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El diumenge 24 de maig es van celebrar, a tot el país, les eleccions municipals, les desenes des de la instauració de la demo-
cràcia. Va ser un acte de civisme i de participació política que es va desenvolupar amb total normalitat i en el qual, com sol ser 
habitual, la participació a Avinyó (73%) va ser molt superior a la mitjana catalana (59%), la qual cosa confirma, una vegada 
més, la maduresa democràtica del nostre poble i que el govern municipal, la part de l’administració més propera al ciutadà, 
interessa de veritat. Els resultats a Avinyó van reforçar la candidatura d’ERC, al govern en el mandat anterior, que va passar de 
6 a 7 regidors, mentre que la candidatura de CiU va passar de 5 a 4 regidors. 

TAULA DE RESULTATS 
ERC: 7 regidors - CiU: 4 regidors
 
Total votants:  1.241   73,13%
Abstenció:  456   26,87%
Vots en blanc:   50   4,07%
Vots nuls:   11  0,89%

                          vots              percentatge       regidors
ERC:  720  58,54%  7
CiU:  460  37,40%  4

ELS REGIDORS ESCOLLITS
PER AL MANDAT 2015-2019 SÓN:

Candidatura d’Esquerra Republicana
de Catalunya

Eudald Vilaseca Font
Adjutori Altarriba Fossas
Jordi Vall Carrillo
Núria Crespiera Badia
Robert Masferrer Rodellas
Albert Badia Manubens
Francesc Serra Canals

Candidatura de Convergència i Unió

Cristian Coll Pont
Sergi Grau Torrent
Carme Pla Bach
Teresa Riba Codina

El dissabte 13 de juny a les 12 del migdia va tenir lloc a la sala de plens municipal la 
sessió de constitució del nou Ajuntament d’Avinyó sorgit de les eleccions muni-
cipals del passat 24 de maig.

La primera part de l’acte va consistir en la presentació de credencials per part 
dels nous regidors i en la presa de possessió del seu càrrec. A la resposta oficial 
d’acceptació del càrrec i de prometre fidelitat a la constitució espanyola, al rei i 
a l’Estatut d’Autonomia, els set regidors d’ERC i un regidor de CiU hi van afegir una 
declaració de compromís amb el procés cap a la independència de Catalunya si 
aquesta és la voluntat dels ciutadans.

En la segona part de l’acte, el candidat Eudald Vilaseca Font fou investit alcalde 
en rebre el vot favorable de tots els onze regidors del ple municipal.
La sessió es va acabar amb els discursos dels portaveus dels dos grups polítics i el de 
l’alcalde. Amb aquest acte s’inicià formalment el mandat municipal per al període 
2015-2019.

RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
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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 14.00 h
Dijous de 13.15h a 20.00 h

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 17.00 h a 19.00 h 
Dimecres d’11.00 h a 13.00 h

Casal Jove i Punt d’Informació Juvenil el Refugi
930131920 / jovesavinyo@gmail.com
De dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h

Casal de Gent gran / 930131919
De dilluns a dissabte de 14.00 h a 19.00 h
Diumenge de 15.00 h a 20.00 h

Biblioteca d’Avinyó / 938387101
De dilluns a divendres de 16.00 h a 21.00 h
Dissabtes de 10.00 h a 13.00 h

Deixalleria
Dimarts i dijous de 17.00 h a 19.00 h
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge 
de 12.00 h a 14.00 h
Deixalleria mòbil
Quinzenalment els dimecres al mercat

Mercat Municipal / Cada dimecres al matí
Cementiri / Diumenge de 8.30 h a 13.30 h

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

Promoció Econòmica
Serveis Municipals

Participació i Comunicació
Medi ambient i Entorn rural

Salut i Acció Social
Educació

Esports
Joventut
Cultura

Grups Municipals
El Catalunya

Coordinadora
Vist i viscut

Història i patrimoni

3
4/5
6/8
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
Fotografia portada: www.aerovisualshots.com
Disseny i maquetació:

www.infartdesign.com

Dipòsit legal: B-9890-2006



Distribució de regidories en el nou equip de govern:

1. Governació: Eudald Vilaseca i Font

2. Urbanisme: Eudald Vilaseca i Font

3. Educació: Adjutori Altarriba i Fossas

4. Salut i Acció Social:  Adjutori Altarriba i Fossas

5. Joventut: Jordi Vall i Carrillo

6. Medi Ambient i Entorn Rural: Jordi Vall i Carrillo

7. Esports: Núria Crespiera i Badia

8. Hisenda: Núria Crespiera i Badia

9. Serveis Municipals: Robert Masferrer i Rodellas

10. Promoció Econòmica: Robert Masferrer i Rodellas

11. Participació Ciutadana: Albert Badia i Manubens

12. Comunicació: Albert Badia i Manubens

13. Cultura i Patrimoni: Francesc Serra i Canals

Tresorera:  Núria Crespiera i Badia

Grups municipals
• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
   Portaveu: Francesc Serra i Canals

• Convergència i Unió (CiU).
   Portaveu: Cristian Coll i Pont

Tinents d’alcalde:

• Primera tinenta d’alcalde: Núria Crespiera i Badia

• Segon tinent d’alcalde: Adjutori Altarriba i Fossas

• Tercer tinent d’alcalde: Robert Masferrer i Rodellas

Comissió especial de comptes

• Alcalde–President: Eudald Vilaseca i Font

• Vocals:  1 membre d’ERC: Núria Crespiera i Badia 

  1 membre de CiU: Sergi Grau i Torrent

En el primer ple del nou Ajuntament, celebrat el dijous 19 de juny, es van establir els diferents aspectes organitzatius de cara al 
nou mandat municipal 2015-2019. 

RETRIBUCIONS DELS
CÀRRECS ELECTES
S’estableix una dedicació parcial, equivalent a 53,33% de jornada laboral, pel càrrec de tercer tinent d’alcalde, amb un règim 
retributiu de 1.016,00 €/mensuals bruts que es percebran en 14 pagues. Aquesta assignació és 39 euros/mes superior a la que 
tenia fins ara el primer tinent d’alcalde. Ara hi ha més hores de dedicació.

Per als altres regidors/es i l’alcalde, s’estableix el següent règim d’indemnitzacions, expressades en euros bruts, per assistències 
efectives a sessions/reunions municipals. Són els mateixos valors de fa quatre anys.

• Assistència al Ple: 55,00 €.

• Assistència a la Junta de Govern Local (afecta 3 regidors): 170,00 €  per cada sessió, comptant com a màxim 2 sessions al mes.

• Assistència per presidir la Junta de Govern Local (alcalde): 250,00 € per cada sessió, comptant com a màxim 2 sessions al mes.

• Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 55,00 € (1 sessió a l’any).

• Els 3 regidors de l’equip de govern que no pertanyen a la Junta de Govern Local  percebran 170,00 €  per cada reunió o comissió 
relacionada  amb l’activitat de la seva regidoria. Es comptaran com a màxim 2 sessions al mes.

ASSIGNACIÓ PER ALS GRUPS POLÍTICS
Es mantenen les assignacions aprovades fa dos mandats (2007). Per a cada grup polític, 500 € com a component fix més 50 € pel 
nombre de regidors del grup com a component variable.

Grup ERC: 850,00 € anuals.

Grup CiU: 700,00 € anuals.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Ple de la corporació Es reunirà, amb caràcter ordinari, l’últim dimecres dels mesos imparells, no festiu, a les 20 hores, en el saló 
de sessions de l’ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
Junta de Govern Local Es reunirà, amb caràcter ordinari, el dijous no festiu de cada quinze dies, a les 19.30 hores, a la sala de 
reunions de l’ajuntament o lloc habilitat a aquest efecte.

REPRESENTANTS MUNICIPALS
ALS ÒRGANS COL·LEGIATS
Mancomunitat la Gavarresa: Eudald Vilaseca Font,  Robert Masferrer Rodellas i M. Carme Pla Bach

Consorci Localret: Albert Badia Manubens

Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus: Jordi Vall Carrillo

Consorci de Comunicació Local: Albert Badia Manubens

Coordinadora d’Entitats Culturals i Esportives d’Avinyó: Francesc Serra Canals

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Jordi Vall Carrillo

Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències: Adjutori Altarriba Fossas

Associació de Defensa Forestal (ADF) Quercus: Jordi Vall Carrillo

Associació de Propietaris Forestals Gavarresa–Moianès: Jordi Vall Carrillo

Consells escolars de l’escola Barnola i de la llar d’infants l’Estel: Adjutori Altarriba Fossas i Francesc Serra Canals

Consell Escolar Municipal: Adjutori Altarriba Fossas i Albert Badia Manubens, en representació del grup d’ERC,
i Teresa Riba Codina, en representació del grup de CiU 

NOVA ORGANITZACIÓ
MUNICIPAL A AVINYÓ
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Aquestes darreres setmanes s’han anat tancant les últimes etapes perquè Avinyó rebi directament l’aigua del Llobregat. La 
previsió era que l’aixeta s’obrís la segona quinzena de juliol, però necessitats sorgides a última hora recomanen endarrerir 
aquesta data i així assegurar una posada en funcionament de tot el sistema amb garanties. La nova previsió, i esperem que ja 
definitiva, és que l’aigua arribarà a Avinyó la setmana del 17 d’agost.

El sistema d’abastament per a Avinyó funcionarà de la següent manera. L’aigua és captada de la Sèquia de Manresa en un 
punt proper a Sallent. D’allà és portada a la planta potabilitzadora, situada també en terme de Sallent, i després conduïda 
a l’estació de bombament situada a Cabrianes, des d’on s’envia cap a Avinyó. La canonada en alta té, en el nostre municipi, 
els següents punts d’entrega: el dipòsit d’Horta d’Avinyó, el dipòsit del polígon del Soler i el dipòsit del Turic. Des d’aquest 
dipòsit, l’aigua es distribueix pel nucli urbà d’Avinyó i també es porta cap al dipòsit de Cornet, ja en terme de Sallent. Just abans 
d’aquest dipòsit hi ha la bifurcació que porta l’aigua a Relat. En una actuació posterior, aquesta part final serà modificada de ma-
nera que el dipòsit del Turic serà només per al nucli urbà d’Avinyó i, després, la canonada en alta servirà per separat l’aigua 
a un dipòsit nou de Relat i al dipòsit de Cornet. 

La gestió de la xarxa en alta correspon al Consell Comarcal del Bages, el qual ha contractat el servei de subministrament, 
manteniment i control del sistema d’abastament a l’empresa Aigües de Manresa, que és la que ha guanyat el concurs públic 
fet recentment. La gestió en baixa al terme d’Avinyó continua estant assignada a Sorea d’acord amb el contracte que en el seu 
moment va subscriure amb l’Ajuntament d’Avinyó.

Amb l’entrada en funcionament del nou sistema d’abastament, l’Ajuntament d’Avinyó haurà d’incorporar les despeses del nou 
servei en alta de l’aigua del Llobregat (compra d’aigua i gestió de xarxa) i eliminar les despeses de la compra d’aigua que fins ara 
es feia a l’Ajuntament d’Artés. Tot plegat portarà necessàriament a una revisió del sistema de finançament d’aquest servei públic.

UN LLARG CAMÍ
El passat 24 de maig va fer vint anys que es va firmar el conveni per a l’execució del projecte d’Abastament d’aigua en alta als 
municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders. Era l’any 1995. L’obra havia d’estar acabada en dos anys i mig, el 1997, però els 
successius endarreriments van provocar que l’obra avancés a passes molt lentes. Hem de tenir en compte que hi han intervingut 
molts estaments: l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consell Comarcal del Bages, els ajuntaments dels pobles respectius..., i 
que, amb el temps, el projecte s’ha anat modificant i ha patit canvis de convenis i de plans financers. Així, doncs, el procés ha 
estat dur i difícil de gestionar. Però, si al final podem disposar d’una aigua que ens asseguri el subministrament i amb 
una qualitat molt superior a la de l’aigua que consumim actualment, l’esforç haurà valgut la pena.

A principis dels anys noranta semblava una quimera plantejar-se un projecte de tanta envergadura, que inicialment només es 
preveia per a Avinyó, però la insistència i el compromís de tothom, sobretot dels alcaldes d’Avinyó, ha fet que la infraes-
tructura finalment sigui una realitat. 

Les obres, que es van iniciar el passat mes de maig, segueixen el seu curs. Per interferir el mínim en l’activitat escolar, es va deixar 
per al final la urbanització del carrer Entitats, que és l’únic dels tres que va asfaltat i tindrà doble sentit de circulació. Els altres dos 
carrers (Maria Aurèlia Capmany i Joan Oró) seran de prioritat per a vianants amb circulació permesa per als cotxes en sentit únic 
de baixada. Les obres tenen un termini d’execució de quatre mesos. Per tant, de cara a l’inici del nou curs escolar la urbanització 
ja estarà finalitzada.

L’AIGUA DEL LLOBREGAT ARRIBA
A AVINYÓ A L’AGOST

URBANITZACIÓ
DELS CARRERS ENTITATS,
MARIA AURÈLIA CAPMANY I JOAN ORÓ
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LA NOVA IMATGE DEL CENTRE CÍVIC 

XARXA D’AIGUA POTABLE D’HORTA

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS8  |  AVINYÓ INFORMA

L’empresa catalana Pernils Bufalvent, especialitzada en el 
sector de la selecció, salaó i curat de pernils i espatlles, ha 
comprat les dues parcel·les grans del polígon del Soler per 
instal·lar-hi un centre de referència en el seu sector.

Les parcel·les són les numerades com a 5 i 6 en el plànol adjunt 
i ocupen, en total, una superfície de 57.777 m2.

L’operació, afavorida per l’Incasòl, propietari dels terrenys, 
i l’Ajuntament d’Avinyó, representarà un fort estímul per 
a l’activitat econòmica d’Avinyó. Amb la incorporació de 
Pernils Bufalvent, el polígon del Soler assoleix el 60% 
d’ocupació.

Pernils Bufalvent és una empresa industrial amb caràcter fami-
liar, que compta amb una experiència de més de 45 anys en el 
sector de la selecció, salaó i curat de pernils i espatlles. Aquest 
2015 s’ha consolidat com a productor del millor Pernil Salat 
(Jamón Serrano) de la història en ser guardonat per segon 
any consecutiu amb tres estrelles en els prestigiosos premis 
iTQi (International Taste and Quality Institute).

Amb les noves instal·lacions d’Avinyó, Pernils Bufalvent es con-
vertirà en l’empresa més gran i més moderna  de tot l’Estat 
espanyol en el seu sector. 

Les obres d’implantació al polígon del Soler començaran en 
poques setmanes i, previsiblement, l’activitat productiva 
s’iniciarà l’any que ve.

El passat 10 de maig, coincidint amb la quarta edició de la Fira 
dels Matiners, Avinyó va estrenar el Centre d’Interpretació  
“Espai Matiners”, situat a la planta baixa del Centre Cívic Can Tutó.

Durant tot el matí de la Fira, els visitants que van anar a 
l’Espai Matiners van poder gaudir de les explicacions de 
l’historiador Josep Alert, que va fer que les visites fossin en-
cara més profitoses. L’èxit de l’estrena l’avala el gran nom-
bre de persones, 800, que durant tot el dia van entrar a 
veure l’exposició, on es mostren els fets més destacats del 
combat que el 16 de novembre de 1848 va tenir lloc a Avinyó 
entre les tropes isabelines i els rebels carlins.

Quan estigui acabat del tot, l’Espai Matiners tindrà tres àrees 
d’exposició: el Combat d’Avinyó, la Guerra dels Matiners i la Te-
legrafia Òptica. La part del Combat d’Avinyó ja està completa-
da i ara s’està treballant en les altres dues parts que acabaran 
d’omplir tota la planta baixa del Centre Cívic.

Aquest Centre d’Interpretació, l’únic a Catalunya sobre 
la Guerra dels Matiners, ha de ser un espai viu i dinàmic 
que acollirà visites esporàdiques i visites programades i ha 
d’esdevenir una referència obligada per a tothom qui vul-
gui conèixer aquest episodi convuls de la història de Ca-
talunya.

Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable d’Horta d’Avinyó, descrites en el número anterior de l’AVINYÓ INFORMA, ja 
estan acabades, tret de l’encreuament per sota de la carretera vella d’Horta, que està pendent de l’autorització de Carreteres. Les 
imatges adjuntes mostren detalls d’aquesta actuació.

PERNILS BUFALVENT TRIA AVINYÓ PER
CONSTRUIR UN CENTRE DE REFERÈNCIA
DEL SEU SECTOR

ESTRENA DE L’ESPAI MATINERS
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Han acabat les intervencions al Centre Cívic Can Tutó que tenien com a objectiu la millora de l’accessibilitat a l’equipament des 
del carrer del Mig i convertir aquest accés en entrada principal. Us mostrem el resultat en imatges.

El nou accés principal es fa pel carrer del Mig. 
S’ha instal·lat una porta més ampla que dóna 
pas a la zona arbrada del pati de l’antiga llar 
d’infants. 

L’escenari s’ha desplaçat al costat nord i s’hi ha 
instal·lat un fons. S’hi ha fet una escala i s’ha 
arrebossat i repassat el mur d’aquest sector 
nord.

Connexió de la xarxa d’Horta amb la canonada 
en alta que porta l’aigua del Llobregat

Nou dipòsit del carrer de Sant Jaume

Dipòsit d’aigua d’Horta després de ser reparat i 
condicionat

Estesa de les noves canonades que uneixen la connexió en alta i el dipòsit
i les de l’inici de distribució a Horta

Interior del dipòsit d’Horta

Per facilitar l’ús de l’equipament quan ja no hi 
ha llum natural, s’ha instal·lat una il·luminació 
nova (5 fanals) a l’exterior que es tanca de ma-
nera manual.

Per millorar l’accessibilitat a l’interior de l’edifici, 
s’ha construït una rampa i unes escales amples.

El pati de l’Aula de Música i el del Centre Cívic 
han quedat connectats eliminant la paret que 
els separava i fent una rampa d’accés, una es-
cala més ampla i una barana de seguretat.

La recepció del Centre Cívic s’ha adaptat als 
canvis interiors i el despatx s’ha situat a la plan-
ta d’entrada per l’accés nou. 

Directius de l’empresa Pernils Bufalvent, el director i comercials 
de l’Incasòl i l’alcalde d’Avinyó el dia de la formalització de la 
compra de les dues parcel·les del polígon del Soler.
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SORTIDES D’AVINYÓ A MANRESA
De dilluns a divendres

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

Dissabtes
8.45 h – 9.30 h

Diumenges i festius
8.45 h – 17.45 h

SORTIDES DE MANRESA A AVINYÓ
De dilluns a divendres

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

Dissabtes
8.00 h – 18.55 h

Diumenges i festius
14.30 h – 21.15 h

Per més informació: 938746800

SORTIDES AVINYÓ BARCELONA
Dissabtes

9.30 h
Diumenges i festius

17.45 h
SORTIDES BARCELONA AVINYÓ

Dissabtes
17.15 h

Diumenges i festius
20.00 h

SORTIDES MANRESA BARCELONA
AMB BAGES EXPRES

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

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

19.15 h – 20.00 h – 21.00 h
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

Amb l’objectiu de fer més segura la cir-
culació de vehicles en la zona dels carrers
Manresa, Gavarresa, Costa Llobera, 
Josep Illa, Pau Casals, Barcelona, Berga, 
Anna Verdaguer, Sant Joan, Sant Jordi, 
Àngel Guimerà i Verge de Montserrat, i 
en altres punts del poble, l’Ajuntament 
va fer instal·lar la senyalització ne-
cessària per marcar les prioritats en 
les cruïlles de carrers. Es van pintar 
al terra les línies de parada per cedir 
el pas i es van posar els corresponents 
senyals verticals. En aquestes i en totes 
les cruïlles del poble cal circular-hi amb 
prudència i respectant la senyalització.

Simultàniament, es va modificar la cir-
culació al carrer Dr. Fleming (baixada 
de cal Ferrer) de manera que ara és de 
direcció única de pujada. Malgrat que 
sempre hi ha hagut doble sentit de cir-
culació, juntament amb cotxes aparcats, 
el major flux de cotxes que ara hi cir-
cula en direcció a la Plaça aconsella fer 
aquest canvi per qüestions de seguretat.

El nou camió-cistella ha estat adquirit mitjançant una sub-
venció del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat 
de Catalunya. Substituirà l’anterior camió-cistella, ja obsolet, 
que compartien els dos municipis. La Mancomunitat de la 
Gavarresa és una entitat de serveis compartits formada pels 
ajuntaments d’Avinyó i de Santa Maria d’Oló.

Entre els objectius de la Mancomunitat hi ha l’adquisició de 
maquinària per als serveis municipals i la brigada dels dos 
municipis.

El novembre de 2014, l’Ajuntament d’Avinyó va demanar al 
Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona que renovés la senyalització a la carretera d’Oló 
en la cruïlla d’entrada al poble. Aquesta carretera (BP-4313) 
és gestionada per la Diputació de Barcelona. La raó de la petició 
era que, en l’anomenat “empalme”, els cartells d’informació 
direccional verticals tapaven molt la visibilitat als conduc-
tors que, venint d’Oló, s’incorporaven a la carretera de Prats. 
Són d’un model antic i, ara, en zones urbanes se solen utilit-
zar cartells en banderola que, en estar situats a més alçària, 

no tapen la visibilitat. La renovació també era necessària per-
què els cartells estaven molt deteriorats i es llegien malament, 
incloent-hi el que hi ha 150 metres abans de la cruïlla.

La resposta de la Diputació de Barcelona ha estat la renova-
ció del cartells de la cruïlla d’acord amb la nostra petició 
i, a més, la renovació de tota la senyalització del tram de 
carretera entre Avinyó i la rotonda de sota l’eix transversal. La 
renovació de cartells ha finalitzat aquest mes de juliol.

NOVA SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT LA MANCOMUNITAT
DE LA GAVARRESA
ESTRENA UN NOU
CAMIÓ-CISTELLA

RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ
A LA CARRETERA D’OLÓ



Com cada any, des del 15 de març fins al 15 d’octubre, està 
prohibit fer foc al bosc, horts i entorns forestals, i també, des 
del 15 de juny i fins a principis de setembre, hi ha en marxa el 
Pla de Prevenció i Vigilància d’Incendis (PVI). Al nostre munici-
pi li correspon la unitat 22, que consta d’un vehicle tot terreny 
i dues persones que s’encarreguen del control i prevenció 
d’incendis dins del nostre perímetre i els voltants.
El Pla s’estructura en zones de vigilància. Cada zona disposa 
d’un centre de comunicacions, on hi ha un/a operador/a i un/a 
enginyer/a de zona. L’operador/a està permanentment en con-
tacte amb les diferents unitats mòbils d’informació i vigilància, 
que són la cèl·lula operativa bàsica del Pla. El Pla el redacten 
i executen coordinadament els ajuntaments, les Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADF) i la Diputació de Barcelona. 

L’ADF Quercus ha fet els darrers mesos algunes sortides per 
petits incendis provocats per llamps (com el que es produí a 
prop del polígon del Soler o la Casa Nova de Torroella) o per 
descuit, com a la zona de Cal Vilalta.
Cal agrair-los un cop més la tasca intensa que fan durant la 
campanya d’estiu amb les vigilàncies i sortides a extingir in-
cendis quan cal. La resta de l’any ajuden a la prevenció amb el 
manteniment d’instal·lacions, vehicles i maquinària, a més de 
l’adequació de camins per millorar-ne la circulació.

S’ha substituït el contenidor cremat el dia 24 de juny per accident pirotècnic i s’està 
treballant per canviar i millorar l’estat d’altres contenidors que tenim al poble.

CAMPANYA FORESTAL

ACTIVITAT DE
L’ADF QUERCUS

CONTENIDOR
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El procés per a l’estesa i posada en funcionament de la xarxa de fibra òptica del municipi d’Avinyó, que ha de millorar l’actual 
servei de televisió per cable i incorporar els serveis de telecomunicacions (dades i telefonia) d’alta velocitat, segueix el seu camí.

La primera fase consistirà en l’estesa de la xarxa al nucli urbà d’Avinyó. Avançada l’estesa i a mesura que sigui possible, els 
actuals abonats al servei de televisió municipal seran connectats a la nova xarxa de fibra òptica sense cap cost i sense  
interrompre el servei que estan rebent. Finalment es procedirà a retirar la xarxa de cable i els aparells que actualment donen el 
servei de televisió.

El següent pas serà fer arribar la nova xarxa a les zones industrials i a Horta d’Avinyó. Començar l’estesa pel nucli urbà d’Avinyó, 
on hi ha un nombre de potencials abonats superior, fa el projecte més viable, ja que, des de bon principi, la xarxa serà més 
atractiva per als operadors de telecomunicacions que vulguin donar servei a través d’ella.

ESTESA DE LA XARXA
El projecte d’estesa de la fibra òptica al nucli urbà va ser 
aprovat definitivament el mes de maig preveient un cost 
d’execució de 154.219,84 euros (impostos inclosos). A fi-
nals de juny es va iniciar el procés de licitació de l’obra amb 
la publicació dels plecs de clàusules que l’han de regir. En 
principi, el mes de setembre es farà l’adjudicació definitiva 
de l’obra i, en un termini de poques setmanes, ja podrà co-
mençar a executar-se. 

MANTENIMENT DE LA XARXA
Simultàniament a tot el procés d’execució de l’estesa de la xar-
xa de fibra òptica municipal i per assegurar la seva operativitat 

i bon funcionament, es farà un concurs obert per adjudicar 
les tasques de manteniment de la xarxa a una empresa es-
pecialitzada en telecomunicacions.

OPERADOR
El pas final serà l’entrada d’operadors de telecomunicació 
per oferir serveis de dades, telefonia i televisió Premium 
sobre la nova xarxa de fibra òptica. La xarxa, de propietat mu-
nicipal, estarà oberta a la incorporació d’un o més operadors 
de telecomunicacions. 

El primer trimestre de 2016, l’estesa i la posada en servei de 
la xarxa de fibra òptica del nucli urbà hauria de ser una realitat.

XARXA
DE FIBRA ÒPTICA
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Des de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Avinyó, us vo-
lem informar que ens ha estat possible, dins del Programa 
d’Arranjament de l’Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
aconseguir un total de 9 arranjaments de bany: en 3 casos ja 
s’han executat les obres i en els 6 restants es preveu executar-
les en breu (juliol–setembre). El nombre de banys adaptats 
s’ha multiplicat per 2,25 respecte de l’any anterior. Des del 
2013, que vam iniciar el programa, ja portem 15 llars adap-
tades a les necessitats de cada usuari. Això ha suposat una 
millora de la seva vida quotidiana.

Recordeu que el Programa d’Arranjament d’Habitatges per a 
les persones grans neix amb l’objectiu de millorar les con-
dicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat 
mínimes  de les persones grans, així com les de les persones 
amb qui conviuen. Es tracta de petites reformes bàsiques en 
els habitatges que incrementen l’autonomia i la qualitat de 
vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis. Per a 
més informació podeu demanar hora als Serveis Socials tru-
cant al 938387700.

El dijous 5 de març i dintre dels actes de la IV Setmana per 
la Igualtat, es va fer la xerrada És possible viure amb una 
pensió?, o com estirar la mensualitat, en la qual es van do-
nar alguns trucs per estalviar amb la llum o l’aigua i a l’hora 
d’anar a comprar, com aprofitar les ofertes, etc. Després es 
va fer una mica de berenar; l’assistència va ser d’unes 30 
persones.

Durant la setmana de l’11 al 17 de maig es va celebrar la 
Setmana de la Gent Gran 2015.

El dilluns es va fer un Taller de noves tecnologies a la Biblio-
teca, on es va explicar com fer funcionar una tauleta elec-
trònica, o com crear i gestionar un perfil en una xarxa social.

El dimarts es va fer la presentació de la Setmana al local Ca-
talunya, amb l’exposició dels actes a càrrec de la presiden-
ta de la Gent Gran, Caterina Badia. Tot seguit hi va haver 
l’actuació de l’Esplai de Navarcles amb la presentació de 
l’obra Modes i Sastreria Paquita, un musical molt divertit. I 
per acabar la tarda, un piscolabis a càrrec del Centre de Gent 
Gran.

El dimecres, com cada any, es va fer una sortida. Aquest any 
es va anar a Barcelona per visitar l’Hospital de Sant Pau, els 
Encants nous i el Born Centre Cultural. Per agafar forces, 
primer es va anar a fer un bon esmorzar i, després de la visita 
a Sant Pau, a dinar. Es van llogar dos autocars, encara que no 
van quedar plens del tot: hi van anar unes 85 persones.

El dijous, al Casal, es va fer una xerrada sobre Serveis socials 
+ a prop, a càrrec de l’Anna Cerdán, coordinadora dels Ser-
veis Socials Municipals. Parlà de l’estudi fet a Avinyó sobre les 
persones més grans de 80 anys residents al poble. Va ser un 
resum molt interessant.

El divendres a la tarda es féu el taller Estimulem la ment 
mitjançant el joc. Va venir un monitor de Molins de Rei, que 
va portar uns jocs que no coneixíem ningú; alguns d’aquests 
jocs eren de pensar molt i molt entretinguts; a les 15 perso-
nes que hi van venir els va passar l’estona molt de pressa.

El dissabte es va fer una caminada dolça, i després xocola-
tada i coca.

Finalment, el diumenge s’oficià la Missa de la Gent Gran, 
que, com cada any, va ser cantada pels Cantaires d’Avinyó. 
En acabat es va servir el dinar del 64è Homenatge a la Gent 
Gran a la pista poliesportiva, a càrrec del restaurant fonda Ca 
la Maria. Es serví fideuà i vedella amb bolets. Hi van partici-
par 210 persones, comptant-hi les autoritats locals. Durant 
l’acte, l’alcalde dirigí uns parlaments al públic i féu l’entrega 

El passat dia 20 de juny es va dur a terme al Refugi un curs sobre la reanimació 
cardíaca (RCP) i l’ús del desfibril·lador automàtic exterior (DEA). La sessió, a 
càrrec del Consell Català de Ressuscitació i amb el suport de la Diputació, tingué 
una durada de 4 hores. Hi assistiren 10 persones, de les quals 3 eren personal 
laboral de l’Ajuntament. El curs era gratuït.

Al curs es tractaren aspectes sanitaris bàsics com la diferència entre urgència i 
emergència, tipus d’accidents que es produeixen en la quotidianitat, respostes sa-
nitàries adequades en cada situació, etc. Però sobretot es va posar èmfasi en la 
RCP i l’ús del DEA com a eines indispensables per prestar uns primers auxilis 
eficaços. I es van posar en pràctica els coneixements mitjançant simulacions de si-
tuacions d’emergència que feia necessària la RCP i l’ús del DEA. Al final de la sessió 
es féu una breu visita a la plaça Major, per tal de conèixer un dels dos DEA que hi 
ha instal·lats a Avinyó. 

Aquest mes de juliol, concretament els dies del 3 al 10, s’ha realitzat el primer 
recapte municipal d’aliments. Concretament, s’han recaptat productes d’higiene 
personal i de la llar, sabó per a la roba, gel de bany, sabó de rentar els plats, raspalls 
de dents, pasta dentífrica, compreses, paper higiènic... Els equipaments com el 
pavelló, l’escola Barnola, la Llar d’infants i la piscina municipal, i els supermercats 
Llobet i Condis han estat els punts de recollida.

Aquesta iniciativa neix de la col·laboració entre el grup Cooperació i Solidaritat 
d’Avinyó i la regidoria de Salut i Acció Social, i té com a objectiu complementar les 
ajudes del Fons Europeu d’Ajuda al Desenvolupament (Banc d’Aliments). 

de plaques als avis i àvies nascuts l’any 1935, que enguany 
fan 80 anys. A la resta d’assistents se’ls va fer un petit obse-
qui. L’acte fou amenitzat pel grup Kamilion.

AVINYÓ HA ARRANJAT 9 HABITATGES
DE PERSONES GRANS AQUEST 2015

ACTES AL CASAL DEL PASSEIG
I LA SETMANA DE LA GENT GRAN D’AVINYÓ

EL CURS DE REANIMACIÓ
CARDÍACA I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR
AUTOMÀTIC EXTERIOR APROPA AQUESTA
EINA ALS VEÏNS I VEÏNES D’AVINYÓ

PRIMER RECAPTE MUNICIPAL
DE PRODUCTES HIGIÈNICS DE
PRIMERA NECESSITAT



És possible educar els nostres fills i filles sense perdre els ner-
vis? Podem deixar de banda els crits i les situacions de tensió 
verbal quan els menuts de la casa no responen a cap ordre? 
Quines estratègies podem utilitzar i quins són els riscos de 
posar-les en pràctica? Totes aquestes preguntes i moltes més 
van ser respostes i treballades al curs-xerrada Eduquem sen-
se cridar, a càrrec d’Alba Castellví i amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, en dues sessions que tingueren lloc a l’escola 
Barnola els dies 4 i 11 de maig a la tarda; l’entrada era gratuïta. 
La xerrada tenia com a objectiu cercar estratègies educatives 

Aquest estiu, els alumnes de l’Aula socioeducativa d’Avinyó 
podran continuar rebent suport del projecte mitjançant el Ca-
sal d’Estiu de l’Aula socioeducativa. Té com a objectius poten-
ciar la relació entre els nois i noies participants, tot afavorint 
l’establiment de vincles i relacions d’amistat i evitant situa-
cions de discriminació o marginació, i afavorir la descoberta i 
la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural proper. A la 

encaminades a desterrar els crits i la tensió verbal a l’hora 
d’educar i/o donar consignes i ordres als nostres fills, ja que en 
la majoria de casos es mostren ineficaços.
Ambdues sessions comptaren amb una vintena d’assistents, la 
majoria eren pares i mares amb fills en edats de 0 a 12 anys, si 
bé hi assistiren algunes persones amb fills adolescents. Es va 
posar a disposició dels pares un servei  gratuït de monitoratge 
i cangur per als fills mentre durés la xerrada, amb dues moni-
tores. És la primera vegada que s’ha dut a terme aquesta fór-
mula que permet una major assistència a aquestes xerrades.

vegada, el Casal compleix una funció estrictament social, do-
nant la possibilitat als seus assistents de rebre dos àpats gra-
tuïts al dia (esmorzar i dinar). El Casal compta amb la presència 
màxima de 20 alumnes durant tot el mes de juliol, si bé bona 
part dels alumnes s’alternen durant la segona quinzena.
L’Ajuntament assumeix el cost total del manteniment del Ca-
sal, si bé rebrà una ajuda del Consell Comarcal del Bages d’uns 
5.400 € (valor aproximat), dels quals 2.400 són per al càtering 
i 3.000 per a la contractació. Aquest és el primer any que 
Avinyó organitza un casal d’aquestes característiques i se 
suma als altres municipis de la comarca que l’organitzen: 
Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Moià.

El temps passa volant i, en el que portem d’any, a la llar 
d’infants l’Estel hem dut a terme un munt d’activitats, la gran 
majoria relacionades amb el tema transversal d’enguany: “ELS 
CONTES”.
Hem treballat el tema de la igualtat de gènere, hem celebrat la 
Pasqua, també la diada de Sant Jordi comprant una rosa i un 
llibre per classe. Els infants de P2 han anat a visitar els avis de 
la residència; hem celebrat la festa de portes obertes; els nens 
i nenes de P2 han visitat l’escola Barnola..., ah!, i no ens podem 
oblidar del treball que hem fet sobre la Fira dels Matiners.
Algunes d’aquestes activitats s’han desenvolupat en l’àmbit 
del centre. Altres han estat obertes també a les famílies, ja que 
les educadores entenem que la implicació i la participació de 
les famílies en les activitats del centre són elements cabdals. 
Un exemple n’ha estat la Festa de final de curs, que es va ce-
lebrar el dissabte 4 de juliol. Fou organitzada pel centre, jun-
tament amb l’AMPA de la Llar d’infants, que hi ha tingut un 
paper important.
Ja per acabar, cal comentar que la Llar d’infants està perfilant 
i definint els grups per al nou curs escolar. El nou curs escolar 
s’iniciarà el proper 8 de setembre.  Si hi ha alguna família 
que vulgui matricular el seu fill i encara no ho hagi fet, encara 
queden places. Informeu-vos-en trucant al 938387176 o en-
viant un correu al liestelavinyo@gmail.com. 

Com cada any, quan acaben les classes i comencen els casals 
d’estiu, és a dir, quan baixa l’activitat a l’edifici de l’escola Bar-
nola, l’Ajuntament ho aprofita per arranjar l’equipament, de 
tal manera que, quan comenci el període escolar al setembre, 
pares, mestres i sobretot alumnes, es trobin l’escola en molt 
bones condicions; treballin  i estudiïn de gust i s’hi sentin com 
a casa. Enguany hem prioritzat:
• Execució del 4t Pla de pintat per valor de 6.000 €. Es pin-
tarà aproximadament el 20% del centre. Tot i així és el cinquè 
any consecutiu que es pinta parcialment l’escola.

• Reforma dels lavabos de P3 i Aula de reforç. Es canviaran 
els sanitaris i s’eliminarà el dipòsit d’aigua. 

• Reforma de l’escala que connecta el pati amb el porxo. Es 
repassaran els graons, molt erosionats per l’activitat escolar i 
pel pas del temps. 

• Substitució de l’enllumenat del perímetre exterior de l’escola 
per enllumenat LED. 

• Adquisició de les agendes escolars per al curs 2015-16 

• Neteja general i a fons de les instal·lacions pel personal de 
neteja.

•  Suport administratiu de consergeria als docents i a l’AMPA a 
l’hora de fer les fotocòpies dels llibres de text.

EDUCAR SENSE CRIDAR. ÉS POSSIBLE? PRIMERA XERRADA
ADREÇADA ALS PARES AMB SERVEI DE CANGUR PER ALS FILLS

EL PROJECTE DE L’AULA
SOCIOEDUCATIVA CONTINUA:
EL CASAL D’ESTIU

RECTA FINAL
A LA LLAR D’INFANTS

L’ESCOLA BARNOLA ES POSA
A PUNT PER AL CURS 2015-16
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El dia 30 d’agost s’obrirà el pavelló municipal en el seu horari 
habitual de 15 h a 21 h, de dilluns a divendres. No obstant, a 
partir del dilluns 14 de setembre hi haurà els següents ho-
raris:
De dilluns a dijous: de 9 h a 11 h i de 15 h a 21 h, i el divendres: 
de 15 h a 19 h.
També hi haurà novetats respecte a les activitats del curs 
anterior, tot mantenint les habituals com són el ciclisme in-
door, la tonificació, la zumba i la gimnàstica per a adults. Per 
als infants de 6 a 12 anys hi haurà les activitats d’iniciació 
esportiva i ball modern, i per als nois i noies de 8 a 18 anys 
s’ampliarà la secció de voleibol ja existent.

Els dies 12 i 13 de setembre, la Zona Esportiva d’Avinyó, amb la col·laboració de 
diferents entitats i particulars de la població, organitzarà l’Avinyó Bike Adventure. 
Consisteix en una prova de BTT que permetrà als amants d’aquest esport d’arreu 
de Catalunya descobrir els paisatges i corriols més espectaculars d’Avinyó. 

Del curs actual en fem un balanç molt positiu, ja que hem pogut consolidar activitats dirigides com la zumba i activitats 
esportives com ara la iniciació esportiva i el voleibol, per formar els infants de la població d’Avinyó a través de l’esport. 
També hem pogut organitzar diferents esdeveniments, des de tornejos de pàdel fins al torneig de futbol sala, passant per la 
duatló infantil. Per altra banda, s’han recuperat els patrocinadors i col·laboradors de la Zona Esportiva d’Avinyó i estem 
actualitzant els espais publicitaris del pavelló municipal.

HORARIS PER AL CURS 2015-2016

‘AVINYÓ BIKE ADVENTURE’

BALANÇ CURS 2014-2015 
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Durant el mes d’abril, el servei de Punt d’Informació Juvenil el 
Refugi va oferir informació i assessorament sobre estudis re-
glats. És una època en què els i les joves han de prendre de-
cisions sobre què estudiar i quines alternatives tenen, i és a 
través de la figura de la dinamitzadora, servei d’autoconsulta i 
l’Exposició: Què vull estudiar? que poden resoldre els dubtes.

La regidoria de Joventut vetlla perquè cada any aquest servei 
s’ofereixi amb el material actualitzat i la informació necessària 
per tal de cobrir les necessitats del  jovent del municipi.

Destaquem la iniciativa per part seva d’organitzar activitats, 
fins i tot activitats portades a terme per ells mateixos, com ara 
el Taller de pintar ungles, Taller de gimnàstica artística, 
etc. De fet, moltes de les activitats que es porten a terme en 
el casal són iniciatives i propostes seves, com ara el Taller de 
dance.

Durant els mesos d’abril i maig es va portar a terme l’activitat 
Engresca’t, en què el jovent va realitzar jocs i dinàmiques di-
verses per tal d’afavorir la companyonia, la tolerància, la coo-
peració, etc. d’una manera divertida.

Davant la realitat actual i els tipus de relacions que tenen ado-
lescents i  joves, es va organitzar un Taller sobre amistats i 
bullying; en aquest taller, els participants van escenificar es-
cenes de bullying, van reflexionar sobre els tipus de relacions, 
el com ens relacionem, les conseqüències dels nostres actes, 
etc. Des del servei, cada trimestre s’ofereix a la població juvenil 
activitats de sensibilització sobre temes de salut que els po-
den arribar a preocupar i que des del casal detectem com a 
necessitat a treballar.

Amb motiu del Dia Internacional contra el Tabac, es va orga-
nitzar un Taller de teatre social, una manera diferent de re-
flexionar amb el/la jove sobre el consum de tabac, les influèn-
cies, l’inici, el perquè, la dependència, etc. I per complementar 
aquest treball es van tornar a fer les Olimpíades sense fum, 
en què 7 equips van participar en les diferents proves organit-
zades, proves com ara llançament de fregona, punteria, llança-
ment en matalàs, etc.

I com no podem deixar de banda, els pares són una de les figu-
res importants en el creixement dels seus fills; per tant, des del 
Refugi es va sol·licitar a la Diputació una Xerrada adreçada a 
pares i mares de fills adolescents relacionada amb els can-
vis que tenen en aquesta etapa. 

Durant el mes de juny es va treballar el consum d’alcohol 
amb el Taller de còctels sense alcohol, que tant èxit té cada 
any, tot oferint eines i alternatives de consum d’alcohol, tot 
reflexionant entorn a l’excés de consum de begudes alcohòli-
ques. I el divendres 12 es va portar a terme el Taller de deco-
ració de sofàs, uns de nous i uns altres que es van renovar; el 
jovent va ser molt creatiu i artístic.

Per finalitzar el mes de juny i iniciar el mes de juliol, com cada 
any, vam donar pas a la Setmana Jove d’Avinyó 2015. Tota 
una setmana, del divendres 26 al dijous 2 de juliol, plena 
d’activitats. Aquesta setmana va començar molt fort, amb el 
sopar popular al pati del Centre Cívic, amb unes 47 persones, 
i posteriorment amb la discomòbil, tot organitzat pel Grup de 
Joves el Refugi. Altres activitats durant aquests dies van ser el 
taller sobre Com et veus i com et veuen?, en què els i les joves 
havien d’aprendre a valorar-se, a veure les seves habilitats; en 
definitiva, treballar l’autoestima i que els altres la valorin. El Ta-
ller de cuina fresca, a càrrec del jove Martín Alcántara, ens va 
deixar amb un molt bon gust; una recepta fresca i nutritiva. 
Aquest any, valorant la predisposició de la gent d’altres anys 
en les classes de zumba, es va organitzar una Masterclass de 
Zumba a la Plaça, la qual va tenir un èxit rotund.

Destaquem el dimecres 1 de juliol amb la Botifarrada popu-
lar, amb una participació d’unes 90 persones, i finalitzant la nit 
amb les piscines nocturnes, amb una gran participació.

Per anar acabant la setmana, dijous es va presentar l’obra In-
fecte, dintre del projecte “Entre Bambolines”, amb una major 
quantitat de joves que a l’anterior. A poc a poc es va construint 
els projectes.

Per temes organitzatius, la Setmana Jove va tancar les portes 
el dijous 9 de juliol amb el Taller de còctels per a majors de 18 
anys al bar Al Caliu, a càrrec de Josep Boatelles.
Cal donar les gràcies a tots els joves i adolescents d’Avinyó per 
la seva implicació, organització i participació. Sense vosaltres 
la Setmana Jove no existiria.

JULIOL A+, tornem amb el projecte de Juliol A+, el mes de juliol els i les joves estan de vacances i el Refugi organitza activitats 
diverses que ells i elles mateixos/xes han proposat:

· Taller de reciclatge

· Taller de pintura al cos

· Voleibol a la piscina

· Futbol al camp

PRÒXIMES ACTIVITATS

· Destaquem el Taller de breakdance, organitzat conjuntament 
amb l’Ass. Amics de la Música, dintre de la programació dels 
Tallers Musicals. El dijous hi haurà la visita d’Instrònics, dos 
nois que creen instruments.

· Karaoke estiuenc

· Aquazumba



La col·laboració del Refugi, l’Aula Socioeducativa, la Biblioteca, el Centre Gent Gran, 
l’Aula de Música, la Residència Relat, i la Regidoria de Cultura va donar com a fruit la 
celebració de la Diada de Sant Jordi a Avinyó.
Les activitats van començar al matí, amb les lectures de Sant Jordi, a càrrec dels 
alumnes de l’escola Barnola. Es van fer simultàniament a la Plaça, al monument i al 
Passeig, i es va poder escoltar poesia, rodolins, textos en anglès...
A la tarda, a la plaça Major, va ser el moment del conjunt d’activitats organitzades 
per adults, joves i infants. 

Primer de tot, es va dur a terme la “Lectura en veu alta” de l’obra De tants colors, amb 
la presentació i participació de l’autor, Sebastià Estradé, com a autor local. La lectu-
ra va ser preparada per residents de la residència d’avis Relat.
Tot seguit es va fer la “Lectura intercultural” en diferents llengües maternes de perso-
nes que viuen a Avinyó. Hi van participar:

Jordi Vilar. Lectura d’una part de la Crònica de Ramon Muntaner, en català antic.
Amèlia Homs (de Nova Zelanda). Lectura en anglès.
Nadiya Dub (d’Ucraïna). Lectura en ucraïnès.
Evgeniya Zueva (de Rússia). Lectura d’una poesia en rus i traducció al castellà.
Touria Kattou (del Marroc). Lectura en francès.
Hind Tate (del Marroc). Lectura en àrab.
Ellen Yule (de Xina, resident a Nova Zelanda). Lectura en mandarí.
Els alumnes del Taller d’Escriptura de la biblioteca van preparar el “Recital de poesia” 
amb la participació de Carles Morell, autor del poemari Els vapors que maten.
A partir de les set de la tarda, es va dur a terme l’actuació musical dels alumnes de 
l’Aula de Música. 

Altres activitats que es van celebrar van ser la lectura de contes per a infants al Racó 
de Lectura, amb la Farah i la Gemma, i, per finalitzar, ballada de sardanes. 

A la plaça Major, durant tot el dia, els avinyonencs van poder gaudir de:
L’ESPAI DEL RECORD, fotografies de la història recent d’Avinyó. Un espai per seure, 
mirar i compartir records amb la gent gran del poble a través de les imatges dels 
darrers 25 anys.
EXPOSICIÓ MIRADA A LA VINYA. Fruit del treball dels tallers d’escriptura i fotografia, 
realitzats dins el cicle Biblioteques amb DO.
A la plaça Major, a la tarda:
MERCAT D’INTERCANVI DE LLIBRES. 
TALLER DE TITELLES. A càrrec dels joves i adreçat a infants.
TEATRE AMB TITELLES, per jugar amb els titelles construïts. 
MURAL DE SANT JORDI. Tots els nens i nenes es van poder fotografiar al mural cons-
truït per l’Aula Socioeducativa. 
RACÓ DE LECTURA FAMILIAR I INFANTIL, per compartir contes, imaginació, creativi-
tat i emocions. 

Aquest mes de maig, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Lo-
cal (SPAL) de la Diputació de Barcelona ha fet l’entrega oficial a 
l’Ajuntament d’Avinyó del Pla director de la Torre dels Soldats. 
Aquest Pla, a partir de l’estudi de l’estat de la Torre, de les seves 
peculiaritats i de la seva importància històrica, proposa les ac-
tuacions necessàries per fer que la Torre dels Soldats sigui un 
monument en condicions de ser visitat.

L’hivern de 2013-14 s’hi va fer una intervenció d’urgència per 
evitar que la torre es pogués esfondrar. Es van consolidar les 
parets, les finestres, les portes i els merlets de la terrassa su-
perior, es va reparar l’esquerda i es va treure l’acumulació de 
terra que hi havia en el seu interior. Després d’aquesta prime-
ra intervenció, calia valorar i programar com s’havia de seguir. 
Per això, a petició de l’Ajuntament d’Avinyó, el SPAL va iniciar 
l’estudi de la Torre dels Soldats i va planejar com havia de ser la 
seva remodelació. El resultat és el Pla director del monument 
que hem acabat de rebre.

Entre d’altres coses, el Pla director proposa la recuperació par-
cial del cobert que envoltava la planta baixa pel cantó oest, 
l’habilitació d’una estructura lleugera que permeti accedir a 

la part alta de la torre i l’arranjament de l’entorn per facilitar-hi 
l’accés dels visitants. L’objectiu és tenir en bones condicions 
aquest edifici emblemàtic d’Avinyó i fer que, a la vegada, es-
devingui un reclam turístic del nostre municipi.

Per a l’execució de les propostes del Pla director procurarem 
captar subvencions específiques per a la rehabilitació de mo-
numents històrics. Recordem que la Torre dels Soldats està 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, i això li dóna molts 
punts per poder rebre aquest tipus d’ajuts.

23 D’ABRIL: AVINYÓ VA VIURE
LA FESTA DE LA CULTURA

PLA DIRECTOR
DE LA TORRE DELS SOLDATS

RELLEU A LA
REGIDORIA DE 
CULTURA,
CONTINUÏTAT I 
PARTICIPACIÓ
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Les eleccions del mes de maig passat 
van significar un canvi davant de di-
ferents regidories. N’és una la de Cul-
tura, que ara es passarà a dir Cultura i 
Patrimoni. Aquesta regidoria la deixa 
Jordi Clotet i el relleu l’agafa Francesc 
Serra. 

L’excel·lent tasca feta pel Jordi du-
rant els darrers quatre anys posa un 
punt de partida, per al nou regidor, 
amb la maquinària cultural del po-
ble d’Avinyó engegada i a un ritme i 
una qualitat envejables. És per això 
que l’objectiu de l’actual regidoria és 
mantenir aquest ritme i aquesta qua-
litat per continuar sent un referent 
cultural a la zona.

La participació ha estat, també, una 
peça clau per mantenir el bon nivell 
de les activitats. Què millor que la 
gent del poble decideixi el que vol 
per al poble? Aquest també serà un 
objectiu clar en aquesta nova etapa; 
un exemple proper en són les comis-
sions que ja treballen en les pròximes 
festes majors d’Avinyó, Horta i Santa 
Eugènia, en les quals els veïns i veïnes 
poden opinar i decidir què volen per 
la seva festa. Animem a tothom qui 
vulgui participar-hi a venir: encara hi 
sou a temps!

Per últim, aquesta regidoria assu-
mirà també el Patrimoni, aspecte que 
fins ara es portava des d’Urbanisme. 
Aquesta tasca es centrarà en la cata-
logació i el tracte de tot el patrimoni 
cultural i arquitectònic que tenim al 
nostre poble, i que és molt! Per des-
comptat, en molts casos, amb l’ajuda 
del poble, que és qui coneix i reco-
neix tot el nostre patrimoni cultural.

Club de lectura - Aquesta temporada hem llegit dos llibres 
d’autors catalans:
El gust amarg de la cervesa, d’Isabel-Clara Simó, i
Algú com tu. Amb motiu de la Trobada dels Clubs de Lectura 
del Bages, Berguedà i Moianès, hem llegit aquesta obra, que 
vam comentar amb l’autor, Xavier Bosch, al Teatre Conserva-
tori de Manresa. 

Taller d’escriptura - Taller consolidat a la biblioteca, format 
per amants de les lletres i amb passió per escriure. Amb motiu 
de Sant Jordi, els alumnes van  preparar el recital de poesia 
que es va fer a la Plaça, junt amb la interpretació d’un poema 
del poemari Els vapors que maten per part de l’autor i pro-
fessor del taller, Carles Morell. També s’ha treballat un conte 
viatger entre tots els alumnes del taller. 

Book club - El dia 19 de juny es va fer l’última sessió del curs 
2014-2015 que consistia en la lectura d’un llibre en anglès de 
nivell intermediate o Advanced i que es va comentar en an-
glès entre els participants i amb la conductora del club, Sílvia 
Rovira, a la biblioteca. 

Visita escolar - El mes de març van venir els alumnes de 4t de 
primària a treballar les plantes a la biblioteca. A partir d’un joc 
i de diferents llibres de plantes, els alumnes van treballar un 
dels temes més apassionants de medi. 
La setmana de Sant Jordi ens van visitar els alumnes de P5 de 
l’escola Barnola. A més de conèixer la biblioteca i el seu funcio-
nament, els alumnes van poder fullejar i mirar contes de dracs. 

Setmana de la gent gran - La biblioteca va organitzar un 
taller de noves tecnologies per a gent gran. Van participar-
hi nou usuaris, que, amb els portàtils que va proporcionar 
l’Ajuntament, van poder navegar per internet, fer consultes 
sobre facebook, mail o descàrrega de fotos. 

Bibliopiscina - Des de l’1 de juliol, tothom pot gaudir de la 
lectura a la piscina. Aquest any, a més dels diaris, contes i re-
vistes, també hi ha una selecció de còmics per a adults i per a 
infants, per tal d’acompanyar els banyistes a la tovallola. 
A la biblioteca, durant tot l’estiu, hi ha una selecció de les novel·les 
que al llarg de l’any han estat més comentades i llegides.

Estiu a la infantil! - A la secció infantil fem retallables, treballs 
manuals i molta lectura! El dia 30 de juny, es va fer el taller Le-
gos: Experimentem! i Robòtica amb Josep M. Capellas. A partir 
del projecte que en Josep M. desenvolupa a casa sobre tres 
planetes i l’Asteroide As-Eq, els nens i nenes de la biblioteca 
van poder assessorar-lo fent servir la imaginació per construir 
naus, animals, serveis, mòduls energètics... També van poder 
gaudir de naus robòtiques i experimentar-hi. 

BIBLIOTECA D’AVINYÓ

fotografia: www.aerovisualshots.com



(Extracte del discurs pronunciat per Eudald Vilaseca en la presa 
de possessió del càrrec d’alcalde durant el ple municipal del dia 
13 de juny de 2015)

L’acte que celebrem avui aquí, i que en aquest mateix moment 
s’està fent a tots els ajuntaments del nostre país, representa el 
tret de sortida d’un nou mandat municipal que s’estendrà fins 
al 2019.
(...)
I ja parlant dels resultats electorals, en nom del grup muni-
cipal d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Avinyó i, en par-
ticular, en nom meu, vull manifestar el nostre agraïment per 
la confiança rebuda pels avinyonencs i avinyonenques. No la 
defraudarem. Estem contents del resultat pel que significa de 
reconeixement i suport de la feina feta durant aquests quatre 
anys. El nostre esforç ha estat considerable, com també ho ha 
estat la nostra voluntat de ser efectius i arribar a tot arreu. Mal-
grat les mancances i els errors que puguem haver comès, i pels 
quals demanem disculpes, el suport majoritari de l’electorat 
avinyonenc significa un aprovat a la nostra gestió i, en en ator-
gar-nos un regidor més, ens anima a continuar treballant amb 
igual o més intensitat que fins ara.

L’objectiu del nou Ajuntament serà desenvolupar el progra-
ma de govern que hem presentat a les eleccions municipals 
i que ha rebut el suport majoritari de la població. Un progra-
ma que posa el servei a les persones a davant de tot. Volem 
treure el màxim profit dels nostres equipaments i dotar-los 
de contingut, i volem donar resposta a totes les necessitats 
del ciutadà. Treballarem per consolidar i millorar encara més 
l’estructura de serveis que tenim. Estem parlant d’educació, 
cultura, esport, serveis socials, atenció a la gent gran, al jovent, 
a la infància. Estem parlant d’ocupació, de llocs de treball, de 
promoció econòmica. I també estem parlant d’aquelles inver-
sions en infraestructures imprescindibles que repercuteixen 
directament en la vida diària del ciutadà. Els recursos ben 
empleats en aquests àmbits són una garantia de millora de la 
qualitat de vida de tots. Així ho hem fet i així ho continuarem 
fent.
(...)
Les votacions a les eleccions municipals sempre posen de ma-
nifest que en els pobles hi ha diferents sensibilitats i diferents 
maneres de veure les coses. A Avinyó també. D’això, el govern 

El dia 19 d’octubre de 1998, l’Ajuntament va signar un con-
tracte amb SOREA  en el qual cedia la gestió del subministra-
ment d’aigua fins al dia 1 de gener de l’any 2024 a canvi de 
70.000.000 de pessetes (420.000 euros).
 
A SOREA, per la gestió del servei de subministrament d’aigua, 
se li paga un fix mensual més un tant per m3 facturat. Des que 
ERC està al govern municipal, la part variable s’ha incrementat 
un 36% i el fix un 28%; passant de pagar-se uns 45.000 Euros 
trimestrals el 2011 fins els 55.000 euros trimestrals el 2014. 
 
A més a més, com que els recursos d’aigua que té Avinyó sem-
bla que són insuficients, es compra aigua a Artés, o sigui a la 
mateixa SOREA, que es qui gestiona el servei en aquell munici-
pi, i per la qual es paga 0,34 euros per m3. En aquests darrers 4 
anys, s’han pagat per aquest concepte quasi 215.000 euros per 
la compra de més de 600.000 m3 d’aigua a Artés, una mitjana 
de 400 m3/dia.
 
O sigui que, sumant conceptes, en aquests darrers 4 anys els 
avinyonencs hem pagat a SOREA pel subministrament d’aigua 
un total d’uns 980.000 euros. Cal remarcar que bona part de 
l’aigua que es distribueix a AVINYÓ prové de pous de propietat 
municipal, i l’únic que fa SOREA és gestionar-los.
 
A mitjans del 2012, ERC va incrementar un 29% la tarifa de 
l’aigua, una brutalitat en plena crisi econòmica, i tot i això a 
hores d’ara, com que el que es cobra pel rebut d’aigua als avin-
yonencs no cobreix el que s’ha de pagar a SOREA a causa dels 
successius increments, devem a SOREA 55.000 euros.
 
A més a més, aquest juliol hauria d’arribar l’aigua procedent 
de la planta de Sallent; si no es gestiona correctament, aquest 
serà un element que implicarà una pujada de tarifes. Ja hem 
preguntat un parell de vegades en els darrers plens de la pas-
sada legislatura com estava el tema, però ambdues vegades la 
resposta d’ERC ha estat el no en sabem res.
 
Per altra banda i com a cirereta al pastís, cada mes es ven aigua 
al municipi de Sallent, gestionat també per SOREA; cada m3 
venut ens representa als avinyonencs un sobrecost, cobrat per 
SOREA, de 0,09 euros/m3.
 

municipal que iniciarà el nou mandat en som ben conscients. 
Tenim molt clar que estem a l’ajuntament al servei de tots els 
ciutadans sense distinció d’ideologies i que hem d’atendre per 
igual a tothom. Per això també estarem oberts a les propostes 
constructives que el grup municipal de CiU pugui fer. El vot 
favorable que he rebut del grup de Convergència i Unió en 
l’elecció de l’alcalde, i que  agraeixo sincerament, és un bon 
precedent per a aquest diàleg i la col·laboració. Entre tots, go-
vern i oposició, tenim la responsabilitat que l’Ajuntament sigui 
una eina efectiva al servei de tot el municipi.

A nivell personal, voldria comentar que els quatre anys de 
govern del mandat que conclou han estat per a mi una expe-
riència molt enriquidora i a la vegada intensa. (...) Ara, a l’inici 
d’aquest nou mandat, conservo les mateixes (o inclús més) ga-
nes i il·lusió amb  què vaig començar el del 2011, i que de ben 
segur m’ajudaran a complir els compromisos assumits per a 
aquests propers quatre anys.
He de dir que la incorporació de gent nova a l’equip de govern 
dóna més força al grup i més capacitat per assolir els reptes 
que ens hem proposat. I això, juntament amb l’experiència 
dels regidors que repeteixen, farà que el nou govern munici-
pal esdevingui una bona eina al servei dels avinyonencs.
(...)
Finalment, voldria expressar el nostre reconeixement a les 
persones que avui han deixat de ser regidores i regidors de 
l’Ajuntament d’Avinyó després d’anys de servei al poble. El 
Lluís Vall Carrillo i l’Anna Santasusana Augés, que avui con-
clouen els seus primers quatre anys d’experiència en el món 
municipal. Experiència que el Lluís continuarà en un altre 
ajuntament i al qual desitgem molts encerts en la seva nova 
etapa. I en Jordi Clotet Homs, que ha estat 12 anys treballant 
a l’ajuntament, quatre a l’oposició i vuit a govern. Treballant 
molt i fent bona feina. S’ha de dir que la seva aportació al go-
vern municipal durant aquest mandat ha estat molt impor-
tant, per no dir fonamental. A tots tres el més sincer agraïment 
per la vostra dedicació i el vostre amor per a Avinyó.

Per acabar, em resta desitjar a tots els regidors i regidores un 
mandat ple d’encerts en benefici de tot el poble. 

Moltes gràcies i visca Avinyó.

A què ens portarà tot plegat?, A NOVES PUJADES DEL REBUT 
DE L’AIGUA A CAUSA DE LA MALA GESTIÓ DEL GOVERN 
MUNICIPAL D’ERC.

PARLAMENT D’INVESTIDURAAIGUA, LA MALA GESTIÓ SURT MOLT CARA
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GOSSOS
La programació del segon trimestre de l’any va començar amb un concert d’alçada. La gira 
del quintet manresà Gossos, que fa una retrospectiva dels seus 22 anys de carrera, va fer pa-
rada a Avinyó l’11 d’abril amb un concert memorable, íntim i personal que va omplir a vessar 
la sala. Amb un format inèdit, amb l’escenari al mig i el públic que envoltava la formació, el 
grup va interpretar i reinterpretar alguns dels temes més aplaudits de la seva trajectòria.

CORRANDES SÓN CORRANDES
Dins la programació estable del Catalunya, el Centre de Gent Gran d’Avinyó va organitzar, el 
passat 19 d’abril, l’espectacle musical «Corrandes són corrandes», de la formació que porta 
el mateix nom. Es tracta d’una proposta basada en els versos improvisats al moment. Els as-
sistents van gaudir de valent escoltant els intèrprets com cantaven, amb diferents tonades, 
el que la situació del moment, l’ambient i el públic els inspirava. 

RAVID GOLDSCHMIDT I QUIM MOYA
L’artista visual establert a Avinyó Quim Moya i el músic resident a Sabadell David Goldsch-
midt van estrenar a Avinyó, el 26 d’abril, «Murmur, concert pintat», un espectacle de creació 
en directe que fusiona la música, a través dels sons del Hang i de l’Oval, i la pintura i els efec-
tes de llum. El músic i el pintor van transportar el públic per espais imaginaris i insòlits, en un 
espectacle delicat, intens i bonic que fusionava en un tot els sons, la llum i el color.

TEATRE NU
La proposta per a públic familiar del segon trimestre va arribar de la mà de l’aplaudida 
company¡a igualadina Teatre Nu, que va portar a Avinyó l’espectacle «Torna Robin Hood». 
El muntatge parteix de dos personatges que esperen l’arribada d’en Robin Hood, que és 
segrestat, i la seva recerca els porta cap a un viatge inesperat. Es tracta d’un espectacle que 
vol aprofundir en la figura dels herois, en la necessitat que en tenim i en l’esperança que 
representen.

III TROBADA DE CORALS
Prop de 150 cantaires es van reunir, el diumenge 26 de juny, al local Catalunya en la tercera 
Trobada de Corals. Hi van participar els Cantaires d’Avinyó i les corals Lluçaveus del Lluçanès, 
el Cor Bonaire de Tona, el Cor de la Veu de Voltregà de Sant Hipòlit, la Coral La Nova Harmo-
nia de Sallent i el cantautor dels Hostalets de Balenyà Josep Maria Puigdomènech. Després 
de les actuacions, les formacions van interpretar, conjuntament, els Cors de Nabucco de 
Giussepe Verdi. 

CIA. BATALLA TEATRE
Dins el programa Entre Bambolines, creat per promocionar i apropar la cultura als joves, el 2 
de juliol passat, la companyia Batalla Teatre va portar al Catalunya el muntatge «Infecte». Es 
tracta d’una obra que presenta, en clau de comèdia, com viuen sobretot les noves genera-
cions el revolucionari paradigma digital. L’espectacle, escrit per Alberto Ramos, tracta temes 
d’actualitat a través de la crítica i l’humor. 

CANTAIRES D’AVINYÓ / CARAMELLES
Desenes de cantaires, grans i petits, van recórrer els carrers del municipi on van fer ressonar els seus 
cants i balls. En aquesta ocasió, van interpretar la sardana «Mariona», el pasdoble «La cirereta», popula-
ritzada pel Pont d’Arcalís, la jota de la Vall de Cabó i una aplaudida versió de la cançó de Txarango «Mú-
sic de carrer», amb lletra de Montserrat Perarnau. Com és habitual, no van faltar-hi ni el ball de bastons 
ni el de les cintes. Les caramelles van culminar amb la cantada a l’església i els balls a la plaça Major.

AMICS DE LA MÚSICA / MATINAL MUSICAL A L’AULA DE MÚSICA
Es professors i els alumnes de l’Aula de Música van preparar, el passat 12 d’abril, una matinal musical 
que va consistir a sonoritzar diferents curts o esquetxos de dibuixos animats. Durant el matí, en tres 
petits grups van elaborar els efectes sonors de tres curts diferents i en van fer un quart amb un grup 
més gran. Aquest darrer és el que es va mostrar a les famílies com a cloenda de la matinal i tots quatre 
es van projectar i sonoritzar per al concert de final de curs. 

ESQUERDABOCS / CURSA DELS MATINERS
La setmana prèvia a la Fira dels Matiners, els Esquerdabocs van organitzar la quarta edició de la Cursa 
Nocturna dels Matiners. Com en l’edició anterior, va consistir en un recorregut de 10 quilòmetres i un 
altre de 17. En conjunt, van participar a la cursa setanta corredors, que van recórrer camins i corriols 
del terme municipal. Com és habitual, es van il·luminar per a l’ocasió elements patrimonials del poble, 
com la Torre dels Soldats i el Pont Vell. A la cursa de 17 quilòmetres el campió va ser Albert Cabra i a la 
de 10, Jaume Marsinyach. 

AMPA LLAR D’INFANTS L’ESTEL / SORTIDA DE PRIMAVERA
El dissabte 30 de maig, els alumnes i les famílies de l’AMPA de la Llar d’Infants l’Estel van fer una visita 
matinal a la granja-escola les Pedreres de Sant Fruitós de Bages. Els menuts van gaudir de valent veient, 
tocant i donant menjar als animals de granja que hi havia a l’equipament, com vedells, porcs, conills, 
ànecs i xais, entre d’altres. La sortida de primavera, que va aplegar una cinquantena de persones entre 
infants i famílies, es va arrodonir amb un petit vermut.

AMICS DE LA MÚSICA / CONCERT DE FI DE CURS DE L’AULA DE MÚSICA
El fil conductor del concert de final de curs de l’Aula de Música, celebrat el 14 de juny, van ser els di-
buixos animats. El concert, que va durar una hora,  va alternar la sonorització dels diferents esquetxos 
treballats a la matinal, es van  cantar cançons i es van tocar temes instrumentals. Tot ben amanit amb 
un audiovisual del treball musical i educatiu fet a l’Aula durant el curs. Van actuar conjuntament els 
alumnes de sensibilització, cançoners, el grup instrumental, grup d’adults i professors. 

CENTRE EXCURSIONISTA / SORTIDA AL PIC NEUVIÈLHA (NÉOUVIELLE, 3.091 METRES)
Una trentena de membres del Centre Excursionista d’Avinyó van coronar, el passat 21 de juny, el cim 
del Neuvièlha (Néouvielle, 3.091 m) des del llac d’Aubert al Parc Nacional dels Pirineus. Després de 
fer nit a Bielsa, de bon matí els excursionistes van iniciar l’ascens des del costat de la presa del llac 
d’Aubert. El ritme de la pujada va ser bo i tots van aconseguir fer cim. Després de travessar un tram amb 
neu una mica complicat i lent, cadascú al seu ritme, van anar descendint fins arribar al llac de sortida.

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER / ACAMPADA A SANTA EUGÈNIA
El Grup de Campaments l’Esparver va organitzar, entre el 20 i el 23 de juny, la tradicional acampada 
d’estiu que els va portar fins a Santa Eugènia de Relat. La cinquantena de nens i nenes que hi van 
participar van gaudir de valent de quatre dies plens d’activitats i aventures en una sortida on el centre 
d’interès era la música. L’acampada va comptar amb algunes visites especials, com la de l’animador in-
fantil Jaume Barri. També van descobrir un instrument com és l’acordió gràcies a la monitora de l’esplai 
d’Avià, Sara Subirana.

GRUP ECOLOGISTA / SORTIDA-TALLER DE RATAFIA
El dissabte 20 de juny, el Grup Ecologista d’Avinyó va fer un taller de ratafia que va comptar amb una 
sortida per recollir les plantes per elaborar-la. Després de reunir-se a l’Ateneu la Teia, els participants 
van sortir cap a Santa Eugènia de Relat on van triar una gran varietat de plantes. De retorn a l’Ateneu, 
van seleccionar les plantes i es va fer la barreja, que també incloïa sucre, llimona i alcohol. Amb tot 
plegat, la ratafia ja estava a punt per passar 40 dies a sol i serena. 
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L’edició de 2015 de la Fira dels Matiners s’ha consoli-
dat com una de les dates més importants en el calendari 
d’esdeveniments històrics i culturals de Catalunya.
Enguany, Avinyó va rebre més visitants que mai, molts dels 

quals van poder visitar la novetat d’aquesta edició: el Centre 
d’Interpretació Espai Matiners. Avinyó treballa fort per fer 
cada vegada una fira millor i per renovar l’oferta escènica, 
cultural i gastronòmica any rere any.



A partir del moment que l’organització va anar a càrrec de 
l’Ajuntament, els quadres premiats van anar quedant de pro-
pietat municipal. Això fa que ara es disposi d’un total de més 
de 200 quadres, una part dels quals estan penjats en diver-
sos equipaments, i els altres estan guardats adequadament. 
L’Ajuntament ha fet l’inventari/catalogació de tota aquesta 
col·lecció, de manera que per cada quadre hi ha una fitxa en 
la qual, a més d’una fotografia de qualitat de la pintura, se 

Per la Festa Major d’Avinyó d’aquest any es celebrarà la 50a 
edició del Concurs de pintura ràpida. Un aniversari impor-
tant per a un esdeveniment cultural que durant mig segle ha 
servit perquè el poble d’Avinyó quedés reflectit en una gran 
quantitat de quadres de pintura que mostren els seus racons 
més emblemàtics, els més acollidors, i que, al cap i a la fi, re-
cullen la transformació que ha anat experimentant en tot 
aquest temps.

Per la Festa Major de 1966, un grup de persones, entre elles 
Josep Espinalt, va organitzar la 1a Exposició d’Art Avinyo-
nenc. L’any 1967, l’exposició va rebre el nom de 2a Exposi-
ció Artística, i per la Festa Major de 1968, amb el nom de 3a 
Exposició Festa Major, ja es va presentar com a Concurs de 
pintura lliure i s’atorgaren premis als millors quadres (un tro-
feu i 5.000, 3.000 i 2.000 pessetes als tres primers classificats). 
L’organització de la 3a  Exposició la va fer el Grup Artístic, que 
havia nascut l’any anterior.

n’indica l’autor, l’any, el premi que va rebre, el tipus de 
pintura, les dimensions del quadre, un títol descriptiu del 
contingut i el lloc on el quadre es troba.

Una col·lecció de quadres que, pel seu contingut i la seva 
qualitat, ha esdevingut un patrimoni municipal important 
del qual tothom podrà gaudir aquesta Festa Major amb 
l’exposició commemorativa del mig segle de vida del Concurs 
de pintura ràpida d’Avinyó.


