cafè 
concert. No obstant, l’amenaça de pluja 
va provocar que els actes es traslladessin 
al Catalunya.

La llar d’infants l’Estel comença el curs amb 37 alumnes. En-
guany, continuem oferint els mateixos serveis addicionals que 
l’any anterior: el servei de menjador i el despertador, que du-
raran fins divendres 24 de juliol  (últim dia de classe). Ambdós 
serveis faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral a les 
famílies que els utilitzen. Actualment estem començant a posar 
en marxa les activitats que tenim planificades: presentació de la 
mascota, dels companys, l’educadora de la classe, etc., a la vega-
da que comencem a donar importància a elements de la tardor i 
la castanyada. El tema transversal d’aquest curs és: ELS CONTES.

INICIEM EL CURS 2014-2015 
A L’AULA SOCIOEDUCATIVA

AMPLIACIÓ D’AJUDES A L’ESCOLARITAT
I AL SERVEI DE MENJADOR

ARRANCADA DE CURS A
LA LLAR D’INFANTS
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ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP

PROGRAMA 
D’ARRANJAMENT 
D’HABITATGES

BANC D’AJUDES 
TÈCNIQUES
(BATAA)

CASAL DE LA 
GENT GRAN

La regidoria d’Educació ha ampliat enguany les ajudes universals a l’escolaritat i al servei de menjador, que tenen l’objectiu de 
facilitar el pagament de la despesa escolar dels alumnes, per una banda, i l’accés i abaratiment del servei de menjador per a 
alumnes no becats, per l’altra.

GRUP CLASSE QUANTITAT PERCEBUDA IMPORT LLIBRES+MATERIAL

P3, P4, P5 20 €/alumne 119 €

1r 2n 26 €/alumne 159 €

3r, 4t ,5è , 6è 17 €/alumne 101 €

Famílies règim especial 28 €/alumne qualsevol
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SETMANA JOVE

Aquest any, la Setmana Jove ha celebrat els seus 5 anys, i el dia de la Botifarrada, amb 
una participació de més de 55 persones, es van bufar les espelmes. 
La Setmana va iniciar les activitats el dijous 26 de juny, amb el Taller de zumba, i amb 
un èxit rotund. I es va finalitzar el dimecres 2 de juliol, amb la mítica piscina nocturna. 
Com a novetat, podem destacar el I Mercat d’intercanvi, organitzat conjuntament 
amb l’Ateneu la Teia, el Correfoc i el Taller de balls de saló.
Com cada any, per a la programació d’aquestes activitats es convoca una Jornada 
participativa, perquè tots els joves puguin decidir i aportar totes aquelles idees que 
ells creguin adequades per organitzar la Setmana Jove.
La pròxima, més i millor!

JULIOL A+
Durant tot el mes de juliol, el Refugi va tornar a organitzar tots els dimarts i dijous 
activitats esportives. La regidoria de Joventut aposta per activitats lligades a l’esport 
i pel mes de juliol, una època en què els joves fan vacances i disposen de més hores 
lliures. Com a novetat, aquest any el juliol esportiu es va complementar amb acti-
vitats paral·leles al Refugi, com ara Taller de henna, Taller de dj, Taller d’estampació 
amb olis, etc. Aquestes activitats van ser creades per la pròpia demanda dels joves.

FESTA MAJOR
Per aquestes dates, el Refugi va treballar conjuntament amb la Colla de Gegants i 
Nans per organitzar un Taller de restauració de capgrossos..Es va aconseguir restau-
rar uns 12 capgrossos, que van ser portats el diumenge de Festa Major, acompan-
yant els gegants. 
I l’altra activitat va ser organitzada amb l’Ateneu la Teia. Una xerrada de: “Com elabo-
rar cervesa”, a càrrec de David Temes de Cal Cases, acompanyada d’un tast.

ACTIVITATS D’OCTUBRE
Els divendres 3 i 10 d’octubre es va dur a terme un Curs de patinatge en què van 
participar adolescents des dels 8 fins als 13 anys. L’encarregat d’ensenyar als ado-
lescents tècniques noves de patinatge va ser un grup de gent anomenat Rollers de 
Manresa, molt aficionat al patinatge i a fer sortides de manera voluntària. 
Aprofitant la visita i l’estada de l’artista argentina Laura Savio, els de Cal Gras van 
fer una proposta participativa entre adolescents i aquesta artista. La Laura va iniciar 
un taller creatiu que partia de la frase: Per què Avinyó? Es va fer una explicació del 
taller i tot seguit es va sortir al carrer a fer fotografies d’Avinyó. El dilluns següent, 
amb aquestes fotografies van crear un collage per respondre la pregunta planteja-
da. L’objectiu a assolir és que, amb aquesta construcció creativa, es pugui expressar 
i ensenyar el per què Avinyó, per què venir a visitar-lo, etc.
De manera improvisada i per demanda de les adolescents del casal, es va realitzar un 
Taller de trenes africanes. Van aprendre a fer-se’n i a fer-les.
El dijous 16, els alumnes de 6è de l’escola Barnola van fer la visita al Refugi. A través 
de diferents dinàmiques, van descobrir i saber les funcions i objectius del Casal i del 
Punt d’Informació Juvenil (PIJ). 

ACTIVITATS DEL CASAL JOVE EL REFUGI

Del 30 de juny al 31 de juliol, a la piscina municipal van te-
nir lloc els Cursets de natació infantils i l’activitat dirigida per 
a adults d’aquazumba. Els Cursets de natació infantils van 
aplegar un total de 30 infants d’entre 3 i 8 anys. Pel que fa a 
l’aquazumba, també va acollir un alt nombre de participants, 

El nou curs esportiu a la zona esportiva d’Avinyó té com a prin-
cipals novetats l’activitat de zumba i l’equip de voleibol fe-
mení infantil-cadet d’Avinyó.

A causa de l’èxit de l’aquazumba de l’estiu, i a petició dels 
usuaris, enguany s’ha introduït l’activitat de zumba. L’activitat 
esta tenint èxit entre els usuaris i tots en destaquen el gran 
ritme i les coreografies que es duen a terme cada dilluns i di-
mecres de 20.30 a 21.30.

Aquest any s’ha consolidat l’equip de voleibol femení infantil-
cadet d’Avinyó. El projecte es va iniciar el curs passat des del 
Casal jove el Refugi, i enguany l’equip ja s’ha inscrit per dispu-
tar la lliga organitzada pel Consell Comarcal del Bages.

De cara a la festes de Nadal, s’està treballant conjuntament 
amb el Consell Esportiu del Bages per organitzar un casal 
amb el format del Casal d’Estiu per promoure la pràctica de 
l’esport a través del lleure.

La gespa de la pista de pàdel estava en molt males condicions. 
Per aquest motiu, s’ha optat per substituir la gespa malmesa 
per gespa nova. Els treballs de col·locació s’han dut a terme la 
segona setmana de novembre. Aquesta actuació i el seu pos-
terior manteniment faran que la pista de joc sigui molt més se-
gura i, al mateix temps, s’afavorirà una millor qualitat a l’hora 
de jugar a pàdel.

24, fet que consolida ambdues activitats com a referents dins 
del programa d’estiu de la piscina municipal.

A la zona de pàdel va tenir lloc el 3r Torneig social d’estiu. 
Malgrat la disminució de la participació masculina en relació a 
edicions anteriors, va reunir 9 parelles masculines i 6 parelles 
femenines. Els guanyadors de l’edició masculina d’enguany 
han estat el Joan Alegre i l’Enric Guix, i per la part femenina 
del quadre es van imposar l’Eva Carrera i la Mireia Herms.

Un any més, ha tingut lloc el Casal d’Estiu de la zona espor-
tiva d’Avinyó, amb col·laboració del Consell Esportiu del Ba-
ges. L’edició d’enguany ha aplegat 120 participants amb edats 
compreses entre els 3 anys i els 16 anys, fet que mostra l’àmplia 
diversitat del Casal i el consolida com a punt de trobada dels 
infants des del 25 de juny fins al 8 d’Agost.

L’ESTIU A LA ZONA ESPORTIVA, UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

NOVES ACTIVITATS DEL CURS

CASAL D’HIVERN

GESPA NOVA A LA PISTA DE PÀDEL

PRÒXIMES ACTIVITATS
· Durant el mes de desembre el Refugi tindrà una exposició sobre LA SIDA, informativa.
· Taller de Creativitat Nadalenca, els dies 4, 11 i 18 de 5 a 8 de la tarda.
· Projecció d’un documental sobre consum responsable, el dimarts 16 a les 6 de la tarda.
· Com a última activitat de l’any, el Refugi organitzarà un berenar de “traje” + jocs de taula, el divendres 19 a les 6 de la tarda.



La programació del Catalunya per a aquesta tardor ha tornat 
amb força. Com ja és habitual, un diumenge al mes el grup 
8mm ens passa una sessió de cinema, i pels dies de Nadal ens 
passarà una sessió de cinema infantil i una trilogia.

Tenim un bon repertori  d’espectacles professionals en teatre, 
música i teatre familiar: Afterplay, Mag Lari, Pep Poblet i 
Nito Figueras, Jazz Machín, Cia. Jordi del Río. Alhora, des 
de Testimoni Escènic ens arriben dues obres: el cabaret Faci-
líssim i Crack-clown.

El teatre amateur també hi té presencia, amb l’obra L’estranya 
parella de la companyia Kihaviadeser, un acte que organitza 
el Centre de Gent Gran, com també el ball que es farà els dies 
de Nadal. Com l’any passat, el Grup de Joves del Refugi orga-
nitza una Discomòbil per tal de recaptar fons per a La Marató. 
El fet que plogués la tarda del dia 11 de setembre ha propiciat 
que s’organitzés el concert d’Havaneres al mes d’octubre, dins 
la programació del Catalunya.

El Catalunya també està adherit al programa Escena 25 de la Generalitat 
de Catalunya; s’han ofert algunes butaques dels espectacles professionals 
dels mesos d’octubre i novembre a aquest programa que té com a desti-
natari el públic de 18 a 25 anys.

Amb l’objectiu de crear un arxiu fotogràfic municipal que reculli les vivències d’anys 
enrere del nostre poble, l’Ajuntament d’Avinyó ha iniciat una campanya de recolli-
da de fotografies antigues que els avinyonencs tinguin a casa seva i vulguin cedir.

La campanya es va iniciar durant la Festa Major amb l’exposició “Avinyó. Una mirada 
al passat”, en la qual es va mostrar una selecció de 70 fotografies de les prop de 800 
de què actualment es disposa. La resposta ha estat molt positiva: més de 50 perso-
nes han ofert ja les seves fotografies. Ara l’exposició es pot continuar veient al Casal 
de la Gent Gran.

Per fer l’arxiu més variat i complet, fem des d’aquí una crida a totes les persones 
que tinguin fotografies per si les poden cedir a l’Ajuntament per tal de poder-
ne fer una còpia digital. Si hi voleu col·laborar, passarem a buscar-les a casa vostra 
i, en 3 o 4 dies, les escanejarem i us les tornarem. El recull de les fotografies el farà 
en Francesc Estrada. El treball serà curós i no es malmetrà ni perdrà cap fotografia.

Si hi voleu col·laborar, podeu deixar el vostre nom i el telèfon al Casal de la Gent 
Gran del Passeig, bé anant-hi personalment o bé telefonant al número 93 013 19 19, 
i ja ens posarem en contacte amb vosaltres. Moltes gràcies per la vostra generositat.

A QUI
CONEIXES?
Trobades al Casal de la Gent Gran per 
a poder identificar les persones que 
surten a les fotografies que es van reco-
llint. Veniu a exercitar la memòria, ens 
ho passarem bé.  La primera trobada 
serà el dimarts 16 de desembre, de 4 
a 7 de la tarda. Tothom hi és convidat.

MÀGIA, TEATRE I MÚSICA PER
A LA NOVA PROGRAMACIÓ DEL CATALUNYA

CREACIÓ DE L’ARXIU
FOTOGRÀFIC D’AVINYÓ

BIBLIOPISCINA
Un any més, durant els mesos de juliol i agost es podia llegir a 
la piscina revistes, diaris i contes de la biblioteca.

FARCELLS CULTURALS 1714
La biblioteca ha organitzat, junt amb les biblioteques del Ba-
ges i del Berguedà, un concurs per fer difusió del fons relacio-
nat amb la Guerra de Successió. El premi eren cinc farcells de 
productes culturals; la biblioteca hi aportava una entrada per 
a dues persones a un concert/espectacle del Catalunya i dues 
ampolles Biblioteques amb DO.

1714/2014-CICLE DE CONFERÈNCIES
La tercera conferència organitzada ha estat La Guerra de Suc-
cessió a la Catalunya Central. Adrià Casas, doctorat en Història 
moderna i especialitzat en la Guerra de Successió, ens apropà 
als fets de 1714 al Bages.

HORA DEL CONTE
Els primers contes que vam escoltar a la biblioteca van ser els 
contes de la Clara Gavaldà al mes d’octubre. Els nens i nenes 
d’Avinyó van poder escoltar tres contes matemàtics. Al mes de 
novembre, Contes del Tricentenari, explicats per Albert Esten-
gre. L’hora del conte té lloc a la biblioteca el primer dijous de 
cada mes a les 6 de la tarda.

LECTURES EN VEU ALTA
Al mes de setembre vam llegir un fragment de Victus, d’Albert 
Sánchez Piñol. 

TALLER D’ESCRIPTURA
Contes, narrativa, teatre..., aprenem a escriure amb Carles Mo-
rell. Nova activitat per a aquest any; podeu apuntar-vos-hi a la 
biblioteca. Es fa un dijous al mes, a les 7 de la tarda.

BOOK CLUB
Tertúlia en anglès sobre un llibre, amb Sílvia Rovira. Aquest 
any se’n comencen dos nivells: inicial i avançat. Es fa l’últim 
divendres cada dos mesos a les 7 i a les 8 del vespre.

CLUB DE LECTURA
Al mes d’octubre vam comentar el llibre L’última platja, amb 
l’autor Jordi Cortés. Al mes de novembre llegim No hi ha ter-
ceres persones, d’Empar Moliner.

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
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AGENDA DE LA BIBLIOTECA
· Club de lectura. 24 de novembre / 19 h
· Hora del conte. 5 de novembre – 4 de desembre / 18 h
· Taller d’escriptura. 13 de novembre – 11 de desembre / 19 h



Des del 2012,  càrrecs electes de Convergència i Unió dels mu-
nicipis de Sallent, Artés i Avinyó han mantingut diverses reu-
nions amb la delegació del Govern, amb directors i tècnics de 
l’ACA, amb diputats al Parlament de Catalunya i amb el mateix 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, per tal de des-
encallar aquesta obra que va començar ja fa més de 15 anys.

Aquests dos darrers anys, i davant la manca de recursos, CiU 
Sallent, Artés i Avinyó han anat posant sobre la taula diferents 
opcions per acabar les obres de manera ràpida i econòmica, 
fins a aconseguir que el mes de juliol passat el departament 
donés per fet que es reiniciarien les obres aturades fa anys.

Per tal d’aconseguir el compromís per escrit del departament 
de Territori i Sostenibilitat, David Saldoni, alcalde de Sallent, i 
Cristian Coll i Roger Genescà, caps de llista de CiU a Avinyó i 
Artés, van demanar al diputat Bonvehí de CiU que presentés 
una pregunta escrita al conseller, demanant si es confirmava 
que s’executaria l’acabament de les obres i el calendari previst. 
La pregunta es va formular el mes de juliol.

La resposta per escrit del conseller Vila, entrada en el Parla-
ment de Catalunya el dia 15 d’octubre, indica que l’ACA ha re-
près les obres d’abastament en alta dels municipis de Sallent, 
Avinyó, Artés i Calders, i d’abastament als nuclis rurals de la 
serra de Morisco, i es detalla en la resposta que la previsió 
d’aquestes obres és d’uns 6 mesos.

Des del Grup Municipal de CiU agraïm l’esforç del departament 
perquè, en aquests moments tan difícils econòmicament, fi-
nalitzin aquestes obres tan necessàries, i molt especialment 
l’atenció rebuda pel conseller Santi Vila.

PORTADA D’AIGUA DEL LLOBREGAT, CIU LA
DESENCALLA I L’ACABARÀ ABANS DE L’ESTIU

Certament, i estava previst, els 4 anys de l’actual mandat 
municipal (2011-2015) han estat per a tots els ajuntaments 
de Catalunya un període de vaques magres en què les limi-
tacions pressupostàries han estat importants. Repassem-ne 
algunes causes:

RETALLADES DE LA GENERALITAT
Els pressupostos restrictius de la Generalitat de Catalunya, 
produïts, en part, per la situació de crisi econòmica, però so-
bretot per la política d’escanyament econòmic que Madrid 
aplica a Catalunya (manca d’inversions, dèficit fiscal...), han 
suposat per als municipis patir unes retallades importants. 
En destaquem dues:

Eliminació del PUOSC
La font de finançament més important per als municipis, per 
poder fer obres d’infraestructura bàsica, ha estat anul·lada 
després que la Generalitat hagués anunciat les subvencions 
que s’atorgaven a cada municipi. 
La conseqüència és que Avinyó perd els 253.000 euros que 
la Generalitat li havia promès. La realitat és que hem passat 
dels habituals 400.000-500.000 euros que Avinyó rebia per 
inversió en cada mandat a 0 euros aquesta vegada.

Llar d’infants
Un servei que no és competència municipal i que fins fa uns 
anys es pagava de forma més o menys equilibrada entre els 
usuaris, l’Ajuntament i la Generalitat. La Generalitat, però, 
ha reduït oficialment la seva contribució i fa alguns cursos 
que no la paga. Això fa que l’Ajuntament i els usuaris hagin 
d’assumir la pràctica totalitat del cost (tret d’un petit ajut de 
la Diputació). El servei és molt deficitari, però és una necessi-
tat que l’Ajuntament considera que cal cobrir i amb dignitat.

ENTREBANCS DEL GOVERN DEL PP
El Govern de Madrid ha dictat una sèrie de mesures econò-
miques per reconduir la situació en els ajuntaments amb 
dèficit i amb deute. Són, però, d’obligat compliment per tots 
els ajuntaments, tant si anaven bé com no. El fet és que per 
als ajuntaments que ja estaven econòmicament sanejats, 

com és el cas d’Avinyó, aquestes mesures són un entrebanc 
per a la bona gestió municipal.

Congelació de la plantilla de personal
No es pot ampliar la plantilla de personal amb noves contrac-
tacions. Això limita els ajuntaments que s’ho podrien pagar i 
que volen millorar el servei que donen als ciutadans.

Límit de despesa
El capítol de despeses del pressupost municipal no pot supe-
rar un valor màxim. Aquest màxim limita la possibilitat de fer 
millores en els serveis i de realitzar projectes d’inversió. 

La llei LRSAL
És una nova llei que restringeix la capacitat d’actuació dels 
ajuntaments. Justament a l’administració més propera al ciu-
tadà i que coneix de primera mà les seves necessitats, se li 
impedeix de prendre mesures i establir serveis imprescindi-
bles que cap administració assumeix. La llei està recorreguda 
davant del Tribunal Constitucional, que ha admès a tràmit el 
recurs.

SORT DE LA DIPUTACIÓ I D’EUROPA
Per acabar aquesta exposició amb una visió més optimista, 
cal dir que la Diputació de Barcelona ha estat un veritable 
salvavides per als ajuntaments. El suport tècnic que aporta 
en tots els aspectes de la seva gestió, els ajuts econòmics or-
dinaris que no han disminuït i els ajuts extraordinaris que ha 
atorgat per suplir, ni que sigui parcialment, les retallades de 
la Generalitat, han permès que els ajuntaments no ho pas-
sessin tan malament durant aquest mandat. 
Els ajuts europeus, com el que ha rebut Avinyó, han estat 
també una bona alternativa de finançament per a projectes 
de millora municipal.

El que és clar és que, si els catalans haguéssim pogut recap-
tar i gestionar els nostres impostos, molts dels problemes 
de què parlem no els hauríem patit. Confiem que tot això 
s’arregli en poc temps.

Equip de govern

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS:
ENTRE RETALLADES I ENTREBANCS
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GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER
ACAMPADA A SANTA EUGÈNIA I 30È ANIVERSARI

El Grup de Campaments l’Esparver celebra aquest any el seu trentè aniversari. 
Per commemorar-ho, els actuals responsables de l’entitat van organitzar un 
dinar a Santa Eugènia de Relat, aprofitant l’acampada que van fer el cap de 
setmana del 20, 21 i 22 de juny, en la qual van participar desenes de nens i ne-
nes. El dinar de celebració es va fer el diumenge 22 i va reunir prop d’un cen-
tenar de persones, entre les quals hi havia alguns dels fundadors de l’entitat 
avinyonenca i monitors i monitores de les diferents èpoques. Després d’una 
activitat sorpresa matinal, durant la jornada es van poder veure vídeos i foto-
grafies de la història del grup i, al final del dinar, representants de les diferents 
generacions del Grup de Campaments van fer uns breus parlaments. 

CANTAIRES
II TROBADA DE CORALS

El diumenge 29 de juny, els Cantaires d’Avinyó van organitzar la segona 
Trobada de corals, al local Catalunya. Les corals convidades van ser el Cor 
de la Muntanya d’Aiguafreda, Cor Cantus Firmus de Centelles, Coral Nova 
de Navàs i Cor del Grau de Sant Bartomeu del Grau, i també el cantautor 
dels Hostalets de Balenyà Josep M. Puigdomènech. Després de l’actuació 
dels Cantaires d’Avinyó, la cantada es va acabar amb un apoteòsic “El cant 
de la senyera” interpretat conjuntament. També es va fer lliurament d’un re-
cord commemoratiu, fet pel cantaire Esteve Badia, per als cors participants. 
Així mateix, els Cantaires d’Avinyó van aprofitar l’ocasió per homenatjar la 
trajectòria de l’amic i músic de la bandúrria Segimon Corominas. Al final de 
l’acte, hi va haver sopar per a tots els participants.

AMICS DE LA MÚSICA
TALLERS MUSICALS

Els Amics de la Música van organitzar, del 4 al 27 de juliol, la dotzena edició 
dels Tallers Musicals d’Avinyó. Aquest any hi va haver rècord d’inscrits als 
cursos i tallers; van arribar als 280. El projecte musicopedagògic va portar 
al municipi una dotzena de tallers i cursos, masterclass i jam sessions, que 
van omplir de música tots els racons de poble. Els Tallers es van tancar 
amb el concert final, que va omplir a vessar l’espai de darrere l’església i 
en el qual van participar els alumnes dels cursos de jazz i música moderna 
que, sota la direcció dels professors, van sortir a l’escenari en diferents for-
macions, des de combos a la big band. També hi van participar els infants 
i adults dels tallers de percussió corporal, impartits per Santi Serratosa, i 
algunes de les parelles del taller de lindy hop. 

CENTRE EXCURSIONISTA AVINYÓ
XIII MARXA NOCTURNA DE REGULARITAT

El Centre Excursionista Avinyó va organitzar, el dissabte 5 de juliol, la 13a 
Marxa nocturna de regularitat. La prova, que era puntuable per a la XVI 
Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat, va reunir un total de 
33 equips. Josep Chico i Josep Romero, del Centre Excursionista Avinyó i 
del Centre Excursionista de Callús, respectivament, van ser els guanyadors 
de la marxa, que tenia un recorregut de 10,7 quilòmetres i una durada de 2 
hores i 45 minuts. Els primers classificats locals van ser Avel·lina Vall i Jordi 
Mill, del Centre Excursionista Avinyó. L’entitat avinyonenca també va ser la 
primera classificada per entitats. Els equips participants, formats per una, 
dues o tres persones, van fer un recorregut per camins i corriols del terme 
municipal d’Avinyó.

MOTOR CLUB AVINYÓ
TROBADA DE COTXES CLÀSSICS

En el marc de la Festa Major, el passat 21 de setembre, el Motor Club Avin-
yó, va organitzar una trobada de vehicles clàssics al Passeig. L’acte, que 
va comptar amb un esmorzar i una petita ruta pels voltants del municipi, 
va anar acompanyat del bon temps i força afluència de públic. La festa va 
aplegar més de 100 vehicles, des dels anys 50 al 90, que varen omplir tot 
el Passeig del poble. Entre ells hi havia motos, cotxes, furgonetes i 4x4. En 
finalitzar l’acte, el president de l’entitat esportiva, Jordi Costa Pla, junta-
ment amb el tresorer, Marc Rodellas Ràfols, van fer entrega d’un trofeu a 
l’alcalde del poble, Eudald Vilaseca, com a agraïment per la col·laboració de 
l’Ajuntament i per les facilitats que ofereix per organitzar actes de Motor.

GRUP DE TEATRE D’AVINYÓ
‘RUMORS’

La comèdia “Rumors”, de l’autor nord-americà Neil Simon, va ser l’obra tea-
tral escollida pel Grup de Teatre d’Avinyó per representar coincidint amb la 
Festa Major. El muntatge, de prop de tres hores de durada, gira al voltant 
de la reunió de cinc parelles de l’alta societat que es troben per celebrar 
el desè aniversari de bodes d’un dels matrimonis. La nit comença amb un 
incident a partir del qual els personatges es veuran enredats en una trama 
de falses aparences, embolics, equívocs i malentesos. Tot plegat es des-
envolupa a un ritme frenètic. En total, l’elenc avinyonenc, format per deu 
actors dirigits per Albert Badia, va fer quatre funcions de “Rumors”. Més de 
500 persones van veure l’obra al local Catalunya.  

CLUB D’ESCACS AVINYÓ
TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES 

El Club d’Escacs d’Avinyó va organitzar, el diumenge 21 de setembre, el 
XLII Torneig de partides ràpides d’escacs de la Festa Major d’Avinyó. En 
aquesta ocasió, van participar en el tradicional torneig, que se celebra al 
local de l’entitat, un total de 15 jugadors de 8 clubs diferents. Després de 
les 9 rondes de joc, es va proclamar campió del torneig Agustí Alonso, del 
Club d’Escacs Sallent, amb 7,5 punts, seguit de Josep Torralba, del Sant 
Joan (de Vilatorrada), amb 7. El guanyador va rebre el trofeu corresponent 
de mans de la regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Avinyó, Núria Crespie-
ra, i del president del Club d’Escacs d’Avinyó, Ramon Capelles. També hi va 
haver trofeu per al segon i tercer classificats i per als dos guanyadors dels 
trams d’Elo.

NOVES ENTITATS
I RENOVACIÓ DELS ESTATUTS
La Coordinadora d’Entitats Culturals i Esportives d’Avinyó engrandeix 
el seu ventall d’associacions. Tot i que ens els darrers anys hi havia 
hagut alguna baixa, recentment s’hi ha incorporar una nova entitat: 
l’Associació Cal Gras - Art i Territori, i s’hi ha reincorporat el Grup 
de Grallers d’Avinyó, que feia uns quants anys que es mantenia in-

actiu. Cal Gras - Art i Territori és una associació cultural que gestiona 
el centre de producció i residència de Cal Gras i impulsa, entre altres, 
el projecte Testimoni Escènic (TE), amb la voluntat de donar suport 
als creadors d’arts escèniques. Per la seva part, el Grup de Grallers 
d’Avinyó torna a reprendre la seva activitat gràcies a l’impuls d’una 
colla de joves avinyonencs.

D’altra banda, la Coordinadora es troba immersa en el procés de re-
novació dels seus estatuts, ja que els que hi ha vigents daten de l’any 
1989, any de la creació de l’entitat. Per adaptar-los a la legislació actual, 
des de fa uns mesos es treballa per tenir enllestida tota la documen-
tació necessària per actualitzar la normativa que regeix l’associació. 
En aquests moments, els nous estatuts estan en procés de ser enviats 
al departament de Justícia, que és qui els ha d’aprovar, ja que té la 
competència en matèria d’entitats. D’aquesta manera, la Coordinado-
ra posa al dia la documentació per al seu bon funcionament.



Com sempre, la primera Festa Major a arribar és la d’Horta, el 
dia de la Mare de Déu d’agost. La novetat d’enguany va ser la 
caminada a primera hora del matí per tal de conèixer l’entorn 
d’Horta. Després, la missa i l’aperitiu, i a la tarda, el quinto i el 
ball que va tancar la festa.

Just l’endemà, el dissabte 16 d’agost, començaven els actes de 
la Festa Major de Santa Eugènia, que es varen desenvolupar al 
llarg del dissabte tarda i vespre, amb el sopar amb unes 200 
persones i el concurs de ratafia, i el diumenge fins al migdia 
amb el concurs de dibuix i pintura i el campionat de bitlles ca-
talanes. Un altre any la comissió de veïns de les masies properes 
va funcionar molt bé, i va organitzar una festa molt atractiva.

La Festa Major d’Avinyó es va començar a organitzar a primers 
de juny, com cada any, amb una comissió popular. El model de 
festa ha estat el dels últims anys, amb alguns retocs, com ara el 
canvi de format dels balls de dissabte i dilluns, amb un duet de 
ballables per començar i un grup de versions per als més mar-
xosos. A destacar, la gimcana d’enguany, que ha canviat una 

mica el format, però que ha funcionat molt bé; el pregó, amb 
tot un equipàs de futbol al balcó de l’ajuntament compartint 
el seu triomf amb el poble; els gegants i els capgrossos ballant 
a la Plaça el diumenge sortint de missa al so de les gralles fou 
un acte molt aplaudit que feia anys que no vèiem; el recull de 
danses tradicionals que ens va oferir l’Esbart Manresà també 
fou un acte excel·lent tant pel contingut com per la posada en 
escena, i l’espectacle de circ de la companyia Circo Los també 
va ser de molt bona qualitat.

El compromís de les entitats amb la Festa Major es fa palès 
veient els actes que han organitzat: concurs de pesca, corre-
foc, partits de futbol i presentació dels equips, campionat de 
partides ràpides d’escacs, trobada de cotxes clàssics, missa 
cantada pels Cantaires, gegants i tots els actes organitzats per 
l’Ateneu popular la Teia que aquest any ha contribuït a fer una 
festa més completa.

Un agraïment a tota la gent que ha fet possibles
les tres Festes Majors.
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La font Salada no és una font a l’estil clàssic. És una surgència d’aigua salada que brolla a la llera d’un torrent, el torrent 
Salat, que neix a sota el pla del Morisco, prop de l’ermita de Sant Sadurní, i desemboca a la Gavarresa, al 
costat de la masia de l’Abadal. La font és a la part baixa del torrent, el qual només és salat a partir 
d’aquest punt.

Al llarg de la història, l’aigua de la font Salada ha estat utilitzada diverses vegades 
com un recurs alternatiu a la sal comercial. Mossèn Tresserra, en el llibre “Notes 
històriques d’Avinyó”, explica: “El terme emprà en tres èpoques de penúria l’aigua 
salada de l’Abadia: anys 1025, 1190 i 1554”. També hi ha la dita que, en temps més 
recents, les autoritats van posar un guarda a la font per evitar que la gent agafés 
l’aigua salada i s’escapolís de pagar l’impost de la sal.

La salabror de la font Salada és deguda al fet que, en el seu recorregut subterrani, 
l’aigua passa pels dipòsits salins que hi ha en el subsòl de tot el nord del Bages. La zona 
on brolla la font destaca del seu entorn perquè l’aigua salada ha creat un ecosistema 
amb unes característiques ben diferenciades.

Sota la promoció de la Institució Catalana d’Història Natural, 
científics de diferents disciplines han fet un estudi exhaustiu 
de la font Salada i el seu entorn. Han estudiat la geologia, les 
característiques químiques de l’aigua, els macroinvertebrats, 
les plantes, les algues... 

La troballa més sorprenent ha estat la presència d’un bacteri, 
anomenat gal·lionel·la, que només es troba en les grans pro-
funditats dels oceans. Un bacteri que, per viure, no necessita 
la llum del sol ni ingerir matèria orgànica, i que obté l’energia 
fent una transformació química del ferro que l’aigua té dis-

solt. Aquest bacteri pot viure a la font Salada d’Avinyó gràcies 
a l’alt contingut en ferro que té l’aigua d’aquesta font. La co-
loració taronja que el torrent presenta en aquest punt és la 
conseqüència d’aquesta transformació química. La presencia 
de gal·lionel·la, i també d’altres bacteris, algues i diatomees, fa 
que, en un article sobre el torrent Salat publicat a la prestigiosa 
revista Investigación y Ciencia, se’l qualifiqui com una meravella 
de l’ecologia microbiana. 

La font Salada és un element molt important del patrimoni na-
tural d’Avinyó, que cal preservar. 


