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Aquest mes de març, la Junta de Govern Local ha aprovat ini-
cialment el projecte per instal·lar una xarxa de fibra òptica 
que substitueixi la xarxa de cable coaxial que ara distribueix la 
TV als domicilis avinyonencs.

El projecte, que ha estat redactat per l’empresa Ingekabel, 
preveu un cost per a l’execució de l’obra de 154.219,84 euros 
(impostos inclosos).

La xarxa de TV per cable va entrar en funcionament a Avin-
yó l’any 1990 i va significar per al poble un important guany, 
ja que permetia la recepció de la televisió a domicilis amb 
mala cobertura per antena i accedir a un bon nombre de ca-
nals de televisió que l’ajuntament captava via satèl·lit i per 
antena normal. Amb els anys, la xarxa ha anat creixent i ha arri-
bat als més de 400 domicilis connectats actualment. Aques-
ta instal·lació va convertir l’Ajuntament d’Avinyó en operador 
de telecomunicacions inscrit a la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones (CMT).

Ara, 25 anys després, les noves necessitats d’accés a les tele-
comunicacions, els costos per portar la xarxa a parts del poble 
que no tenen aquest servei, les dificultats de donar un bon 
servei en determinades zones del poble, entre altres motius, 
han portat l’Ajuntament d’Avinyó a plantejar-se la renovació 
de la xarxa actual substituint-la per una de fibra òptica. 

Aquesta fou la recomanació que va sorgir de l’estudi que 
l’Ajuntament va encarregar el 2013 per veure com millorar el 
funcionament i les prestacions de la xarxa actual. L’opció 
de fer el canvi a fibra òptica és poc més cara que renovar la 
instal·lació vella i té uns beneficis molt superiors quant a ser-
veis i gestió. 

El projecte preveu que la xarxa arribi de manera directa a tot 
el nucli urbà i als polígons i empreses més propers. A través 
d’antena arribarà també a Horta d’Avinyó i al polígon del 
Soler.

El projecte està ara en exposició pública (www.avinyo.cat). 
Quan sigui aprovat de forma definitiva, s’obrirà la fase de licita-
ció de l’estesa de la xarxa, i després l’adjudicació de l’explotació 
del servei.

Els serveis que es preveu donar a través d’aquesta xarxa són: 
telefonia fixa, internet a 100 Mb, telefonia mòbil i televisió. 
A mesura que es vagi avançant en el projecte s’informarà dels 
passos fets i de les previsions d’execució.

XARXA DE FIBRA ÒPTICA A AVINYÓ
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SERVEIS TÈCNICS 
Ser.tecnics.avinyo@diba.cat

Aparelladora
Dilluns de 16.00 a 20.00 h
Dimecres de 9.00 a 15.00 h
Dijous de 9.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h

Arquitecte
Dimecres de 9.00 a 15.00 h

Jutge de pau / Dimarts matí i dijous tarda
Educadora social / Dijous tarda
Assistent social / Dimarts de 9.00 a 14.00 h
Inserció laboral i emprenaduria
Dimarts i dimecres de 8.00h a 14.00h
Dijous de 13.15h a 20.00h

Notaris
Sallent / 938370547             
1r i 3r dimecres de 14.00 a 14.30 h
Santpedor / 938321726             
1r i 3r dimarts de 10.00 a 11.30 h

HORARIS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

Pavelló / 938387684
De dilluns a divendres de 15:00 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
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No hi ha hagut entrebancs importants i les previsions pel que 
fa a les obres de la portada d’aigua del Llobregat s’estan com-
plint. Recordem que l’acord de juliol de 2014 entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa constructora comprenia 
l’arranjament i reposició de les instal·lacions espatllades i ro-
bades, la finalització de les poques 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 durarien 
7 mesos. S’han fet les obres i s’estan fent les proves. I aquest 
abril el Consell Comarcal rebrà les instal·lacions. Estem satis-
fets que aquesta vegada s’hagin complert les previsions. 

El sistema d’abastament consta d’una captació d’aigua a la 
Sèquia de Manresa, una planta potabilitzadora a Sallent, 
un dipòsit d’aigua crua, 4 dipòsits d’aigua tractada, 4 esta-
cions de bombament i uns 24 quilòmetres de canonades. 
El Consell Comarcal del Bages ha obtingut també els recur-
sos econòmics addicionals necessaris per poder connec-
tar adequadament els nuclis d’Artés i Avinyó al sistema 

comarcal, i preveu executar aquestes petites actuacions de 
connexió en breu.

El dijous 12 de març, els alcaldes dels quatre pobles afectats, 
Artés, Calders, Sallent i Avinyó, juntament amb el director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jordi Agustí, i represen-
tants del Consell Comarcal, van poder visitar les instal·lacions 
ja acabades. Després de rebre les explicacions tècniques 
de la directora de l’obra, es va informar dels passos a se-
guir per posar en marxa el servei, principalment la recepció 
de les instal·lacions pel Consell Comarcal i l’adjudicació de 
l’explotació del servei. 

Si les previsions es compleixen, l’aigua del Llobregat arri-
barà a Avinyó abans de l’estiu.

L’Ajuntament d’Avinyó ha rebut el primer premi com a mi-
llor ajuntament de Catalunya de la franja d’entre 1.001 i 5.000 
habitants en la implantació i ús dels serveis d’administració 
electrònica en les seves relacions amb els ciutadans, les em-
preses i altres administracions.

La distinció, atorgada pel Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC), s’ha concedit dins la primera edició dels Pre-
mis Administració Oberta, que reconeixen l’esforç dut a ter-
me pels ajuntaments catalans en el procés de desplegament 
de l’administració electrònica. 

Els guardons Administració Oberta s’han donat basant-se en 
l’avaluació de diversos aspectes, com ara si el web munici-
pal ofereix tramitació electrònica, si té seu electrònica i tauler 
electrònic d’edictes, si els proveïdors hi poden dipositar factu-
res electròniques o rebre notificacions electròniques, o bé si 
l’Ajuntament intercanvia dades telemàticament amb altres ad-
ministracions. Tot plegat són opcions que incrementen la rapi-
desa i la seguretat en la gestió interna de l’Ajuntament i que 
repercuteixen en la simplificació de les gestions dels usuaris, 
siguin ciutadans, empreses o altres administracions.

L’acte de lliurament dels guardons va tenir lloc el dijous 22 de 
gener, en el marc del primer Congrés de Govern Digital, cele-
brat els dies 21 i 22 de gener al Palau de Congressos de la Fira 
de Barcelona.

Els ajuntaments guardonats en primer lloc en les diverses ca-
tegories, segons el nombre d’habitants, van ser:

-  Ajuntaments de més de 50.000 habitants (23 municipis): Terrassa.
-  Ajuntaments d’entre 20.001 i 50.000 habitants
   (40 municipis): Manlleu.
- Ajuntaments d’entre 5.001 i 20.000 habitants (146 municipis): 
   Malgrat de Mar i Vilanova del Camí (empatats).
-  Ajuntaments d’entre 1.001 i 5.000 habitants
   (258 municipis): Avinyó.
- Ajuntaments de menys de 1.000 habitants
  (480 municipis): Foradada i Preixens (empatats).

En la classificació conjunta dels 947 municipis de Catalunya, 
sense distingir per població, Avinyó està en 10a posició, amb 
309 punts.
Al web http://www.aoc.cat/Inici/COMUNICACIO/Premis-Ad-
ministracio-Oberta s’ofereix informació més detallada sobre 
aquests premis.

L’AIGUA DEL LLOBREGAT,
A PUNT D’ARRIBAR A AVINYÓ

L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ, DISTINGIT
AMB EL PREMI ADMINISTRACIÓ OBERTA 
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Del 9 al 13 de març, Avinyó ha estat el protagonista absolut de 
les tardes de TV3. Espartac Peran i tot el seu equip han mos-
trat a Catalunya la història i la riquesa culinària, patrimonial, 
turística i econòmica del nostre poble. Les càmeres de TV3 
han estat testimonis de la Fira dels Matiners, el club de futbol, 
l’artista Quim Moya, el llibre “Els Cals d’Avinyó”... Col·laboradors 
il·lustres com Màrius Serra, l’historiador Josep M. Soler Sabater 
i la cuinera Carme Ruscalleda van venir a Avinyó per compartir 
amb nosaltres experiències i gaudir del poble. 

Seguint amb la idea de donar a conèixer el poble d’Avinyó, la seva història i les 
seves tradicions, l’Ajuntament d’Avinyó ha promogut per a aquest 2015 l’edició 
del llibre La Catalunya rebel. 13 itineraris per la vall de la Gavarresa.

El llibre, escrit per Josep Montoya i Pol Huguet, ha estat editat per Cossetània edi-
cions, amb el patrocini dels municipis de la conca de la riera Gavarresa. Es tracta 
d’una guia que recull 13 itineraris a peu, que estan basats en el patrimoni, en per-
sonatges i en fets històrics que van tenir lloc en aquests pobles. Per cada municipi 
es presenta un itinerari amb un relat històric propi que el caminant va assaborint a 
mesura que va fent camí.

Ordenats cronològicament des de l’època medieval fins a l’inici del segle XX, els te-
mes són: “Els pagesos contra l’Església” (Santa Maria d’Oló), “La pugna entre monjos 
i natura” (l’Estany), “Refugi d’occitans” (Perafita), “Terra de bruixes” (Sant Feliu Sasse-
rra), “El bressol de Rocaguinarda” (Oristà), “Llegendes de bandolers” (Olost), “Com-
batents antiborbònics” (Prats de Lluçanès), “Pastors transhumants” (Santa Eulàlia de 
Puig-oriol, Lluçà), “Parada de traginers” (Sant Martí d’Albars), “La Guerra dels Mati-
ners” (Avinyó), “Cabrinetty contra Savalls” (Alpens), “Cooperativistes i rabassaires” 
(Artés) i L’avalot dels Burots” (Artés).

El llibre recull, també, el calendari de fires i festes de tots els pobles, així com les caminades i curses de muntanya. El “Car-
net Vall de la Gavarresa”, inclòs en el mateix llibre, permet gaudir de descomptes en 10 establiments a escollir de la llista que 
ofereixen els pobles de la guia.

CATALUNYA DESCOBREIX AVINYÓ AMB
LA VISITA DEL PROGRAMA DIVENDRES, DE TV3

NOU LLIBRE SOBRE AVINYÓ 
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Són a punt d’iniciar-se finalment les obres d’urbanització de les tres baixades que connecten la carretera de Prats amb la 
zona escolar-esportiva. El termini d’execució és de 4 mesos i les obres es faran de manera que causin el mínim impacte en la 
circulació provinent de l’escola i de la zona esportiva.

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Salvador Serra SA per un valor total de 213.908,45 euros (impostos inclosos). La rebaixa de 
34.485 euros (13,88%) respecte del pressupost d’execució inicial abaratirà les aportacions dels veïns i de l’Ajuntament a l’obra. 
L’empresa adjudicatària s’ha compromès a realitzar totes les millores recollides en el plec de condicions sense que això suposi 
cap cost addicional per a l’Ajuntament ni per als veïns. Cal destacar-ne el trasllat del semàfor a l’entrada del carrer Entitats, 
posar làmpades de LEDS als fanals i fer un gual adaptat al carrer Entitats. 

Tal com ja es va explicar anteriorment en aquesta revista, els carrers Maria Aurèlia Capmany i Joan Oró seran de prioritat per 
a vianants amb circulació permesa per a vehicles i places d’aparcament. I el carrer Entitats tindrà una ampla vorera, la calçada 
per a la circulació de vehicles i places d’aparcament. La combinació de la vorera de 2 metres d’amplada i el semàfor per creuar la 
carretera de Prats faran del carrer Entitats una ruta de vianants segura i còmoda cap a l’escola i la zona esportiva des del centre 
del poble. En el conjunt dels tres carrers es crearà un total de 39 places d’aparcament.

Han estat moltes les dificultats que aquest projecte ha sofert fins arribar a la seva execució. Les més greus han estat relacionades 
amb el PUOSC, el programa quadriennal de la Generalitat que dota els ajuntaments dels recursos econòmics per executar obres 
d’infraestructura bàsica. 

Cal destacar: 
• l’endarreriment en la convocatòria del PUOSC (un any, es va convocar el 2013)

• l’endarreriment en la seva resolució (10 mesos)

• i la decisió final de la Generalitat (agost de 2014) d’anul·lar el PUOSC a tot Catalunya, tot deixant penjats els ajuntaments que 
havien programat obres preveient els ingressos promesos per la Generalitat. En el cas d’Avinyó, els 158.000 euros per fer aques-
tes baixades i els 95.000 euros per arreglar la xarxa d’aigua d’Horta.

L’anul·lació del PUOSC va impedir que les obres comencessin la tardor de 2014, tal com estava previst. 

Hem de lamentar, també, l’actitud poc positiva de l’oposició envers la urbanització d’aquests carrers, tot votant en contra del 
projecte i emprenent accions força inversemblants, com demanar que l’Ajuntament pagui als veïns les millores de l’obra que 
l’empresa farà gratuïtament i els doni tota la rebaixa econòmica oferta. Donat que la suma de la baixa econòmica i el cost de 
les millores supera el valor de les contribucions especials, acceptar la proposta significaria no cobrar contribucions especials, 
contràriament al que s’ha fet fins ara quan s’ha urbanitzat un carrer per primera vegada. Aquesta proposta no fou acceptada.

Al final, però, ja podem dir que a l’estiu Avinyó tindrà aquests carrers urbanitzats. 

URBANITZACIÓ DELS CARRERS ENTITATS,
MARIA AURÈLIA CAPMANY I JOAN ORÓ

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS AVINYÓ INFORMA  |  7



CENTRE D’INTERPRETACIÓ ESPAI MATINERS

OBRES D’ADAPTACIÓ

Després d’un concurs negociat, les obres d’adaptació de la 
planta baixa del Centre Cívic per acollir l’Espai Matiners foren 
adjudicades a Construccions Guarch. En el moment d’escriure 
aquest article les obres estan força avançades. Consisteixen en:

SALA D’EXPOSICIONS (DRETA)

S’ha tret tot l’arrebossat de la paret i s’ha deixat a pedra vista. 
S’hi ha trobat una tina que queda a sota el pati amb la boixa 
de pedra, que es podrà veure des de la sala. S’ha obert una 
segona porta d’accés des de la sala vestíbul.

SALA D’ENTRADA (VESTÍBUL)

S’ha sorrejat el sostre per deixar vista la volta de maó. S’hi po-
sarà un tancament que separarà la planta baixa de les escales.

ACCÉS A L’EDIFICI PEL PATI

S’han canviat dues portes perquè es puguin obrir i tancar des 
del pati. S’ha fet una rampa per accedir des del pati al primer 
pis del Centre Cívic.

HUMITATS

S’ha fet un desguàs per recollir l’aigua que pugui sortir de les 
parets de les tines i de la sala d’exposicions, així com la que 
generaran els deshumidificadors que s’hi instal·laran.

TERRA

S’hi ha posat un parquet rústec i resistent, adient amb la deco-
ració de l’espai. 

MUSEÏTZACIÓ

Una vegada acabada aquesta adaptació, l’empresa Catemo-
cions procedirà a la instal·lació dels elements museístics que 
es situaran al vestíbul d’entrada i a la sala d’exposicions de la 
dreta, i que es centraran a explicar el combat que va tenir lloc 
a Avinyó l’any 1848 dins el marc de la Guerra dels Matiners. 

Per la Fira dels Matiners d’aquest any, el Centre d’Interpretació 
Espai Matiners ja es podrà visitar.

En una fase següent es farà la museïtzació de la sala de les ti-
nes i del despatx que ha estat fins ara de la tècnica de cultura. 
També es farà un pla de dinamització del Centre per potenciar 
que sigui visitat. Ja s’hi està treballant.
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Ja estan pràcticament acabades les actuacions que es van des-
criure en el número anterior de l’AVINYÓ INFORMA i que tenen 
per objectiu millorar l’accessibilitat al Centre Cívic des del 
carrer del Mig i convertir aquest accés en entrada principal.

S’ha fet la connexió entre el pati de l’Aula de Música i el del 
Centre Cívic eliminant la paret que els separava i fent una 
rampa d’accés i un escala més ampla. Ara queda un conjunt 
més unificat. S’han situat baranes de seguretat en aquests 
elements.

L’escenari ha estat desplaçat al costat nord i s’hi ha fet 
un fons. També s’han repassat i arrebossat les parets del pati 
d’aquest costat nord.

La porta d’entrada al pati des del carrer del Mig ha estat 
canviada per una de nova més ampla que farà la funció 
d’entrada al Centre Cívic.

A dins l’edifici s’ha adaptat el nou despatx de la tècnica de cul-
tura al primer pis i s’ha adequat un dels tallers del segon pis 
per guanyar espai. Les obres inclouen també la instal·lació 
de llums als dos patis.

Les obres han estat realitzades per Construccions d’Avinyó 
SCCL, Mecàniques d’Avinyó SCP, Enguixats Lluís Mill i per la 
brigada municipal.

La connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable 
d’Horta d’Avinyó a la canonada que ve d’Artés, i que portarà 
l’aigua del Llobregat, està en funcionament des del mes de 
novembre. Les obres van ser executades per SOREA i Cons-
truccions Agustí Baena.

A finals de març han començat les següents actuacions:

- Canvi de les canonades d’impulsió i distribució obsoletes

- Arreglar el dipòsit d’Horta per poder usar tot el seu volum

- Canvi del dipòsit del carrer de Sant Jaume

El cost conjunt de totes aquestes obres és de 94.482,11 eu-
ros. L’Ajuntament d’Avinyó n’aporta 34.482,11 i la Diputació de 
Barcelona 60.000.

En una següent fase es farà la connexió entre el dipòsit d’Horta 
i el del carrer de Sant Jaume.

REMODELACIÓ DEL PATI DEL CENTRE CÍVIC 

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA
POTABLE D’HORTA



Per fomentar l’ocupabilitat i l’autonomia de les persones en la 
recerca de feina i/o en la millora professional, calen les eines i 
els recursos adequats, tant per aprendre noves competències 
com per millorar-les. Un d’aquests recursos és la formació, ja 
que ajuda a millorar la capacitació de les persones, element 
que facilita l’accés al mercat de treball.

Per això, des de l’Ajuntament d’Avinyó s’ha prioritzat la forma-
ció en competències base, la mancança de les quals suposa 
l’obstacle més gran a l’hora de millorar l’ocupabilitat, fins i tot 
l’autonomia, en la recerca de feina. Aquest tipus de competèn-
cies és de coneixement de requisits bàsics per poder buscar 
una feina, accedir-hi i mantenir-la, sigui quina sigui. També s’hi 
inclouen aquelles competències anomenades instrumen-
tals, generalment adquirides a l’escola obligatòria.

Els cursos relacionats amb aquest tipus de formació que 
s’estan realitzant en horari de matins al casal jove el Refugi són 
els següents:
 • Com trobar ofertes de treball
 • Quin currículum he de tenir
 • Nous canals de recerca de feina
 • Word bàsic
 • Els primers passos amb l’ordinador i internet
 • Alfabetització digital per a la recerca de feina
 • Crea i gestiona la teva adreça electrònica

Els camins ramaders són una infraestructura ramadera fona-
mental que pot assumir alhora noves funcions ambientals, 
socials i econòmiques, ja que, gràcies a la seva preservació i 
promoció, pot ser també un factor de desenvolupament local 
del municipi.

Són  camins públics per on discorre o ha discorregut tradicio-
nalment el trànsit ramader en els desplaçaments vinculats a la 
transhumància. A Avinyó tenim el camí ramader central que 
anava des de Poblet fins al Carlit, a la Cerdanya francesa, i per 
on passaven les ramades d’aquest monestir de l’orde del Cís-
ter. Actualment, amb una distància de 45 km, està senyalitzat 
entre el Pont Vell i els Torrats d’Alpens; en el tram del serrat de 
l’Oliva encara es conserva més d’un quilòmetre de paret de 
pedra seca que marcava la carrerada i evitava que el bestiar 
envaís les vinyes.

Per donar continuïtat a aquesta infraestructura, s’està realit-
zant l’estudi de la ruta des del Pont Vell fins al límit amb Artés, 
per així condicionar i netejar el camí i dotar-lo amb plafons, 
fites, senyalitzacions direccionals i marcatges horitzontals que 
ajudin a promoure i aprofitar aquest recurs turístic, singular i 
important que recorre el nostre municipi.

El turisme i el comerç s’han convertit en una innegable activi-
tat productiva, capaç de generar desenvolupament econòmic, 
i un instrument generador de benestar, individual i col·lectiu, 
per fer un desenvolupament sostenible, que fomenti el res-
pecte al medi ambient, l’aprofitament dels recursos existents i 
la promoció d’activitats, productes i serveis relacionats amb el 
territori i la identitat cultural de la comunitat.

Una de les eines que pot ajudar a dinamitzar tot això és un 
pla estratègic o pla de desenvolupament, ja que permet ela-
borar una planificació d’entre 3 i 5 anys amb la definició d’uns 
objectius generals i específics, i accions que facilitin un nou 
dinamisme socioeconòmic.  

És per això que l’Ajuntament d’Avinyó està elaborant un pla 
de desenvolupament turístic i comercial que representa una 
oportunitat per a la participació i la implicació de la comuni-
tat local en la seva realització, amb la voluntat de generar si-
nergies permanents entre els diversos agents públics, privats, 
econòmics i socials, i afavorir no només el desenvolupament 
turístic i comercial, sinó també l’ocupació, l’emprenedoria i al-
tres àmbits productius relacionats (agroalimentari, hoteleria, 
serveis, economia verda...). 

Inclou informació de totes les empreses d’Avinyó, les que hi ha 
dins del nucli urbà i les que hi ha als polígons i zones industrials. 
També mostra l’oferta de parcel·les i naus en venda. És una 
actuació més, feta dins del marc del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament d’Avinyó 
per a la promoció de l’activitat econòmica i de les empreses 
del municipi. La difusió d’aquesta informació és molt útil per 
donar a conèixer l’oferta d’espais industrials buits i l’activitat 
econòmica del nostre poble.

El nou portal forma part del web comarcal de polígons i em-
preses del Bages que l’any passat va rebre més de 52.000 visi-
tes i que està disponible en 4 idiomes. El portal s’ha renovat, 
amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, per fer-
lo més atractiu visualment, més fàcil de consultar i visible a 
través de terminals mòbils
com tauletes (tablets) o
telèfons mòbils intel·ligents
(smartphones).

L’enllaç al portal és:
http://www.poligonsiempreses.ccbages.cat/avinyo#

AVINYÓ APOSTA
PER LA FORMACIÓ

EL CAMÍ RAMADER A AVINYÓ
PLA DE DESENVOLUPAMENT 
TURÍSTIC I COMERCIAL 

RENOVAT EL PORTAL
WEB DE POLÍGONS
I EMPRESES D’AVINYÓ 

PREVISIÓ DE DESPESES

Capítols    Denominació     €
    A) OPERACIONS CORRENTS
1    Despeses de personal    709.510,00

2    Despeses de béns corrents i serveis   832.477,11

3    Despeses financeres    1.400,00

4    Transferències corrents    177.402,12

    B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6    Inversions reals     387.053,77

9    Passius financers     45.500,00

    TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES   2.153.343,00

PREVISIÓ D’INGRESSOS                                                                                                            

Capítols    Denominació     €
    A) OPERACIONS CORRENTS
1    Impostos directes     944.000,00

2    Impostos indirectes    25.000,00

3    Taxes i altres ingressos    342.710,00

4    Transferències corrents    594.835,00

5    Ingressos patrimonials    6.798,00

    B) OPERACIONS DE CAPITAL 

7    Transferències de capital    60,000,00

9    Passius financers     180.000,00

    TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS   2.153.343,00

CAPÍTOL D’INVERSIONS                                                                                                       

Programa Class. econ. Descripció       Import €
1533  61943  Senyalització       8.000,00

330  62223  Millores local Catalunya      5.000,00

330  62224  Adequació accés centre cívic     10.000,00

920  62225  Arranjament local ca l’Herms     15.000,00

342  62226  Millora dels equipaments esportius     28.053,77

1533  623  Maquinària brigada      3.000,00

326  625  Mobiliari aula de música      4.500,00

330  625  Mobiliari locals culturals      5.000,00

342  625  Equipament instal·lacions esportives     10.000,00

323  632  Inversió de reposició escola Barnola     18.000,00

161  63201  Millora de l’abastament i qualitat de l’aigua al nucli d’Horta d’Avinyó 98.000,00

459  63302  Desplegament d’una xarxa de fibra òptica     180.000,00

330  640  Despeses edició i distribució llibre     2.500,00

    TOTAL CAPÍTOL 6       387.053,77

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT D’AVINYÓ 2015
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El Pressupost General de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’exercici 2015 s’ha aprovat amb un import total de 2.153.343,00 €,
distribuït per capítols de la següent manera:

Els punts més destacables del capítol d’inversions són:
- El desplegament d’una xarxa de fibra òptica per donar servei d’internet, telefonia i TV.
- La millora de la xarxa de distribució d’aigua d’Horta d’Avinyó.
- Les millores en equipaments esportius. Entre d’altres, s’hi inclou la renovació de les instal·lacions dels vestidors de la piscina.



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

En aquests últims mesos s’ha continuat amb l’arranjament de 
camins i espais malmesos a causa de gran quantitat d’aigua 
que han rebut per les pluges d’aquests últims temps.
Així doncs, la Gavarresa es va desbordar per segona vega-
da en poc temps i va afectar altra cop la font del Tomàs. La 
reparació d’aquest entorn ja es va efectuar al cap de pocs dies. 
També s’ha actuat als camins que van del poble cap a Cal Vilal-
ta, tant el que surt de la plaça Dalí, que estava molt deteriorat, 
com el que surt del carrer Sallent, que estava gairebé imprac-
ticable. Al mateix temps, hem arranjat els vorals del camí que 
puja a la font de la Rovirassa, que en alguns trams estaven 
molt malament, i també estava en perill la capa de quitrà que 
cobreix el camí.
Una altra esllavissada va tenir lloc al camí que puja de la 
carretera cap a Santa Eugènia, i hi va deixar un pas força més 
estret que l’habitual. En aquest cas també s’ha fet la reparació 
pertinent.

A part de les dues places que el Pla d’ocupació local ha propi-
ciat a la brigada municipal des de primers de novembre, tam-
bé s’hi ha afegit una plaça d’un Pla d’ocupació del Consell 
Comarcal. Les places del Pla local les ocupen Amar El Emrani i 
Touria Khattou, i la del Pla del Consell Comarcal l’ocupa Brahim 
Smaili.
A més, a finals de febrer s’han incorporat dos treballadors més 
amb el Pla d’ocupació local. Ells són José Luís Carballo i Fran-
cisco Lancharro.
Tots els plans d’ocupació tenen una durada de 6 mesos. Els 
que provenen del Pla local ocupen 6 hores diàries els treballa-
dors, i els del Pla del Consell Comarcal, 7,5 hores diàries.

La brigada municipal va complint amb la feina que pertoca en 
cada moment. Quan s’acosta Nadal cal preparar el poble per 
gaudir d’aquestes dates amb llums nadalencs al carrer, i fer la 
preparació, si cal, de cada un dels actes que es porten a terme. 
Després de Nadal ve la poda dels arbres als espais públics. 
Ara que ha entrat la primavera ja comencen les tasques de jar-
dineria per tal de tenir els espais correctament adequats.
També, i aprofitant els plans d’ocupació locals, hem pintat i 
arreglat una mica l’edifici d’entitats i la primera i segona 
plantes del centre cívic Can Tutó. Tot això sense oblidar-nos 
en cap moment de les tasques d’enllumenat públic, nete-
ja viària, manteniment d’espais i edificis públics i infraes-
tructures.

AFECTACIONS D’ESPAIS
PER LES PLUGES

PLANS D’OCUPACIÓ

BRIGADA MUNICIPAL
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Des de fa uns anys s’ha incrementat notablement la collita 
intensiva de mata de cabrit (llentiscle) als boscos del nostre 
terme municipal i també als d’altres pobles de la Catalunya 
Central. Aquesta activitat, practicada a l’estiu/tardor, està cau-
sant efectes devastadors en les zones d’arbustos, acumula-
cions de brutícia deixada pels que es dediquen a aquesta 
collita i sensació d’inseguretat en les persones que viuen 
en les masies.

L’Ajuntament d’Avinyó es va queixar d’aquesta situació als 
agents rurals, els quals van manifestar que ells no hi podien 
actuar perquè aquesta planta no està protegida i la seva collita 
no està regulada.

Després de fer públic (Regió7, La Xarxa Ràdio...) el malestar 
dels veïns i l’Ajuntament, l’alcalde d’Avinyó va dirigir una 
carta al Sr. Josep M. Pelegrí, conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tot informant-lo de 
la gravetat de la situació i demanant-li que s’estableixi alguna 
mena de regulació per aturar aquest espoli de la mata de ca-
brit i del nostre entorn natural.

El conseller ha enviat a l’Ajuntament una carta de resposta 
en la qual manifesta que el seu departament està treballant 
en una nova normativa que regularà l’aprofitament d’aquesta 
espècie junt amb d’altres espècies de caràcter no fuster. 

Entre d’altres coses s’establirà que:

- serà necessari disposar del permís del propietari del terreny 
per poder fer aquestes collites

- la collita serà considerada d’aprofitament comercial quan es 
recullin més 5 kg per persona i dia (pes de les plantes acaba-
des de tallar)

- l’extracció de branques no pot superar el 50% del volum de la 
part aèria de la planta

- l’acció de recollida no pot superar el 50% del nombre dels 
exemplars d’una mateixa zona

- no es poden fer aquestes collites en terrenys amb pendents 
superiors al 60%

- en el cas que hi hagi una comercialització, l’empresa que la 
faci haurà d’estar inscrita al Registre d’Indústries Agràries i 
haurà de disposar d’un llibre de registre de compres.

El conseller acaba dient que intentaran accelerar al màxim el 
procés d’aprovació d’aquesta normativa.

Des de l’Ajuntament agraïm al Sr. Pelegrí el fet d’haver-se in-
teressat per aquest tema i per promoure una regulació que 
permeti controlar aquesta activitat. 

TALA ABUSIVA DE MATA DE CABRIT
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L’Ajuntament d’Avinyó, a través de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, està fent una segona actuació 
d’aclarida del bosc de la Rovirassa, finca de propietat municipal. 

Ara es treballa en 20 ha de bosc (en la primera actuació es van fer 10 ha). La reducció del nombre d’arbres (hi ha uns 6.000 
peus per ha) és imprescindible perquè els que quedin tinguin l’espai suficient per poder créixer de forma sana i amb amplitud. 
Al mateix temps, es redueix el risc d’incendi forestal i es facilita a les persones poder accedir al bosc.

Aquesta vegada també es recupera un camí que va per sobre la font pel cantó sud i es comença a enfilar cap al serrat 
d’Esquerdabocs. Aquesta via tindrà entre 3 i 3,5 metres d’amplada i serà útil per al pas de vehicles de prevenció i d’extinció 
d’incendis forestals.

Els cost de l’actuació és assumit per l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès amb els seu fons propis i els que rep 
de la Diputació de Barcelona. A l’Ajuntament d’Avinyó no li suposarà cap despesa.

L’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès ha acordat amb la propietat del bosc que toca les cases del Serrat Ferrer 
fer-ne una aclarida per tal de rebaixar la seva massa forestal i reduir el risc d’incendi. 

La proximitat de bosc a zones habitades, tant d’urbanitzacions com de nuclis urbans, és un risc que exigeix mesures de preven-
ció. Una d’elles, i de compliment obligat, és deixar una franja de seguretat de 25 metres sense sotabosc i amb una baixa densitat 
d’arbres. En el cas del Serrat Ferrer, l’estat del bosc proper feia aconsellable no limitar-se als 25 metres i estendre l’aclarida molt 
més enllà. L’acord amb l’Associació de Propietaris Forestals permetrà fer aquesta actuació abans de l’estiu.

El divendres 30 de gener va acabar-se la instal·lació del tancament de fusta amb portes d’accés metàl·liques a l’entorn dels 
contenidors de residus situats al carrer Nou d’Horta d’Avinyó.

La raó d’aquest tancament és evitar el llançament intensiu de residus per part d’usuaris d’altres poblacions que aprofitaven la 
proximitat dels contenidors a la carretera per  atansar-s’hi amb el seu cotxe. Cal tenir en compte que l’increment de residus 
comporta per al municipi una major despesa en la seva gestió i tractament. El més adequat és que tothom utilitzi els serveis del 
municipi on paga la taxa d’escombraries.

El recinte estarà tancat i els veïns d’Horta disposaran de clau pròpia per accedir-hi.

SEGONA ACLARIDA FORESTAL A LA ROVIRASSA

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
AL SERRAT FERRER

TANCAMENT DE FUSTA PER
ALS CONTENIDORS D’HORTA
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L’Ajuntament d’Avinyó ha demanat un ajut a la Diputació de Barcelona per iniciar de manera participativa l’aplicació gradual de 
les propostes del Pla d’Acció Local de l’Agenda aprovat l’any passat. La resolució de l’ajut serà abans de finals de març. En cas 
de resposta positiva es començarà a treballar-hi el mes d’abril.

física i concreta, que té també un aspecte didàctic que cal posar 
en valor”.

Els Premis de prevenció d’incendis forestals de la Diputació de 
Barcelona, que es lliuren des de l’any 1997, pretenen reconèixer 
públicament la feina que realitzen durant tot l’any les agrupa-
cions de defensa forestal (ADF) amb el suport dels ajuntaments 
de la província.
Des d’aquí volem felicitar l’ADF Quercus per aquest premi i 
agrair a tots els seus voluntaris la feina que any rere any estan 
fent als nostres municipis per prevenir i apagar els incendis fo-
restals. 

L’ADF Quercus (integrada pels municipis d’Avinyó, l’Estany, 
Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló) s’ha endut el Premi Ros-
send Montané al millor projecte de prevenció per la connexió 
de dos dipòsits d’aigua a Santa Maria d’Oló, una obra pensa-
da per actuar amb més rapidesa i efectivitat a la zona en cas 
d’incendi forestal. El guardó, que entrega la Diputació de Barce-
lona, està dotat amb 4.800 euros.

El lliurament del premi es va fer a la Roca del Vallès durant la 
trobada anual de les ADF de la demarcació de Barcelona. 
L’acte de lliurament va ser presidit pel president de la Diputa-
ció, Salvador Esteve, que va destacar “la feina constant, discreta 
i desinteressada dels voluntaris de les ADF, una feina material, 

L’ADF QUERCUS REP EL PREMI
ROSSEND MONTANÉ

APLICACIÓ DE L’AGENDA 21



El 27 de gener passat, l’Aula Formativa d’Avinyó va iniciar les 
classes d’una nova edició del Curs de Català per a Nouvin-
guts. El curs tenia una durada inicial de 36 hores, però s’ha am-
pliat fins a 45 hores amb finalització a mitjans de maig. S’han 
ocupat les 14 places que s’havien ofert  i han quedat alumnes 
en llista d’espera. La Núria Farrés és la docent encarregada 
d’impartir les classes als alumnes.

L’organització docent del curs va a càrrec de l’Associació Ba-
ges per a Tothom, en coordinació amb el Consell Comarcal 
del Bages i l’Ajuntament. El cost del curs ascendeix a 810 €, 
però el Consell Comarcal del Bages en subvencionarà el 50%. 
Les classes, per als alumnes, són gratuïtes.

Amb l’entrada en vigor del protocol d’absentisme del Consell Comarcal del Bages, el curs passat es va crear la comissió terri-
torial d’absentisme que, en el nostre cas, implica els municipis de Santa Maria d’Oló, Calders, Monistrol de Calders, Artés i Avinyó.

Per aquest motiu, el dia 10 de febrer ens vam reunir amb les directores i representants de les diferents escoles i de l’institut 
Miquel Bosch, els regidors d’educació, així com amb l’inspector d’educació, l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògic) i les corres-
ponents educadores socials.

En aquesta ocasió es va posar de manifest quina és la situació actual d’absentisme escolar en aquests municipis i quines són les 
estratègies més idònies a emprendre per tal de disminuir aquesta pràctica. 

Acabades les vacances de Nadal, tornem a la normalitat i ini-
ciem el segon trimestre. Ens esperen un munt d’activitats no-
ves i festes per celebrar: dijous llarder, carnestoltes, audicions 
musicals en directe...  

Això sí, abans de posar-nos de nou a la feina, les educadores 
observem que els nens i nenes tornen molt il·lusionats. Això 
de fer cagar el Tió i que els Reis els passin joguines... els agrada 
i emociona moltíssim!!

Abans de marxar de vacances, a la llar d’infants vam fer cagar 
el tió, vam elaborar un regal de Nadal per a les famílies i, sobre-
tot,  vam fer la carta als Reis.

Per això, el 7 de gener és el dia màgic a l’Estel, no només per-
què els infants es retroben amb els seus companys, amb les 
educadores..., sinó també perquè és el moment de veure si els 
Reis ens han deixat totes les joguines que els havíem demanat 
a la carta de l’escola.

Al Casal, a banda de les activitats de sempre, ara s’hi ha posat 
l’exposició de fotografies antigues de mitjan segle XX que, 
des de fa un temps, s’ estan recollint i actualitzant per tal de 
reconèixer els entorns, els protagonistes de les fotografies, 
els moments immortalitzats... I ara es poden veure, i gaudir-
ne, al Casal. Mensualment, els organitzadors de l’exposició 
de fotografies es reuneixen per tal de dur a terme les tasques 
d’identificació del material fotogràfic.

El dia 20 de novembre, la Gent Gran va fer un autocar per 
anar a veure Sister Act a Barcelona, amb molt bona acollida, 
ja que es va omplir ràpidament. Per al dia 19 de març hi ha 
prevista una sortida per anar a veure Polònia, el Musical.

Com cada any, vam celebrar el berenar del dijous llarder, amb 
l’assistència d’una cinquantena de persones. A continuació es 
va celebrar l’assemblea anual de socis.

A l’anterior número de l’AVINYÓ INFORMA vam explicar que la Diputació de Barcelona ens havia concedit tres arranjaments 
d’habitatge dels cinc que havíem demanat durant el 2014. Entre el 20 i el 26 de febrer s’han executat les obres dels tres arran-
jaments concedits, que constaven de substitució de banyeres per plats de dutxa arran de terra, canvi d’aixetes, instal·lació 
d’agafadors, etc. El cost de les tres obres ascendeix a 2.984,23 €. L’Ajuntament n’assumeix el 20% del cost (596,84 €).

La persona interessada o bé els seus familiars hauran d’adreçar-se als Serveis Socials d’Avinyó, que són els responsables 
d’informar sobre les prestacions del servei i les condicions d’accés.

Crec que és important esmentar que la compra de joguines 
i de material divers perquè les educadores puguem portar a 
terme la nostra tasca és gràcies a la col·laboració de l’AMPA de 
l’Estel i de l’Ajuntament d’Avinyó.

El 21 de febrer passat va tenir lloc el Carnaval d’Avinyó. Per 
celebrar aquesta festa de disbauxa i diversió, els infants i jo-
ves que assisteixen a l’Aula Socioeducativa van voler fer un 
taller de màscares els dies 16, 17 i 18 del mateix mes. Els 
més petits van convertir-se en autèntics tigres, i la resta van 
poder fer-ne una a mida tot utilitzant la tècnica del guix.

A més d’aquesta celebració, durant aquest primer trimestre de 
l’any, a l’Aula Socioeducativa el ritme no s’ha aturat, i per això 
els participants han pogut continuar gaudint del pavelló, rea-
litzar activitats i dinàmiques i també jugar amb els regals que 
els Reis Mags van deixar-los. 

Volem destacar que, a partir del mes de febrer, els més petits 
han iniciat una visita periòdica a la biblioteca. Es disposa 
d’un petit recull de llibres en préstec a l’Aula Socioeducati-
va i cada infant podrà llegir el que més li agradi. Passats uns 
dies, aniran tots junts a retornar-los i a agafar-ne de nous. Amb 
aquesta activitat es pretén fomentar la lectura i establir rela-
cions entre els dos serveis. 

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA DEL CURS DE CATALÀ
PER A NOUVINGUTS 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’ABSENTISME ESCOLAR 

COMENCEM EL SEGON TRIMESTRE A L’ESTEL 

RESUM ACTES CASAL
DEL PASSEIG

PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES
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ACTIVITATS DE DESEMBRE

Al desembre es va portar a terme la DISCOMÒBIL per a la Marató, gràcies a la im-
plicació dels joves que volen que es faci. El resultat va ser molt positiu, amb una 
participació de gairebé 200 persones, i amb una recaptació de 525 €.
També els adolescents i joves van participar en el taller de CREACIÓ NADALENCA, 
decorant el casal amb iniciatives pròpies i imaginació.

ACTIVITATS DE GENER

Durant el mes de gener es van dur a terme moltes activitats; en una d’elles, el TALLER 
DE BUFF XL, les adolescents van aprendre a fer agulla, la majoria no ho havien fet cap 
vegada i totes van acabar fent un buff amb llana i agulles XL molt originals.

Vam tenir l’exposició de MENJAR BÉ, TU HI GUANYES!, cedida per la Diputació de 
Barcelona, que tant els adolescents del Refugi com els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 
l’escola Barnola van poder aprofitar per treballar sobre l’alimentació saludable. Des 
del Casal vam propiciar la reflexió a través de diferents activitats, com ara: CREA 
EL TEU MENÚ i LA SOPA DE LLETRES SALUDABLES. També es va dur a terme un 
TALLER DE CUINA SALUDABLE, en què tots els adolescents van crear dos plats sa-
ludables i molt senzills per cuinar a casa. I, per últim, es va fer el BERENAR INTERCUL-
TURAL, en el qual  unes 7 persones van fer un plat típic de la seva regió per compartir 
amb els seus companys.

Amb motiu del 
Dia internacional 
contra el consum 
d’alcohol, els joves 
i adolescents que 
vénen al Refugi van 
crear una historieta 
relacionada amb el 
consum d’alcohol 
entre joves i li van 
donar vida amb la 
creació d’un còmic.  

Durant una setma-
na, amb l’esforç i 
l’ajuda de tots els 
adolescents que 
van voler-hi partici-
par, es va crear una 
història que predis-
posava els joves a 
reflexionar sobre el 
consum d’alcohol 
i les seves conse-
qüències.

Aquest còmic es va 
portar a l’institut 
per compartir 
aquesta creació 
amb més joves i 
adolescents per 
tal  d’oferir un petit 
moment de reflexió 
i d’atenció.

Tot seguit podeu 
apreciar les habi-
litats dels adoles-
cents.

ACTIVITATS DE FEBRER

Amb motiu de la celebració del Carnestoltes, el Refugi va organitzar un TALLER DE 
MAQUILLATGE, per donar idees o agafar-ne, per maquillar-se per la gran festa o per 
qualsevol altre moment. 

Al Refugi seguim aprofitant el material dels dissabtes familiars per fer els Divendres 
al Pavelló, una manera d’apropar els joves a l’esport; com també ho fem els dimarts 
de 7 a 8 del vespre amb les TARDES D’ESPORT.

ACTIVITATS DE MARÇ

ENTRE BAMBOLINES, TALLER DE BÀSQUET BEAT, en el qual aprendran a fer músi-
ca amb pilotes de bàsquet, el divendres 27 de març al Catalunya a les 5 de la tarda. 
És totalment gratuït!

I, a més, l’espectacle/concert de Bàsquet Bead Band, on la pilota de basquetbol es 
converteix en el seu instrument de música.

Per al divendres 13 de març s’ha convocat els joves per fer la primera JORNADA 
JOVE. S’hi demana la participació dels adolescents i joves per proposar i organitzar 
la pròxima Setmana Jove, Juliol a +, Dissabte Actiu i la resta de les properes activitats 
del Refugi.

La segona JORNADA JOVE es fa el dijous 19 de març a les 8 del vespre, per a tots/
tes aquells/lles joves que no van poder venir a la primer jornada, així com entitats i 
grups de joves que hi vulguin dir la seva.

Dimecres 11 de març es fa la primera activitat organitzada per joves del Refugi, pro-
jecció d’una comèdia divertida, a 2/4 de 6 de la tarda al Refugi.

ACTIVITATS DEL CASAL JOVE EL REFUGI

CREACIÓ D’UN CÒMIC

El Refugi ha creat un nou programa anomenat ENTRE
BAMBOLINES, que porta com a objectiu apropar la cultura 
als joves d’Avinyó. Aquest programa es compon de tres pro-
jectes: un seria el d’ESPECTACLES I CONCERTS, en què cada 
trimestre es programarà un espectacle dintre de la programa-
ció del Catalunya; podem parlar també del projecte TALLERS I 
ACTIVITATS, en què s’organitzaran activitats relacionades amb 
la cultura i el nostre entorn; i per últim,  tenim el VOLUNTARIAT 
TEATRAL, amb el qual tots els joves, a partir dels 13 anys i fins 
als 25, poden apuntar-se al Refugi tres dies abans de la repre-
sentació de les obres per anar-hi a fer tasques diverses, com ara 
agafar les entrades, acomodar la gent, etc., i d’aquesta manera 
poder veure l’obra o el concert de manera gratuïta al Catalunya.

Del dilluns 9 de febrer al divendres 13 es van dur a terme di-
verses activitats relacionades amb la salut sexual.  Uns exem-
ples d’aquestes activitats són: QUÈ ÉS EL QUE SENTO?, on els 
joves havien d’escriure un sentiment o emoció davant d’un 
situació en concret; LA CARTA, una carta que els escrivia un 
amic o amiga molt important en què els demanava consell so-
bre un tema molt complicat, o bé els RECURSOS A LA XARXA 
SOBRE SEXUALITAT o, a través del joc del penjat, descobrir la 
definició de sexualitat. I com cada any s’organitza un TALLER 
D’AUTOESTIMA per a noies; la seva participació i la implica-
ció són molt positives. De la valoració de l’activitat s’extreu la 
necessitat de seguir treballant aquests temes amb les noies.

ENTRE
BAMBOLINES

SETMANA DE
LA SALUT SEXUAL



Per tercer any consecutiu, la Biblioteca d’Avinyó ha organitzat 
diferents activitats per apropar la lectura i el vi dins el Projecte 
Biblioteques amb DO del Servei de Biblioteques de la Gene-
ralitat de Catalunya. La finalitat és establir relació entre la bi-
blioteca i el seu territori; i la vinya i el vi són part del patrimoni 
d’Avinyó. 

En aquesta edició 2015, s’ha realitzat una activitat que ha es-
tat molt ben acollida pels lectors de la biblioteca, ja que s’ha 
dut a terme un “Taller de fotografia” que va portar un grup 
d’aficionats a la fotografia, un diumenge de fred, a fer fotos a la 
vinya, guiats per  Josep M. Capellas, Abel Comas i Ramon Serra. 
Després, el “Taller d’escriptura” va treballar aquestes fotos i va 
posar un text o versos a cada una d’elles, ja siguin textos propis 
o poesies de Vinyoli, Rovira i Virgili..., s’ha fusionat els dos tallers 
per crear l’exposició Mirada a la vinya, que s’ha pogut visitar a 
la biblioteca durant els mesos de febrer i març. 

Una altra de les activitats a destacar ha estat el Tast de vins 
que divendres 30 de gener va oferir Celler Abadal a la bibliote-
ca, maridat amb música de corrandes. 

La sortida d’aquest any ha estat la visita a un celler particular 
d’Avinyó: la masia les Acàcies, on Mario Monrós ens va expli-
car amb molta passió com es va iniciar al món del vi des de 
la plantació del primer cep fins a la collita i presentació del vi. 
També vam poder tastar el vi que elabora a la seva vinya.

Per als petits lectors, s’ha organitzat “L’hora del conte” sobre el 
llibre El raïm inquiet, amb un taller d’il·lustració i un tast de 
most per a tots els nens i nenes. 

La part més literària ha anat a càrrec de l’autor de Marges: Ro-
ger Vilà Padró, que ens acompanyà al “Club de lectura”. Tro-
bem una crònica seva sobre la trobada a la web de la Institució 
de les Lletres Catalanes Lletres en viu. http://www.lletresca-
talanes.cat/ca/etiquetes/item/759-lletres-en-viu-roger-vila-a-
avinyo

Per a l’ocasió, la biblioteca ha ofert als seus lectors el vi Abadal 
Picapoll 2013, que va acompanyar tots els actes. 

I després de tancar el cicle “Biblioteques amb DO”, al mes de 
febrer, els alumnes de 3r i 6è de l’escola Barnola han vingut a 
la biblioteca a conèixer l’univers a través d’un Planetari que es 
va instal·lar a la sala. A la tarda, més de 50 persones, nens i pa-
res, van venir a la biblioteca a les dues sessions familiars sobre 
els planetes i l’univers. L’activitat ha estat molt ben acollida i 
valorada per tothom.

Els mesos de febrer i març s’ha continuat organitzant les activi-
tats mensuals com  el Club de lectura, el Book Club, el Taller 
d’escriptura i L’hora del conte. Aquestes activitats són fixes i 
només cal informar-se a la biblioteca per poder participar-hi. 

La Clara Gavaldà explicà Contes petits per als més petits a la 
Setmana de la Igualtat d’Avinyó, amb molta participació de 
petits i grans. Una activitat orientada a passar una hora conjun-
ta pares, mares i fills. 

El 20 de febrer, la Generalitat de Catalunya va iniciar els actes 
per commemorar l’Any de les biblioteques, amb motiu del 
centenari de la primera Xarxa de Biblioteques Populars de Ca-
talunya. En aquest acte, el President ens hi va convidar a tots 
els directors i directores de les biblioteques de Catalunya; va 
remarcar la gran feina feta i va convidar tots els catalans i cata-
lanes a utilitzar la biblioteca i a participar en la seva vida. Durant 
aquest 2015, des de la Biblioteca d’Avinyó també celebrarem 
l’Any de les biblioteques, i us convidem a participar-hi i a utilit-
zar aquest servei que fa més de 37 anys que existeix al poble.

LLETRES I VINS.
2015, ANY DE LES BIBLIOTEQUES
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Enguany s’ha estès el sistema d’accés electrònic instal·lat al 
pavelló municipal a la resta d’espais de la zona esportiva (a la 
piscina i a la zona de tenis i pàdel). L’accés electrònic permetrà 
gaudir d’una major comoditat als usuaris del servei i un major 
control des de la zona esportiva. El sistema consisteix en una 
targeta electrònica que  s’insereix en el lector de les portes, les 
quals s’obren automàticament. A més, la targeta està vinculada 
al programa TMÉS, que compta amb un ampli ventall de des-
comptes arreu de Catalunya dels quals podran gaudir els socis 
de la zona esportiva (més informació a la web www.tmés.com).

La realització del Casal Esportiu d’Hivern ha comptat amb la 
participació de 30 infants d’edats compreses entre 3 i 12 
anys, els quals han gaudit de diferents activitats esportives i lú-
diques durant els dies 29, 30 i 31 de desembre. A causa de l’èxit 
del Casal Esportiu d’Hivern, s’organitzarà un Casal Esportiu per 
Setmana Santa, en el qual introduirem una sortida esportiva 
per als més grans i una sortida lúdica per als més petits.

Aquest curs, les activitats escolars han guanyat molt pro-
tagonisme a la zona esportiva. L’activitat de Psicomotricitat 
adreçada als infants de P3 a P5 compta amb un bon nombre 
de participants cada tarda de dilluns a divendres. L’activitat 
d’Iniciació Esportiva adreçada als infants de 1r a 3r de primària 
es du a terme dimarts i dijous, amb una mitjana de 10 partici-
pants, els quals gaudeixen de diferents esports que es poden 
practicar a la zona esportiva. 

Aquest curs, la tarifa de la llum s’ha reduït a 2 €/hora. Per altra 
banda, s’ha instal·lat una xarxa de tenis nova i el mes de des-
embre es va canviar la gespa de la pista de pàdel, per prac-
ticar els dos esports en les millors condicions. El 15 de març es 
fa un torneig de pàdel en format 12 hores per seguir promocio-
nant l’esport al municipi.

El Voleibol Femení, adreçat a les edats d’ESO, està participant a 
la Lliga del Consell Esportiu del Bages amb un gran èxit. Els par-
tits que juguen a Avinyó es fan el dissabte a les 12 del migdia. 
El bon funcionament de l’esport escolar ens impulsa a crear de 
cara al curs vinent un equip de voleibol mixt per als infants de 
4t a 6è de primària, perquè puguin conèixer aquest esport i 
gaudir d’una alternativa esportiva al municipi. Per altra ban-
da, s’ha creat un equip de voleibol amateur adreçat a totes les 
persones del municipi majors d’edat que vulguin gaudir de la 
pràctica d’aquest esport. Entrenen cada divendres de les 19.30 
a les 21 h al pavelló municipal.

En el  pressupost d’aquest any 2015 s’ha  inclòs una partida 
per arranjar els vestuaris de la piscina municipal. L’actuació 
consistirà a substituir tot el terra  dels vestuaris per un de no 
lliscant, i en la substitució dels sanitaris que estiguin malmesos 
o deteriorats. La rajola que hi ha actualment rellisca molt quan 
el terra és moll; amb això evitarem que hi pugui haver caigudes 
o relliscades: millorarem la seguretat dels usuaris de la piscina. 
Es canviarà, també, totes les dutxes i aixetes que no funcionin co-
rrectament. Les obres s’iniciaran a mitjans d’abril, per poder estar 
acabades a mitjans de juny, data en què la piscina obrirà portes. 

NOU SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS
A LA ZONA ESPORTIVA

CASALS ESPORTIUS

ESPORT ESCOLAR ZONA DE TENIS I PÀDEL

VOLEIBOL FEMENÍ AVINYÓACTUACIONS DE MILLORA 
A LA PISCINA MUNICIPAL



Després de ser escollits regidors, fa quatre anys, la nostra ma-
jor decepció amb la política municipal ha estat que des de 
l’Ajuntament se’ns ha negat sistemàticament poder participar-
hi. En molts ajuntaments de la comarca, i sobretot els més pe-
tits, on la gent es coneix, els temes “de poble” s’acorden entre 
tots els partits polítics que estan representats a l’Ajuntament.

En canvi nosaltres només hem conegut els temes impor-
tants 48 hores abans que s’aprovessin en el ple, i perquè la 
llei així ho diu. Mai el govern municipal d’ERC ha buscat un 
acord amb nosaltres en els pressupostos i taxes, en el pro-
jecte de plataforma única, en el de les baixades del Mesón, 
en la Fira dels Matiners, etc. Senzillament, han aprovat els 
projectes amb la seva majoria absoluta i després s’han queixat 
si presentàvem al·legacions, que era l’única manera que ens 
quedava per donar la nostra opinió de les coses.

Això no s’ha de repetir i ha de canviar. Sigui qui sigui qui es-
tigui al govern, a partir del 25 de maig no ha de menystenir 
l’oposició, ja que representa una part del poble i, a més a més, 
tothom pot aportar en menor o major mesura coses per mi-
llorar.

Cal encetar una nova etapa en què s’ha d’escoltar i tenir en 
compte a tothom. 
 
La feina de l’oposició en números

39 Plens 

256 Preguntes efectuades al govern municipal per escrit

32 Mocions presentades (de les quals, 22 han estat conjuntes 
amb el govern municipal d’ERC)

5 Precs presentats en els plens
 

ESTADÍSTICA DE LES VOTACIONS ALS PLENS: 184 votacions 
(Inclosa l’aprovació de les actes i les mocions)

35 Al·legacions
S’han al·legat 13 temes en exposició pública, entre els quals 
trobem dos pressupostos anuals, tres modificacions de crèdit 
i tres projectes d’obres.

8 Sol·licituds de documentació per escrit (72 documents)
 
24 Edicions del parlem-ne (amb un total de 207 articles)

A PARTIR DEL 25 DE MAIG S’HAURIA
DE GOVERNAR DIFERENT

En el programa de govern que el grup municipal d’ERC vam 
presentar a les eleccions municipals del 2011 fèiem un to-
tal de 87 propostes. Eren 87 compromisos. Ara, en acabar el 
mandat, estem fent (l’heu rebut a casa) un balanç del grau de 
compliment de tots i cadascun d’aquests compromisos. És 
un exercici poc habitual en molts dels governs, però nosaltres 
pensem que s’ha de fer. I no es tracta de valorar només una 
part dels compromisos, sinó tots.

El resultat del balanç és que de les 87 propostes n’hi ha 76 
de fetes totalment o que estan en marxa. Representen un 
87,4% del total. Ens en queden 11 per fer. A part d’això, hi ha 
un bon nombre d’accions no previstes inicialment que també 
s’han realitzat perquè han resultat necessàries.

Estem contents de la feina feta, però també ens sap greu que 
hi hagi qüestions que encara no haguem pogut resoldre. Les 
resoldrem. Hi estem compromesos. Volem ressaltar que el nos-
tre compromís és per ara i pel futur, perquè la nostra volun-
tat és continuar treballant al servei del poble per anar molt 
més enllà en la millora de les condicions de vida de tothom. 
Pensem que s’ha fet molt, però volem fer encara molt més. 
Creiem també que aquesta progressió que s’ha iniciat ha de 
poder continuar. I nosaltres ens sentim en condicions de fer-
ho. Després de quatre anys de govern sentim que tenim més 
capacitat, més ganes, més il·lusió i més projectes per po-
der fer d’Avinyó un poble encara millor.  

Per mencionar alguns exemples, destacarem que en aquests 
moments estem immersos en el desenvolupament de pro-
jectes com l’estesa de la xarxa de fibra òptica, que suposarà 
un impuls molt important per al nostre poble en els àmbits 
econòmic, social i cultural. O la urbanització de les baixades 
de la zona escolar-esportiva, que arriba més tard del que 
hauríem volgut. Projectes que en pocs mesos ja seran una re-
alitat. 

Hi ha més projectes encarrilats o per començar, i poder-los fer 
servirà per donar continuïtat a la línia ascendent que el nostre 
poble ha iniciat. No ens volem aturar i volem fer més.
La nostra experiència ens avala.

Equip de govern

COMPLIM I
ANEM A MÉS
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GRUP XATÓ
Les havaneres van ser les encarregades d’obrir la programació estable del darrer trimestre de 
l’any passat al local Catalunya. El grup Xató, habitual de la cantada d’havaneres que es fa la 
Diada de l’Onze de Setembre, va ser l’encarregat d’acostar les cançons marineres i de taverna 
al públic avinyonenc, el passat 19 d’octubre. Nascut a Vilafranca del Penedès la primavera de 
l’any 2000, el conjunt està format actualment per Joan Parellada, Anna Peret, Jordi González i 
Ramon Sol.

JAZZ MACHÍN
La programació de l’any 2014 del Catalunya es va tancar amb l’actuació de Santi Careta, Celeste 
Alías, David Soler i Oriol Roca. L’espectacle “Jazz Machín” va reviure els boleros més clàssics des 
de la sonoritat jazzística d’uns músics prou coneguts pels espectadors d’Avinyó. Un treball de 
màxima qualitat i el joc electrònic del so van convertir el concert en una experiència emotiva 
i sorprenent. El públic va gaudir amb la veu de la cantant Celeste Alías i amb el depurat treball 
del músic Santi Careta.

AFTERPLAY’
Els coneguts actors Fina Rius i Toni Sevilla van portar, el 26 d’octubre passat, a l’escenari del 
teatre avinyonenc el muntatge “Afterplay”, de Brian Friel. Sota la direcció d’Imma Colomer, el 
duet va encarnar dos personatges d’obres de Txèkhov de diferents èpoques, que es troben en 
un cafè de Moscou a principi del 1920. Andrei Prozorov, el germà indecís de “Les tres germanes” 
i Sonia Serebryakova, la neboda de “L’oncle Vània”, són els dos personatges que protagonitzen 
aquesta conversa agredolça.

ENRIC MAGOO
“L’inventor d’il·lusions”, d’Enric Magoo, va ser el primer espectacle familiar de la programació 
de 2015. Just després de les festes de Nadal, l’11 de gener, un estrambòtic professor Gargot 
va arribar a l’escenari del Catalunya per desvelar els secrets dels jocs de mans i els trucs dels 
espectacles d’il·lusionisme. Al llarg de l’espectacle ens va descobrir tot allò que no s’acostuma a 
veure: la part del darrere de la màgia i els efectes especials. Grans i petits van passar una tarda 
de diumenge molt entretinguda.

PEP POBLET I NITO FIGUERAS
Els músics Pep Poblet i Nito Figueras van portar a Avinyó “Versió original”, el seu segon projecte 
conjunt, que desgrana temes bàsicament de pop de totes les èpoques i territoris. El pianista i el 
saxofonista van oferir al Catalunya una actuació oberta a la improvisació en què van versionar 
peces musicals de diferents autors, com Joan Manuel Serrat, Bob Marley, els Beatles o Michael 
Jackson. Aquest treball es va presentar i enregistrar en directe a l’Atlàntida de Vic fa dos anys. 

SWEET & SWING
Sis joves músics van demostrar el 24 de gener que la joventut no està renyida amb la qualitat. 
Pere Sucarrats, Jordi Suero, Milenu Rodrigues, Víctor Grané, Nil Moreno i Maria Calafell van pro-
tagonitzar una nit de jazz plena d’il·lusió en el futur musical que espera a aquests músics que 
ara inicien la seva carrera damunt dels escenaris. Amb un repertori ple de temes clàssics, la 
formació Sweet & Swing va deixar molt bon regust musical al públic d’Avinyó.

L’ESTRANYA PARELLA
El grup de teatre Kihaviadeser d’Aiguafreda va representar a Avinyó la famosa obra de Neil 
Simon “L’estranya parella”, que van popularitzar al teatre Paco Morán i Joan Pera. Els dos pro-
tagonistes del muntatge, Fèlix i Òscar, amb unes personalitats del tot oposades, converteixen 
la seva convivència en una autèntic caos. El muntatge, organitzat pel Centre de Gent Gran 
d’Avinyó, va fer passar una estona divertida als espectadors que van fer cap al Catalunya el 16 
de novembre passat.

LLAR D’AVIS CA L’AROLA
Sota l’organització del Centre Gent Gran d’Avinyó, el 25 de gener la Llar d’Avis Ca l’Arola va 
portar al Catalunya l’espectacle “La volta al món en 80 dies”. El grup de Santpedor va fer passar 
una bona estona al públic amb un muntatge que representa un viatge al voltant del món amb 
cançons conegudes per la gent gran. Els actors de la Llar d’Avis Ca l’Arola van posar en escena 
un divertit playblack i van aconseguir un amè espectacle molt agradable per als espectadors 
avinyonencs.

MAG LARI
Sens dubte, va ser el plat fort del trimestre i de la temporada. Amb les entrades exhaurides pocs 
dies després de la seva posada a la venda, el Mag Lari va portar a Avinyó els seus trucs de màgia 
i el seu sentit de l’humor amb l’espectacle “La màgia del Mag Lari”. Amb constants interaccions 
amb el públic, irònic i divertit, el famós artista no va deixar de sorprendre els espectadors, grans 
i petits, en un espectacle trepidant que es va poder veure el 23 de novembre al Catalunya.

CARLES CASES
El Catalunya es consolida com un escenari de referència al Bages gràcies a actuacions com la 
que el músic i compositor Carles Cases va fer el dia 1 de febrer. L’espectacle “Carles Cases diu 
Llach” ha visitat teatres i auditoris d’arreu de Catalunya amb un èxit rotund. La sensibilitat del 
compositor ha transformat els clàssics de Lluís Llach en peces noves en què la melodia és inter-
pretada pel mateix músic al piano. La tarda del concert serà recordada pel públic que va tenir la 
sort d’assistir a la cita amb la programació del Catalunya.

JORDI DEL RÍO
El segon treball en solitari de la companyia de Jordi del Río, “L’avi Tonet”, va ser l’espectacle 
de públic familiar que es va poder veure el darrer trimestre de l’any. El muntatge va combinar 
l’humor i la tendresa utilitzant diverses tècniques teatrals: el text, el gest, el clown, la manipula-
ció d’objectes i el joc amb el públic. Amb una barreja d’humor i tendresa, l’espectacle de Jordi 
del Río tracta amb una gran delicadesa l’estreta relació que hi ha entre avis i néts a través del 
personatge del Magí i el seu avi Tonet.

SONS DE L’ÀNIMA
El trio Sons de l’ànima va ser a Avinyó el 7 de febrer. Amb fortes arrels avinyonenques, la for-
mació és integrada per Sílvia Puig (veu i guitarra acústica), Pep Costa (veu i guitarra acústica) i 
Arnau Costa (bateria). Davant el públic que es va aplegar al local el dissabte a la nit per veure 
l’actuació, Sons de l’ànima va desgranar un repertori ple de clàssics de la cançó catalana, a més 
de temes internacionals, sempre cantats en català.
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COORDINADORA D’ENTITATS
MARATÓ

Un gran nombre d’entitats que formen part de la Coordinadora d’Entitats 
Culturals i Esportives d’Avinyó va participar, el diumenge 14 de desembre, 
en una jornada d’activitats amb motiu de la Marató de TV3.  Des d’Avinyó 
es va recollir un total de 3.453,98 €, que es destinaran a la investigació de 
les malalties del cor. La plaça Major es va omplir d’activitats de tota mena 
amb parades, partides simultànies d’escacs, escalèxtric i venda de produc-
tes ecològics i de comerç just. Tot plegat va comptar amb l’animació dels 
Amics de la Música i les cançons dels Cantaires d’Avinyó. Una discomòbil, 
teatre, tennis, pàdel i la cursa de Sant Silvestre també es van encarregar de 
recollir fons per  a la Marató.

CAL GRAS
JORNADA ‘ART I TERRITORI’

El centre de producció i residència d’artistes Cal Gras va celebrar els dies 

1 i 2 de novembre la jornada “Art i Territori”, per donar a conèixer el treball 
realitzat durant l’any passat per deu artistes. La trobada va aplegar de nou 
els creadors amb la voluntat d’establir vincles amb els habitants de la loca-
litat bagenca. El dissabte 1 de novembre es va fer la inauguració, al Centre 
Cívic, de l’exposició dels projectes artístics realitzats a Cal Gras i també es 
va fer una xerrada amb els artistes residents. El diumenge 2 de novembre 
es va dur a terme el Joc “A l’ombra del lledoner” i un taller de cuina amb 
productes de proximitat a l’ateneu la Teia (centre cívic), que va incloure 
la presentació del Grup de Consum el Pinyó i un dinar amb productes de 
proximitat.

MOTOR CLUB AVINYÓ
‘SAHARA 4X4 XTREM’ 

El passat 30 de novembre, el Motor Club Avinyó va tornar a organitzar la 
seva prova més coneguda de 4x4, la Sahara 4x4 Xtrem, amb l’ajuda del 
taller de vehicles Sahara de Santpedor. Aquest any es va arribar a un acord 
amb els pilots oficials del campionat de Catalunya i varen acudir tots a la 
cita. El circuit constava de dues parts: la típica en modalitat ruta, en què els 
participants poden donar voltes a l’antic traçat del vell circuit de motocròs, 
i la zona dels campions, que era una rèplica de la modalitat que es practica 
a Osona, on fins ara es feia la prova de TRIAL 4X4 del campionat de Cata-
lunya. L’actual campió de Catalunya, Agustí Ros, va organitzar una sèrie de 
zones amb pals clavats que els vehicles havien d’evitar tocar. D’aquesta 
manera, els participants amateurs podien competir amb pilots professio-
nals, i conèixer i aprendre les tècniques d’aquesta modalitat.

GRUP DE TEATRE D’AVINYÓ
PASTORETS VIVENTS

Prop de 600 persones van assistir als primers “Pastorets Vivents d’Avinyó” 
en les dues jornades de representacions, el 25 i 27 de desembre. El mun-
tatge, que combina fragments dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres 
amb escenes típiques de pessebre vivent i de la vida quotidiana, com ara 
un mercat, es podia seguir en grups conduïts per dos pastors, el Lluquet i 
el Rovelló. El bosc tenebrós, l’infern o l’anunciació són algunes de les esce-
nes que es van representar al llarg del recorregut, que passava pels carrers 
Doctor Herms i Barnola i s’endinsava a l’era de la històrica masia de Cal Ver-
daguer, on acabava el recorregut amb l’adoració dels pastors a l’establia. 
L’espectacle, organitzat pel Grup de Teatre d’Avinyó, va implicar un cen-
tenar de veïns i veïnes del municipi i va comptar amb la col·laboració 
d’entitats com els Cantaires, el Centre Excursionista i el Centre de Gent 
Gran. 

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER
‘CAGATIÓ’

El grup de campaments l’Esparver va acabar l’any amb un intens progra-
ma d’activitats. El dia de Nadal va organitzar el tradicional Cagatió, que va 
omplir la Plaça de nens i nenes al voltant d’un tió gegant i amb l’animació 
de Jaume Barri. El dia 29 de desembre, els infants del municipi van visitar 
el saló de la infància i la joventut que es fa a Manresa, el “Campi qui Jugui”, 
i van acabar l’any amb el Cap d’Any infantil al local Catalunya. Encara en el 
marc de les festes nadalenques, el 2 de gener es va fer el taller de fanalets 
per anar a rebre el Reis Mags. D’altra banda, el 31 de gener, l’entitat va 
organitzar el taller de carnestoltes, en el qual es van elaborar elements per 
decorar el municipi coincidint amb la festa.

CEA-ESQUERDABOCS
CURSA DE SANT SILVESTRE

Gairebé 450 corredors van participar el darrer dia de l’any a la cursa de Sant 
Silvestre organitzada pels Esquerdabocs, que va recórrer corriols, senders 
i trialeres del terme d’Avinyó. El vencedor de la prova de 10 quilòmetres 
va ser Josep Barrufet, amb un temps de 42 minuts i 28 segons, seguit de 
Xavier Madrona (42.51) i Marc Martínez (43.14). En la categoria femenina, 
la guanyadora va ser Rosa Navarro, amb un temps de 52 minuts i 1 segon, 
seguida de Marta Comas (53.25) i Rosa Maria Mas (54.27). En la cursa de 5 
km, el primer lloc va ser per a Miqui Riera, seguit de Josep Vila i Joan Cos-
ta. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Júlia Dalmau 
(31.05), seguida de Judith Martínez i Eugènia Figueres . 



Les festes nadalenques ens han portat una agenda 
d’activitats que feia molt de goig, gràcies a la participació 
d’entitats i col·lectius que hi han pres part: portada del pes-
sebre al Garrofí, misses cantades, Cagatió, patge reial, pas-
torets vivents, cinema, revetlles de Cap d’Any, concert de 
Nadal, ball, taller de fanalets, cavalcada de Reis...

Ho deia Jaume Barri en arribar a Avinyó el dia de Nadal a 
les 10 del matí: “Nadal a Avinyó és diferent”, referint-se a la 
trentena de joves del Grup de Campaments que a les 10 
del matí estaven ja a la Plaça fent els preparatius del Caga-
tió. Segons ell, això no passa a gaires pobles de Catalunya. 
Però la nota de novetat aquest Nadal la va donar el Grup de 
Teatre amb els inèdits “Pastorets vivents”. Un acte innova-
dor que va generar molta expectació i que va complir amb 
les expectatives. La cavalcada de Reis va ser, com cada any, 
molt lluïda, amb una carrossa dels grallers renovada.

La regidoria de Cultura vol agrair a tothom qui ha col·laborat 
en els actes de Nadal la seva aportació, ja que sense totes 
aquestes activitats les festes nadalenques a Avinyó no se-
rien tan agradables.
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Del 20 al 22 de febrer, Avinyó va celebrar el Carnestoltes. Les 
activitats ja van començar el divendres amb la segona edi-
ció del “Tu sí que moles”, un festival musical que va repetir 
l’èxit de l’any anterior.

El dissabte, la jornada es va iniciar amb el pregoner i amb 
el concurs de disfresses dels botiguers, que va guanyar Ca-
lçat Montse. Ja a la tarda, es va viure la multitudinària rua 
de carnestoltes, que va comptar amb més d’una vintena de 
comparses.

El premi a la millor comparsa va ser per al grup “La segona 
hòstia” i el de la millor carrossa se’l va endur la comparsa “Els 
bala perduda”.

El sopar popular i el ball amb la Mitjanit al pavelló muni-
cipal van arrodonir la jornada festiva. Ja el diumenge, 

l’enterrament de la sardina, que aquest any es va fer a ritme 
de swing, posava punt final a la festa avinyonenca, que en-
guany complia el seu 35è aniversari.



canviant; activitats esportives, culturals, religioses, festives... 
de diferents èpoques, persones que potser ara ja no hi són 
o que han canviat molt... Tot plegat constitueix una mostra 
de la història d’Avinyó que convé preservar i conèixer. Serà 
l’Arxiu Fotogràfic d’Avinyó, un arxiu fet entre tots i a disposi-
ció de tots. No es tracta només de recollir les fotografies, sinó 
també de mostrar-les i que tothom les pugui veure.

És interessant, també, la feina que s’està fent per identificar 
les persones que surten a les fotografies, la qual cosa per-

Des de fa uns mesos, s’està treballant en la 
creació d’un arxiu fotogràfic municipal 
que reculli les vivències d’anys enrere del 
nostre poble. És un projecte que realitza 
un grup de voluntaris afeccionats a la fo-
tografia i a la història, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Avinyó i, sobretot, amb la 
generosa col·laboració d’un bon nombre 
d’avinyonencs i avinyonenques que cedei-
xen les seves fotografies perquè siguin es-
canejades i la còpia entri a formar part de 
l’arxiu.

Totes les fotografies són importants, tant si 
són molt antigues com si no ho són tant. El 
seu interès està en el fet que recullen llocs del 
nostre municipi que, amb els anys, han anat 

metrà posar en cadascuna d’elles el nom dels seus protago-
nistes. Tothom qui vulgui ajudar a identificar persones pot 
passar pel Casal del Passeig i mirar la carpeta amb les fotogra-
fies per identificar.

Així mateix, qui vulgui cedir les seves fotografies les pot deixar 
al Francesc Estrada o al mateix Casal del Passeig. En pocs 
dies seran escanejades i retornades als seus propietaris. Amb 
la participació de tothom, escriurem la història visual de 
la vida quotidiana d’Avinyó.


