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Les eleccions que, amb un marcat caràcter plebiscitari, es van celebrar el passat 27 de setembre a Catalunya van posar de mani-
fest la voluntat majoritària dels catalans a favor  que Catalunya esdevingui un estat independent. Al municipi d’Avinyó, aquest 
clam a favor de la independència fou encara més contundent. Amb una elevada participació (el 85,66% de l’electorat), el 82,31% 
dels votants van donar suport a les dues formacions que explícitament defensen la independència del nostre país.

Aquesta voluntat majoritària dels avinyonencs a favor de la independència de Catalunya ja s’havia posat de manifest en la jor-
nada participativa del 9 de novembre de 2014. En aquelles votacions, la participació a Avinyó fou del 68%, i el votants a favor 
del Sí-Sí foren el 91%. També, en les consultes populars del 25 d’abril de 2010 que al nostre poble va organitzar Avinyó Decideix, 
Avinyó fou un dels municipis amb major participació (40,5%) i suport a la independència (96,9%).

Resultats eleccions del 27 de setembRe a avinyó
 
   2015   2012

Total votants:  1.434 85,66% 79,78%
Abstenció:  240 14,34% 20,22%
Vots en blanc:   18 1,26% 1,61%
Vots nuls:   4 0,28% 0,88%
Vots a candidatures:   1.412 98,47% 97,51%

JxSí:  1.055 73,78%
CUP:  122 8,53%
PSC: 74 5,17%
unio.cat: 56 3,92%
PP: 54 3,78%
C’s: 28 1,96%
CatSíqueesPot: 23 1,61%
Pacma: 0 0%
Recortes Cero: 0 0%

Amb l’aprovació de la seva primera resolució, el nou Parlament de catalunya, sorgit de les eleccions del passat 27 de setem-
bre, va manifestar el seu ferm compromís de complir el mandat democràtic que va rebre de les urnes: iniciar el procés de 
creació d’un estat català independent en forma de república. 

Tots sabem que perquè aquest procés d’independència tingui èxit és necessària la implicació directa de tot els país (partits, 
particulars, entitats, institucions...). També dels ajuntaments. el fet que els ajuntaments siguin l’administració més propera al 
ciutadà fa d’ells una eina essencial en aquest procés. Tots en són conscients i, per posar de manifest la voluntat d’implicar-s’hi 
a fons, tots els ajuntaments de Catalunya estan aprovant aquests dies una moció de suport a la resolució del Parlament.

El ple de l’Ajuntament d’Avinyó la va aprovar el passat 25 de novembre.

27S: Avinyó,
municipi per lA independènciA

l’AjuntAment d’Avinyó
dónA Suport A lA reSolució 1/Xi
del pArlAment de cAtAlunyA
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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 9.00 a 14.30 h / Dijous de 16.00 a 19.00 h
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desPlegament

Els sistema d’abastament d’aigua del Llobregat per als municipis d’Artés, Sallent, Calders i Avinyó ja està totalment desplegat i 
operatiu.

Les dates més significatives d’aquest desplegament són:

• 17 d’agost de 2015 – L’aigua arriba a Avinyó.

• 7 de setembre de 2015 – L’aigua arriba a Artés.

• 27 d’octubre de 2015 – L’aigua arriba a Vista Pirineu (Artés) i a Calders.

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. La gestió en baixa al terme d’Avinyó continua 
estant assignada a sorea, d’acord amb el contracte que en el seu moment es va subscriure amb l’Ajuntament d’Avinyó.

Qualitat de l’aigua

la captació en alta d’aigua del llobregat ha contribuït a millorar notablement la qualitat de l’aigua que es distribueix 
a avinyó, a causa, principalment, de la reducció en la concentració de sulfats, clorurs i sodi, i de la conductivitat. Si bé aquests 
paràmetres s’inclouen dins dels paràmetres anomenats indicadors, ja que no tenen incidència sanitària, les concentracions 
superaven els valors recomanats a la normativa sanitària i afectaven les característiques organolèptiques de l’aigua (gust de 
l’aigua).

Encara que en el dipòsit del turic l’aigua del llobregat es barreja amb la dels pous del poble, la barreja resultant té una 
qualitat clarament superior a l’aigua que rebíem fins ara. A Horta d’Avinyó l’aigua del Llobregat arriba a les cases sense cap mena 
de barreja.

les analítiques fetes per sorea mostren clarament aquesta millora.En la taula es pot veure com els valors corresponents als 
paràmetres més significatius són, després de la portada d’aigua, molt més baixos que abans. 

costos del seRvei en alta

En la sessió del passat 23 de novembre, el ple del consell comarcal del bages va aprovar  la previsió de despeses que com-
portarà el servei d’abastament en alta d’aigua del Llobregat i com aquestes despeses es distribueixen entre els quatre municipis 
beneficiats pel servei. Aquests valors han de ser encara ratificats per la Comissió de Preus de Catalunya.

Les despeses del sistema es distribueixen en quatre grans blocs:

a) contracte de subministrament, manteniment i control

Són les despeses derivades del servei contractat amb Aigües de Manresa i que tenen el valor fix per a un any.

b) gestió directa per part del consell comarcal

Assegurança, vigilància de seguretat, terme de potència dels equips, assistència tècnica...

c) Fons de reposició i millores

Fons per fer front a despeses de reposició de materials i a millores del sistema.

d) despeses variables

El seu valor depèn del nombre de m3 que es comprin. Comprenen: el cànon que cal pagar a la Sèquia, el cànon del pantà de la 
Baells, el cànon de l’aigua i la despesa elèctrica de la impulsió de l’aigua.

Un cop repartides per municipis, les despeses per a avinyó són les següents:

• Despeses fixes (apartats a, b i c): 24.101,58 euros/trimestre

• Despeses variables (d): la resultant de multiplicar la quota variable pel nombre de m3 cúbics consumits

 Quota variable: 0,2045 euros/m3

 Una primera estimació preveu per a Avinyó 16.576,37 euros/trimestre.

A aquestes despeses cal restar-hi el cost de la compra d’aigua que fins ara es feia a l’Ajuntament d’Artés. 

L’actual previsió de despeses es revisarà d’aquí a un any, quan la regularitat de funcionament del sistema permeti saber més 
exactament quines són les depeses reals. 

Aquests canvis porten, necessàriament, a una revisió del sistema de tarifes del servei públic de distribució d’aigua potable 
per tal de garantir que sigui financerament sostenible.

l’AbAStAment d’AiguA del llobregAt
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 349 61,4 373 35,6

 549 190  500 76,8

 876 356  776 231

 195 47 196 21

 1.580 787  2.010 525

clorurs (mg/l) 

sulfats (mg/l) 

duresa total – carbonat de calci  (mg/l) 

sodi (mg/l) 

conductivitat (microS/cm) 

 avinyó HoRta d’avinyó

 abans ara abans ara
 (Maig 2015) (Agost 2015) (Juny 2015) (Octubre 2015)



Avinyó, com tots els pobles, pateix, malauradament, de tant 
en tant, episodis d’activitat delictiva contra la propietat. Els 
robatoris en cases particulars, naus industrials, comerços, etc. 
són situacions indesitjables contra les quals cal lluitar per evi-
tar les pèrdues que suposen per a les víctimes i la sensació de 
desprotecció que poden causar entre els avinyonencs.  

la seguretat ciutadana al nostre poble és competència 
dels mossos d’esquadra. L’Ajuntament col·labora amb els 
Mossos en la seva tasca i la relació entre les dues institucions 
és fluida. Mossos i Ajuntament tenen les seves eines de treball, 
però n’hi ha una altra de molt important que està en mans 
dels avinyonencs: la col·laboració ciutadana. És bo avisar els 
Mossos d’Esquadra, o l’Ajuntament, sempre que es vegi una 
situació sospitosa. no importa si al final no és res; tots aquests 
casos s’han de comprovar. Els fets ens demostren que aquesta 
col·laboració, quan hi ha sigut, ha estat molt útil.

Un exemple molt clar ha estat en la sèrie de robatoris que en 
pocs dies van patir diversos habitatges d’Avinyó. l’aportació 
d’informació per part de testimonis que, d’una forma o 
altra, van veure els lladres o persones sospitoses de ser-ho, 
van permetre als Mossos d’Esquadra identificar els delin-
qüents, detenir-ne una part i portar-los davant del jutge. 
A més, en aquest cas, el jutge ha decretat l’ingrés a presó de 
dues d’aquestes persones. Des d’aquí volem expressar el nos-
tre agraïment als avinyonencs que, amb el seu testimoni, van 
ajudar els Mossos d’Esquadra a identificar els lladres i facilitar 
la seva detenció.

El passat 24 de novembre, la comissaria dels mossos 
d’esquadra de manresa feia pública una nota de premsa 
sobre aquestes detencions que, entre altres coses, deia el se-
güent:

Després del procés de licitació, l’execució de les obres 
d’estesa de la xarxa de fibra òptica al nucli urbà d’Avinyó 
ha estat adjudicada a l’empresa cobra instalaciones y ser-
vicios. Per la seva banda, l’empresa ingekabel sl, redactora 
del projecte, ha estat designada per portar el control i direcció 
de l’obra. Les dues empreses han revisat sobre el terreny tots 
els detalls del projecte i el passat 25 de novembre van sig-
nar l’acta de replanteig. Aquesta data marca l’inici del perío-
de d’execució de l’estesa de la xarxa que, com a molt tard, 
ha d’estar acabada en 5 mesos. 

L’actuació comporta una petita part d’obra civil (col·locació de 
pals), la instal·lació de la capçalera electrònica a l’ajuntament 
i l’estesa del cable de la xarxa (majoritàriament per façana). El 
nou cablejat de fibra òptica passarà en bona part per les ma-
teixes façanes per on passa actualment el cable de coure del 
servei municipal de TV, però en determinades zones farà un 
recorregut diferent. La nova estructura està pensada per fer el 
servei més efectiu i l’estesa de cable més optimitzada. 

el cable de coure de la xarxa de tv serà retirat una vegada 
funcioni el sistema de fibra òptica. 

Amb aquesta actuació, tots els usuaris actuals del sistema mu-
nicipal de TV veuran substituïda tota la infraestructura actual 
de cable de coure per la de fibra òptica sense cap cost i sense 
perdre el servei. A partir d’aquí,  els usuaris (actuals i nous) 
que es vulguin acollir als serveis d’internet de banda am-
pla, telefonia i tv Premium, ho podran fer contractant-los 
a l’empresa operadora que en acabar l’estesa ja estarà activa. 

Per tal de facilitar el treball dels instal·ladors que, a part de 
l’estesa per façana de la xarxa de distribució, acabaran fent les 
entrades fins a l’interior dels domicilis, demanem des d’aquí 
la col·laboració de tothom. De totes maneres, l’ajuntament 
anirà informant de cada pas que es adoni en la implantació 
d’aquest nou servei: inici de les obres d’estesa de la xarxa, dis-
ponibilitat dels serveis, etc.

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Manresa 
van detenir el 18 de novembre un home i una dona, de 33 i 
28 anys, veïns de Manresa i Berga, com a presumptes autors 
de sis delictes de robatori amb força a interior de domicili, dos 
d’ells en grau de temptativa, a Avinyó.

Entre el 17 de setembre i el 4 d’octubre d’enguany, es van pro-
duir sis robatoris amb força a l’interior de domicilis al municipi 
d’Avinyó. Arran d’aquests fets, els Mossos van iniciar una in-
vestigació per identificar i detenir els autors.

Els investigadors van esbrinar que els lladres sempre actuaven 
durant la mateix franja horària i amb un mateix modus ope-
randi. Una dona, amb un nen petit, trucava als timbres de les 
cases per saber si hi havia algú. Si li obrien la porta, la dona 
demanava caritat o aliments per al seu fill. Si veia que no hi 
havia ningú a la casa, dos homes forçaven algun dels accessos 
i hi entraven a robar.

L’objectiu principal dels lladres era sostreure diners i també 
joies, que venien en botigues de compravenda d’or. Gràcies 
a la col·laboració ciutadana, els Mossos van poder identificar 
els tres autors dels robatoris i van iniciar una investigació per 
localitzar-los.

Després de diverses indagacions, el 18 de novembre es va de-
tenir la dona i un dels homes. La investigació continua oberta 
i centrada en la recerca de la tercera persona implicada. Els 
detinguts, amb antecedents, van passar el 21 de novembre 
a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de 
Manresa, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

SeguretAt ciutAdAnA:
robAtoriS A Avinyó

deSplegAment de
lA XArXA de fibrA òpticA
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el cArrer SAnt Antoni, ASfAltAt

novA ActuAció A lA cArreterA del “muro”

eScullerA per fiXAr lA cAnonAdA
del clAveguerAm
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Els dies 16 i 19 d’octubre es va asfaltar el carrer Sant Antoni 
en el tram que va del carrer Major fins al Passeig. Les tasques 
d’asfaltatge van consistir en la retirada del quitrà vell, forta-
ment erosionat, i l’estesa d’una nova capa d’asfalt. Amb aquest 
arranjament, s’han millorat notablement les condicions per 
a la circulació de vehicles i de vianants per aquest carrer. 

Des de fa anys que el ferm del carrer Sant Antoni està en males 
condicions. i és ben clar que els pedaços de quitrà i de formigó 
que al llarg del temps s’hi han anat posant no eren suficients 
per donar al terra la fermesa i la consistència que necessitava. 

L’Ajuntament té a punt, des de fa temps, un projecte 
d’urbanització conjunt per als carrers sant antoni, canse-
rra i Ponent, però, de moment, no ha estat possible tirar-lo 
endavant a causa de la manca de finançament per a obres pú-
bliques per part de la Generalitat de Catalunya.

Ara, l’increment del pas de vehicles pel carrer Sant Antoni 
degut als canvis de circulació pel centre del poble, ha fet que 

l’arranjament d’aquest carrer fos encara més urgent i que no 
es pogués esperar a l’arribada d’aquest finançament.

Aprofitant que s’havia de fer l’asfaltat del carrer Entitats, s’ha 
pogut fer també el carrer Sant Antoni i així reduir el cost d’una 
actuació que és provisional fins que no es pugui executar el 
projecte d’urbanització dels tres carrers.

Amb la intenció d’anar millorant les condicions per a la 
circulació de vehicles a la carretera del “muro” (tram de la 
carretera BP-4313 d’Avinyó cap a Oló fins a l’entrada de l’eix 
transversal), l’Ajuntament d’Avinyó ha adreçat els darrers anys 
diverses peticions a la Diputació de Barcelona, responsable 
d’aquesta carretera, que sempre han estat ben ateses. Cal 
destacar l’adreçament del darrer revolt del “Muro” al PK 27, el 
pas de vianants i la illeta en l’encreuament d’aquesta carretera 
amb la carretera de Prats i la renovació dels cartells de senya-
lització des de l’eix fins al poble.

La darrera petició que l’Ajuntament ha formulat a la Diputació 
és l’eixamplament de la carretera en un punt força estret: 

La canonada del clavegueram del poble, que en el tram so-
bre el camí de la Verdagueria està al descobert, presentava di-
verses deficiències que han obligat a intervenir-hi. s’hi ha fet 
una escullera per fixar la canonada i evitar que, quan hi hagi 
aiguats forts, es pugui moure de nou i patir obertures amb 
les corresponents fuites.

el pont que travessa el torrent del cementiri. Els tècnics del 
Servei d’infraestructures Viàries i Mobilitat han estudiat el cas, 
han vist la necessitat d’aquest eixamplament i han formulat 
una proposta inicial d’obra que consisteix en l’eixamplament 
de la carretera i del mateix pont. El cost estimat de l’obra es 
situa al voltant dels 175.000 euros.

El passat 10 de novembre, en una reunió amb l’alcalde 
d’Avinyó, el diputat delegat  d’infraestructures Viàries i Mobili-
tat, Sr. Jordi Fàbrega, i el gerent del Servei es van comprometre 
a tirar endavant l’obra. La seva execució, però, no és immedia-
ta. Primer es redactarà el projecte executiu i, després, la Dipu-
tació licitarà l’obra. 

doS nouS nomS de cArrer
Arran de la urbanització dels carrers Entitats, Maria Aurèlia Ca-
pmany i Joan Oró, s’ha procedit a posar nom a dos carrers de 
la mateixa zona.

S’ha posat el nom de carrer del torrent de salva-rossa al ca-

rrer que segueix el recorregut d’aquest antic torrent, i el nom 
de carrer de la Fàbrica de cal mateu al carrer planificat, però 
encara sense urbanitzar, que ha de travessar l’esplanada d’on 
hi havia hagut aquesta històrica fàbrica construïda l’any 1914, 
tancada el 1962 i enderrocada el 2001.
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ordenAnceS fiScAlS 2016
En el ple extraordinari del dia 4 de novembre, l’Ajuntament d’Avinyó va aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2016. 
Els canvis més destacats respecte del 2015 són els següents:

imPost de béns immobles (ibi)

congelació de la recaptació de l’ibi urbà. S’ha modificat el coeficient de l’impost de manera que la recaptació de 2016 sigui 
exactament la mateixa que hi ha hagut aquest any 2015. 

El coeficient a aplicar passa del 0,445 al 0,534. Amb aquest valor, el 68% dels rebuts tindran una rebaixa de l’1,75%, mentre 
que el 32% dels rebuts restants tindran una puja del 10,40%. Per a aquests rebuts, que corresponen als valors cadastrals més 
baixos, la puja representa de mitjana uns 16 euros sobre 160 i es situen tots ells en els mateixos valors que tenien l’any 2012.

El fet que l’increment del coeficient comporti una rebaixa tan generalitzada de l’iBi s’explica per dos factors:

· A partir de 2016, i a petició de l’Ajuntament d’Avinyó, el valor cadastral de les finques urbanes s’ha reduït un 8%.

· Aquest 2016 només hi haurà un tipus de coeficient de l’IBI urbà. Els darrers quatre anys n’hi ha hagut dos. El que aprovava 
l’Ajuntament i el del decret Rajoy que s’aplicava a la meitat de les finques que tenien un valor superior. Aquest coeficient era com 
a mínim un 6% superior al municipal i no podia baixar de 0,500. Ara ja no serà així.

S’ha introduït una bonificació del 25% de l’IBI a les famílies nombroses que visquin en propietats amb un valor cadastral per 
sota de 80.000 euros. 

imPost sobRe l’incRement del valoR dels teRRenys de natuRalesa uRbana

S’aplica una reducció d’aquest impost que va del 8% al 26% respecte dels valors actuals.

La reducció es fa per dues bandes.

a) Per una banda la reducció del 8% en el valor cadastral que aquest Ajuntament va demanar fa que tots els rebuts d’aquest 
impost tinguin directament aquesta rebaixa.

b) Per altra banda, pel que es refereix a les transmissions de propietat tingudes durant períodes llargs, s’introdueixen rebaixes 
addicionals que fan que l’impost es redueixi un 19% i un 26% segon el cas. L’objectiu és disminuir la pressió fiscal en aquells 
casos en què la transmissió es fa per herència i no té res a veure amb activitats especulatives.

taxa PeR la PRestació del seRvei de gestió de Residus

les previsions per al 2016 ens indiquen un nou increment en els costos de recollida i tractament de residus per part del con-
sorci del bages per a la gestió de Residus. Per altra banda, el cost de la recollida del rebuig i de la fracció orgànica pràcti-
cament no ha canviat. Al final, la previsió per al 2016 és que el cost del servei s’incrementarà un 3,5% respecte d’aquest any.

urbAnitzAció
delS cArrerS entitAtS,
mAriA AurèliA cApmAny i joAn oró
Les obres d’urbanització dels tres carrers s’han allargat més 
del que s’havia previst i  anunciat en el número anterior de 
l’AVinYÓ inFORMA. Complicacions tècniques sorgides durant 
l’execució i la lentitud de la mateixa empresa constructora en 
són les causes principals. Som conscients que aquest allarga-
ment de les obres ha comportat molèsties a les persones que 
habitualment han d’accedir a la zona escolar-esportiva. Des 
de l’Ajuntament demanem disculpes per aquest fet.

Malgrat tot, la urbanització dels tres carrers és finalment 
una realitat que farà possible els objectius que es perseguien: 
apropar la zona escolar-esportiva al centre del poble, crear 
uns espais de circulació segura per a vianants que van a 
aquesta zona (amples voreres, carrers de prioritat per a 
vianants, trasllat del semàfor...), crear una important bos-
sa d’aparcaments i avançar en la urbanització d’aquesta 
part del poble.
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tAncAment delS compteS
de l’AjuntAment de l’Any 2014
El pressupost de 2014 s’ha tancat amb un resultat positiu net de 394.787,00 euros i un nivell d’endeutament de només 
el 10,40 %  del pressupost ordinari. 

Resultat Final del PRessuPost oRdinaRi

Aquesta anàlisi mostra si hi ha dèficit estructural o no, i mostra l’autonomia financera  que presenta l’Ajuntament.

Ingressos totals (drets reconeguts nets):    1.989.726,69 euros

Despeses totals (obligacions reconegudes netes): 1.601.871,36 euros

Estalvi net:            387.855,33 euros

L’apartat de despeses del pressupost ordinari inclou les despeses de personal, les despeses de serveis i de manteniment, les des-
peses financeres i les transferències corrents. Mentre que a l’apartat d’ingressos hi ha les taxes i impostos recaptats directament 
i els que l’Ajuntament ha rebut a través d’institucions superiors.

El balanç del funcionament ordinari ha estat positiu i s’ha generat un estalvi net de 387.855,33 euros.

Resultat del PRessuPost d’inveRsions

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

Despeses destinades a inversió: 325.600,34 euros

Finançament de les inversions:
 · transferències de capital provinents d’altres administracions: 158.547,18 euros
 · contribucions especials: 19.680,57 euros
 · estalvi de l’Ajuntament: 147.372,59 euros

Resultat PRessuPostaRi

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

Ingressos totals:   2.167.954,44 euros

Despeses totals:   1.927.471,70 euros

Resultat pressupostari:         240.482,74 euros

Després d’efectuar els ajustaments requerits, el resultat pressupostari de 2014 ha donat un saldo positiu de 223.303,98 euros.

Romanent de tResoReRia

Mostra la solvència/liquiditat de l’Ajuntament.
Tenint en compte els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de 2014, els drets pendents de cobrar i els deutes pendents 
de pagar en la mateixa data, i efectuats els ajustos per insolvències i desviacions de finançament, el romanent de tresoreria de 
l’any 2014 presenta un resultat positiu de 394.787,00 €, que es pot utilitzar per finançar futures actuacions en el pressupost 
de l’any 2015 i posteriors sense contravenir la llei d’estabilitat pressupostària.

deute FinanceR 

Mostra el capital que l’Ajuntament té pendent de retornar amb motiu dels  préstecs concertats. 
El deute que l’Ajuntament d’Avinyó té amb les entitats financeres i la Diputació de Barcelona a data de 31 de desembre de 2014 
puja a 206.863,9 euros. Aquesta quantitat equival a un 10,40% dels ingressos corrents un percentatge realment molt baix i 
lluny del 75% que la llei estableix com a límit.

Amb l’objectiu de neutralitzar aquest increment de despeses, es proposa aplicar als ingressos un increment del mateix valor, 
la qual cosa significa augmentar la taxa que paguen els usuaris. la taxa pels habitatges urbans passa de 91 a 95 euros, i la 
dels rurals, de 45 a 47 (un 4,4%). Per altra banda, es modifiquen algunes de les taxes comercials i industrials.

Després d’aquest canvi, avinyó continuarà sent un dels municipis que té les tarifes de recollida d’escombraries més baixes 
de la comarca.

Malgrat aquesta neutralització, el servei és encara deficitari i caldrà aplicar altres mesures, com la promoció del reciclatge, per 
reduir més l’apartat de despeses.

taxa PeR la PRestació del seRvei de llaR d’inFants

s’eliminen les distincions de la tarifa per raó de residencia. La legislació actual no ho permet.

La quota mensual passa de 144,19 a 146 euros (+1,25%).

La quota de matriculació passa de 58 a 59 euros (+1,72%).

S’incrementa també la taxa pel servei de despertador: T-mes (37 euros), T-10 (38).

taxa PeR la PRestació de seRveis esPoRtius

no s’introdueix cap increment en les taxes d’aquest servei, ans el contrari, s’hi aplicaran diverses reduccions.

· Els valors d’entrades i abonaments seran els mateixos. 

· Es redueix la quota d’alta del pavelló de 20 a 15 euros.

· S’amplia l’àmbit d’aplicació de l’ordenança a la resta d’equipaments esportius del municipi.

· S’ha suprimit el recàrrec pels no residents.

· S’ha establert una bonificació del 40% en l’abonament anual que es faci dins el 4t trimestre.

· S’elimina la tarifa per utilització del pavelló/piscina/tennis/pàdel quan es tracta d’un equip federat.

· Es proposa una nova regulació de la publicitat.
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Dins del “Projecte de desenvolupament turístic i comercial 
d’avinyó”, finançat amb fons europeus (FEDER), l’Ajuntament 
d’Avinyó executarà la senyalització del camí Ramader cen-
tral des del Pont Vell fins a la masia de l’Abadal. L’objectiu 
és doble: la recuperació d’un patrimoni mil·lenari i la promo-
ció dels camins del nostre terme municipal com a eina de di-
namització turística.

el camí Ramader central és un dels camins de trans-
humància més importants de catalunya. neix al Penedès, 
entra a la comarca del Bages pel coll de Can Maçana i passa 
per Manresa, Artés i Avinyó. D’aquí es dirigeix cap al Lluçanès 
(Sant Feliu Sasserra, Alpens), per acabar a les zones de pastu-
ra de Castellar de n’Hug, el pla d’Anyella, núria i la Cerdanya.  
L’activitat transhumant pels camins ramaders ja ha desapare-
gut, però és responsabilitat nostra conservar aquestes rutes, 
per tradició i per poder-ne continuar gaudint ara i en el futur. 
el camí Ramader central ja està senyalitzat des del Pont 
Vell fins a Alpens. Ara, amb aquesta nova actuació, la sen-
yalització cobrirà un recorregut de 50 quilòmetres. En una 
propera fase es perllongarà la senyalització fins a Artés, amb 
la voluntat que continuï cap als altres pobles de la comarca.

En el ple del dia 4 de novembre, l’Ajuntament d’Avinyó va 
acordar d’adherir-se a l’entitat Bages Turisme, creada pel Con-
sell Comarcal del Bages per tal de planificar i promoure, de 
manera coordinada, el turisme a la comarca.

La reestructuració dels ajuts per al foment del turisme que 
arribaven a diferents entitats del Bages ha obligat a fer que 
desapareguessin els dos Consorcis de promoció turística que 
hi havia fins ara (el del Cardener i el de les Valls del Montcau) 
i que el Consell Comarcal assumís la coordinació de les políti-
ques de turisme de tota la comarca. De moment, 27 dels 30 
municipis del bages ja s’han adherit a l’entitat. L’objectiu 
és que en ella s’hi integrin també empreses privades, entitats 

El passat 17 de novembre es va obrir la convocatòria per ocu-
par dos nous llocs de treball temporal dins el Pla de Promoció 
de l’Ocupació de l’Ajuntament d’Avinyó. El termini per a la pre-
sentació de sol·licituds va acabar el 30 de novembre de 2015. 
Les places són per treballar a la brigada municipal o al servei 
de neteja d’equipaments municipals. La jornada laboral és de 
37,5 hores setmanals i la durada del contracte, de 6 mesos.

entre els requisits que han de complir els sol·licitants hi ha 
el d’estar empadronat a Avinyó amb una antiguitat mínima de 

18 mesos i estar en situació d’atur i de recerca activa de feina. 
D’acord amb les bases que regulen la convocatòria, tenen 
prioritat les persones que no cobren cap tipus de prestació, 
les que més temps han estan apuntades a l’atur i les que no 
tenen ingressos o en tenen molt pocs. durant l’any 2015, sis 
persones han pogut beneficiar-se del Pla de Promoció de 
l’Ocupació de l’Ajuntament d’Avinyó. A més, en el mateix any, 
es va incorporar a la brigada municipal, durant 6 mesos, una 
altra persona, dins els plans d’ocupació del consell comar-
cal del bages.

sense ànim de lucre, agents econòmics i socials, i també orga-
nitzacions i associacions representatives del Bages i de Cata-
lunya de l’àmbit turístic.

En la propera assemblea, Bages Turisme aprovarà el pressu-
post pel 2016 i el programa d’actuacions a desenvolupar.

SenyAlitzAció del cAmí rAmAder

Avinyó A bAgeS turiSme

plA locAl d’ocupAció: convocAtòriA
de dueS noveS plAceS 
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Una de les tasques més importants i a vegades poc recone-
guda de la brigada municipal és la festa major. Durant els 
dies previs a la Festa Major no podem oblidar les tasques 
del dia a dia, la neteja de carrers, manteniment dels parcs i 
jardins, enllumenats, serveis i moltes altres tasques que se 
sumen al mateix temps amb tota la resta de preparatius de 
la festa.

Des de la Regidoria de Serveis Municipals, agrair a tot 
l’equip de persones que formen la brigada municipal i 
també al personal de neteja per estar treballant de valent 
durant tots aquests dies perquè tots i totes poguem gaudir 
d’una Festa Major com cal, sense aquest equip de persones 
tot això no seria possible, no és fácil treballar quan tothom 
està de festa, moltes gràcies per fer-ho possible.

Durant aquests mesos també s’ha aprofitat per col·locar al-
guns pedasos d’asfalt en alguns carrers del poble que amb 
el temps havien quedat malmesos (carrer Manresa, carrer 
Sant Antoni, carrer Costa Llobera,…)

Amb l’arribada de Tots Sants s’ha treballat per deixar els 
cementiris d’avinyó, Horta d’avinyó i santa eugènia de 
Relat nets i arreglats. Són dies en què els cementiris reben 
moltes visites de familiars i és molt important que estiguin 
en les millors condicions posibles.

Des de fa pocs dies, s’han instal·lat unes estufes de pellet 
al casal de Joves “el Refugi”, l’objectiu d’aquesta instal·lació 
és aconseguir solucionar els problemes que solien ocasionar 
les bombes de calor que hi havia fins ara i alhora aconseguir 
un estalvi energètic important i contribuir a un sistema més 
natural i sostenible. 

inStAl·lAció d’eStufeS
de pellet Al “refugi”

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



Renovació de
l’enllumenat obsolet

El ple de l’Ajuntament d’Avinyó, en la sessió del dimecres 30 de 
setembre, va aprovar una partida de 31.051,00 euros per a ac-
tuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior.

Les actuacions consistiran bàsicament a substituir làmpades 
de vapor de mercuri i de vapor de sodi de l’enllumenat pú-
blic per làmpades de tecnologia led, molt més eficients i de 
consum considerablement inferior. Aquestes mesures perme-
tran reduir notablement la factura energètica de l’enllumenat 
municipal. A la vegada, s’afegiran nous punts de llum en sec-
tors i carrers on la lluminària actual és molt deficient.

Al mateix temps, s’ha demanat a la Direcció General de Qua-
litat Ambiental de la Generalitat de Catalunya una subvenció 
que ha de permetre finançar el 50% d’aquesta despesa.

Altres actuacions d’estalvi en l’enllumenat exterior ja executa-
des:
• els llums exteriors situats a les façanes de l’escola Barnola han 
estat substituïts per làmpades  LED.
• els nous fanals instal·lats als carrers Entitats, Maria Aurèlia Ca-
pmany i Joan Oró són també de tecnologia LED.

Reducció de Potència
contRactada en els eQuiPaments

Per tal de reduir la despesa elèctrica, s’ha revisat l’adequació 
de la potència contractada en diferents equipaments mu-
nicipals. La contractació d’una potència més alta o més baixa 
de la necessària fa que la factura del terme de potència sigui 
innecessàriament més cara del compte.

Els equipaments pels quals s’ha ajustat la potencia contracta-
da a les necessitats reals són:

• Ajuntament

• El Catalunya

• Centre Cívic

• Casal Gent Gran + Casal Jove

• Escola Barnola

• Piscina-Tennis-Pàdel

• Pavelló

Amb aquests ajustaments, la despesa elèctrica municipal es 
reduirà uns 22.500 euros l’any.

A mitjans de setembre va començar la tercera fase dels treballs d’aclarida forestal al bosc de la Rovirassa, finca de propietat 
municipal. En aquesta fase es faran unes 25 ha més.

Les actuacions fetes fins ara són: 
    

en acabar aquesta tercera fase s’hauran netejat 55 hectàrees. La finca en té unes 70, però no tot és bosc.  en aquests tre-
balls es rebaixa considerablement la densitat d’arbres. Dels més de 6.000 arbres per hectàrea que hi ha actualment es passa 
a aproximadament uns 1.000, una densitat que permet al bosc desenvolupar-se amb normalitat. 

• hivern 2013 - 2014

• primavera 2015

• tardor 2015 

10 ha 

20 ha

25 ha

ActuAcionS d’eStAlvi energètic municipAl

tercerA fASe d’AclAridA foreStAl
A lA rovirASSA
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constitució d’una nova boRsa
de tReball PeR a la selecció de
PeRsonal docent a la llaR d’inFants
El juliol passat es va posar en marxa el procés de selecció de 
personal per mitjà de la borsa de treball. Borsa que té una du-
rada de dos anys i que determina la persona que ocuparà el 
lloc d’educadora auxiliar en el centre.  El procés de convoca-
tòria, constitució del tribunal, resolució de la borsa i selecció 
ha durat d’agost fins a mitjans d’octubre.
Durant els últims dos anys i fins aquest mes d’octubre, hem 
tingut amb nosaltres la Gemma, professional que ha portat a 
terme tasques d’educadora auxiliar, ha assumit la responsabi-
litat del servei de menjador i, en algunes ocasions, ha estat 
tutora d’un grup-classe. A partir del mes de novembre, és la 
Montse qui desenvolupa la tasca d’auxiliar educadora. Està 
previst que hi estigui fins al juliol del 2017, moment en què 
s’obrirà de nou el procés. 

intRoducció de la llengua anglesa a P2
Per primer cop al municipi, enguany hem introduït una hora 
setmanal d’anglès a l’aula de P2. Les sessions van a càrrec 
de la Sandra i la Sílvia Rovira d’English Box, que introduei-
xen el mètode d’aprenentatge elemental de l’anglès per als 
més petits, basat en cantarelles i rutines. Per tal de facilitar 
l’aprenentatge, es desdobla el grup-classe durant l’estona 
d’anglès.  Aquesta matèria no suposa cap sobrecost als pares 
pel que fa a la quota mensual.

comencem leS ActivitAtS de l’AulA SocioeducAtivA
Com cada inici de curs escolar, hem tornat amb moltes ganes 
de passar-nos-ho bé i divertir-nos amb totes les activitats que 
ens han programat des de l’Aula Socioeducativa. 
Per la Castanyada vam anar al menjador de l’escola Barnola a 
realitzar un taller de panellets (que, per cert, ens van quedar 
molt bons!), i també  ja hem començat les activitats esportives 

al pavelló una tarda al mes.
Mantenim els mateixos horaris que el darrer curs: dilluns, di-
marts i dimecres de les 16.45 a les 19.00 hores, però enguany 
l’educadora de l’Aula Socioeducativa és l’Elisabeth Mestres.
Més informació a: 
https://aulasocioeducativaavinyo.blogspot.com

Enguany s’han presentat dues línies d’ajuda escolar:
1) subvenció per a la compra de llibres i material esco-
lar. Té com a objectiu pal·liar el cost familiar que comporta 
l’escolarització d’un alumne. Consta de l’abonament del 20% del 
cost total llibres + material de l’alumne/any, i arriba al 25% 
en el supòsit de família nombrosa i/o monoparental. Enguany 
s’han rebut 112 peticions de sol·licitud i s’han resolt correctament. 
A partir del dia 30 de novembre, els beneficiaris poden passar per 

les dependències de l’ajuntament a cobrar l’ajut.

2) ajut per al servei de menjador per a alumnes no becats. 
Enguany, els alumnes que fan ús del servei de menjador dis-
posaran d’una ajuda de 6,20 € x cada 10 menús consumits 
per l’alumne. i 12,40 € per als alumnes que fan ús mensual 
ininterromput del servei. Per accedir a l’ajuda, cal emplenar 
una instància i presentar-la a les oficines de l’ajuntament.

inici de curS A lA llAr d’infAntS l’eStel

RecoRda que...
Els alumnes del centre participen activament en les festes i activitats planificades, com la Castanyada, Setmana contra la Violèn-
cia de Gènere, sortides a l’aire lliure...
Tenim a disposició el servei de despertador i de menjador. Ambdós s’han posat en funcionament el dimarts 8 de setembre 
(primer dia de classe) i els oferirem fins al divendres 22 de juliol (últim dia de classe). 
Pots contactar amb nosaltres presencialment, per telèfon (938387176) o correu electrònic (liestelavinyo@gmail.com).

AjudeS eScolArS de primàriA per Al curS 2015/16
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La boca juga un paper fonamental en la nostra salut i el benes-
tar general. Cobra vital importància tenir un bon estat bucal 
per evitar limitacions de tipus funcional i facilitar que es rea-
litzin correctament les seves funcions:  masticatòria, fonètica, 
respiratòria, d’autoestima (somriure), etc.

Les principals causes de visita a l’odontòleg són per càries i per 
patologia periodontal. En el cas de la càries, és una malaltia in-
fecciosa que comença amb una petita lesió de desmineralitza-
ció sobre la superfície de l’esmalt i progressa cap a la dentina i 
a la polpa dental. En la majoria de casos es pot tractar, sempre 
que la superfície coronal de la dent sigui viable per a la recons-
trucció. D’altra banda, la malaltia periodontal o periodontitis 
és l’evolució d’una inflamació gingival (gingivitis) causada per 
la placa bacteriana i la tosca, que s’ha cronificat i ha progressat 
cap a una pèrdua d’inserció de les estructures de suport (lliga-
ment periodontal i os) tot provocant mobilitat i dolor dental. 
En aquest cas, serà necessari fer tractaments periodontals per 
netejar les estructures de suport dentals, estabilitzar-les i evi-
tar la progressió de la malaltia.

Per prevenir aquestes patologies orals i altres tipus de pato-
logies (càncer oral, lesions per fongs, etc.), és molt important 

la prevenció. La prevenció s’ha de començar des de petits i 
continuar-la fins a la vellesa. 

Tenir bons hàbits d’higiene oral diària (raspallat dental amb 
pasta fluorada després de menjar, ús de fil dental i raspalls in-
terproximals, col·lutoris i gels gingivals, ús d’irrigadors), dieta 
baixa en sucres (llaminadures, pastisseria industrial, begudes 
carbonatades o sucs amb alt contingut de sucres, menjars en-
ganxosos), evitar hàbits tòxics com l’alcohol i el tabac, pròtesis 
dentals en bon estat i ajustades, tenir bon control de patolo-
gies sistèmiques amb repercussió oral com la diabetis melli-
tus, etc., ens ajudarà a mantenir en bones condicions la salut 
oral del pacient.

Recomanem fer visites periòdiques al dentista un o dos cops 
l’any per fomentar els hàbits de prevenció, valorar l’estat bu-
cal, diagnosticar precoçment i tractar la patologia en cas que 
sigui necessari.

Roger Portella 
Odontòleg. Núm. Col.: COEC 4899

ABS Artés

Els Desfibril·ladors Exteriors Automàtics 
(DEA) són dispositius portàtils utilitzats 
per estimular elèctricament un cor amb 
parada, i ajuden a salvar vides.

Des del passat 26 d’octubre, els DEA 
instal·lats al municipi disposen d’un 
kit de ressuscitació complementari al 
desfibril·lador. El kit està compost per un 
insuflador ressuscitador, unes navalles 
rasuradores i uns guants de làtex. Està 
situat en una bossa dins de la segona 
cabina que s’ha instal·lat al costat de les 
cabines del DEA.

El kit permetrà als ciutadans que atenen 
una persona amb parada cardiorespira-
tòria realitzar les insuflacions de la ma-
niobra RCP i rasurar el pit del convales-
cent per poder posar els elèctrodes del 
DEA amb garanties higièniques.

El passat 1 d’octubre es va iniciar un nou projecte adreçat a 
aquelles persones que tenen cura d’altres persones, que ano-
menem cuidadors i cuidadores no professionals. 

L’objectiu d’aquest taller és generar vincles de relació, suport 
i ajuda mútua a les persones cuidadores, tot compartint les 
experiències i oferint estratègies, i donar-los suport en la ges-
tió de les emocions i sentiments. Compta amb l’ajuda d’una 

El 15 d’octubre passat, en la sessió de la Junta de Govern Local, es va acordar la proposta de subdivisió de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials al Consell Comarcal del Bages i, per tant, la resolució del Conveni de col·laboració existent entre els municipis d’Artés i 
Avinyó pel que fa a l’ús compartit de la treballadora social i la coordinadora de Serveis Socials. A partir de l’1 de novembre, que 
es féu efectiu l’acord, es posà fi a una relació que venia des del juliol de 2006, data de la signatura del Conveni. 

Els dies 27 i 28 de novembre es va celebrar el Gran Recap-
te d’aliments a tot Catalunya. Hi participaren més de 25.000 
voluntaris i un gran nombre d’establiments comercials i su-
permercats. Enguany a Avinyó el Supermercat COnDiS també 
ha col·laborat amb la iniciativa i va convertir l’establiment en 
un punt de recapte. Això va permetre que en dos dies es re-
collissin aproximadament 320 kg de queviures de primera 
necessitat, fruit de les donacions voluntàries que els clients 
de l’establiment van realitzar. Productes bàsics com llet, oli, 
arròs, llegums en pot i pasta, van ser els més recaptats. Mentre 
que la sal, el sucre, les galetes i la xocolata de presa/soluble els 
menys recollits.

En el nostre municipi el Gran Recapte va ser coordinat per 
càritas diocesana d’artés, que era l’encarregada de la orga-
nització de l’esdeveniment als municipis d’Artés i Avinyó. Des-
taca també la col·laboració activa del grup de solidaritat.

Càritas i l’Ajuntament d’Avinyó van acordar que els productes 
recaptats a avinyó es quedarien al municipi per atendre les 
necessitats alimentàries més urgents de les famílies en situa-
ció de risc.

psicòloga. Es duu a terme els dijous a les 14.00 hores en el CAP 
d’Artés.

El GSAM consta d’un total de 10 sessions d’una hora i mitja 
cada sessió, i es preveu la seva finalització el proper 3 de des-
embre. Els cuidadors i cuidadores  no professionals d’Avinyó 
que ho han sol·licitat participen en aquest taller. 

Així doncs, la distribució del personal de Serveis Socials que, 
fins a 1 de novembre, compartien ambdós municipis, queda 
distribuït de la següent manera:

• Anna Jiménez (Treballadora Social) serà contractada en 
exclusiva i tindrà el seu lloc de treball a l’ajuntament d’artés.

• Anna Cerdán (Treballadora Social) serà contractada en ex-
clusiva i tindrà el seu lloc de treball a l’ajuntament d’avinyó.

importànciA de lA SAlut orAl

elS deA d’Avinyó S’equipen Amb
un ‘kit’ complementAri

grup de Suport emocionAl
i AjudA mútuA (gSAm)

cAnviS en l’orgAnitzAció 
delS ServeiS SociAlS

Avinyó recAptA méS
de 300 quiloS d’AlimentS

• Gemma Bigas (Educadora Social) serà contractada per 
l’Ajuntament d’Artés amb conveni amb l’Ajuntament d’Avinyó 
i prestarà els seus serveis a ambdós municipis (situació idèn-
tica com fins ara).

Recordeu que, per visitar-se pel personal de Serveis Socials 
i evitar esperes innecessàries, cal demanar cita prèvia a les 
oficines de l’ajuntament presencialment, trucant al telèfon 
938387700 o per correu electrònic a  avinyo@avinyo.com.



RegidoRies i eQuiPaments municiPals20  |  AVINYÓ INFORMA

A finals de juliol, l’Ajuntament d’Avinyó va activar un punt 
d’accés Wi-Fi a internet a les piscines municipals. La xarxa es 
diu “piscina” i s’hi accedeix amb el codi que es dóna als usuaris 
de la piscina que la vulguin fer servir.

Amb aquest nou servei es milloren les prestacions d’aquestes 
instal·lacions. Millora que se suma a la renovació dels vestidors 
i l’entrada que s’ha estrenat aquesta temporada d’estiu.

Amb aquesta instal·lació també s’incrementa el nombre 
d’equipaments municipals amb accés Wi-Fi a internet gra-
tuït. En aquests moments disposen d’aquest servei: l’edifici 
d’entitats, el centre cívic, el Catalunya i la piscina municipal. 

ToRnEIG DE PàDEL D’HIVERn: Després de l’èxit dels diversos tornejos organitzats en format 12 h, aquest hivern es 
disputa el Torneig de Pàdel d’Hivern en format lliga i torneig fins al 28 de febrer. El torneig compta amb la participació de 25 
parelles. (foto torneig de tardor)

ESCoLA DE VoLEIBoL: Els 3 equips de la Zona Esportiva ja estan en ple rendiment, gràcies a l’esforç dels monitors, dels 
pares i mares i de totes les participants. El 4t cap de setmana de gener Avinyó serà la seu de la Trobada d’iniciació al Voleibol de 
la Federació Catalana de Voleibol, amb la participació d’equips d’arreu de Catalunya. (foto entrenament equip infantil-cadet i 
iniciació al voleibol)

El passat mes de juny, just abans de començar la temporada d’estiu, van acabar les actuacions de millora dels vestidors de la 
piscina. Les obres van estar finançades a parts iguals per fons municipals i per un ajut concedit pel Consell Català de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya.

Tal com vam explicar en l’AVinYÓ inFORMA núm. 18, l’actuació va consistir en la substitució de tot el terra dels vestuaris per un 
de no lliscant, la substitució dels sanitaris que estan malmesos o deteriorats i el canvi de totes les dutxes i aixetes.

El sistema d’accés electrònic que s’havia instal·lat al pavelló i a les pistes de tennis i pàdel també va ser implementat, aquest es-
tiu, a l’entrada de les piscines. La porta d’accés s’obre utilitzant la targeta electrònica d’abonat a la zona esportiva o de la piscina. 

AccéS Wi-fi A lA piScinA municipAl

renovAció delS veStidorS de lA piScinA

entrAdA AutomAtitzAdA A lA piScinA
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CASAL ESPoRTIu D’HIVERn: Enguany organitzarem la 2a edició del Casal Esportiu d’Hivern del 28 al 31 de desembre 
de 9 a 13 h a la Zona Esportiva d’Avinyó. El Casal està obert a participants des dels 3 fins als 16 anys.
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Durant el mes de juliol, el Refugi va tornar a organitzar el pro-
jecte Juliol a+, amb l’objectiu d’oferir activitats alternatives i 
lúdiques als i les joves d’Avinyó durant la temporada d’estiu 
i de vacances escolars. es van dur a terme activitats que els 
mateixos joves van proposar, tals com taller de pintura al cos, 
futbol al camp, karaoke estiuenc i aquazumba, entre d’altres.

Destaquem, dintre d’aquesta programació, una activitat es-
pecial. Uns mesos abans, amb la comissió organitzadora dels 
Tallers Musicals, es va iniciar un treball conjunt amb el Refugi. 
L’objectiu va ser esbrinar i demanar als i les joves quines activi-
tats musicals els agradaria que s’organitzés. Després de passar 
un formularis i fer el seu buidatge, es va arribar al resultat que 
va generar la preparació i organització d’un taller de Break-
dance, que va anar a càrrec dels professors Guille Vidal-Ribes 
i Javi Casado. El resultat del taller va ser molt ric, amb edats 
molt diverses i un ambient molt agradable. Donem les gràcies 
als Amics de la Música per oferir als i les joves aquesta opor-
tunitat.

El Casal Jove el Refugi, el mes d’octubre, renova els jocs de tau-
la i organitza dues tardes de Jocs, per donar a conèixer nous 
jocs no coneguts i dinàmics per als joves, creant així un espai 
de relació i cooperació.

Les tardes d’esport es tornen a recuperar, però amb canvis: 
en aquest nou curs es faran esports al pavelló el primer di-
marts de cada mes. A més a més, aquestes tardes són com-
partides amb el grup de grans de l’Aula Socioeducativa.

Algunes joves del Refugi van demanar que organitzéssim un 
taller de Washi Tape, i el que van fer el dimecres 7 va ser tu-
nejar el mòbil i altres objectes. La creativitat dels i les joves va 
permetre renovar l’estètica dels objectes.

El Marc López, grafitero, va portar a terme un taller de Graffiti, 
per decorar la paret del costat de les pistes de pàdel. El diven-
dres 9 els i les joves van fer un primer contacte amb el material, 
les idees, les tècniques, etc. D’aquesta manera, el dissabte al 
matí, es van traslladar les idees a la paret; el resultat és molt 
interessant i creatiu.

Com ja fa uns anys, els i les alumnes de 6è fan la visita al 
Refugi per conèixer l’espai, les seves funcions i els recursos i 
serveis que ofereix als i les joves d’ Avinyó, per prendre un pri-
mer contacte per introduir-se en la dinàmica i funcionament 
del Casal Jove del seu municipi.

Aquest any, pel divendres actiu, el Grup de Joves va orga-
nitzar l’activitat el 16 d’octubre, amb una temàtica concreta: 
Mèxic. Els joves van preparar un sopar conjunt i un joc. A través 
d’una diana els i les joves feien punteria i, segons el número, 
havien de fer una prova: una manera divertida i ludicofestiva 
de passar la nit. 

El dimarts 20 es va organitzar la xerrada/taller sobre les xarxes 
socials, en què un agent del cos de Mossos d’Esquadra va ofe-
rir informació sobre l’entorn de les xarxes, les relacions a través 

d’elles, la informació que pengem, etc. Molts joves van aprofi-
tar per preguntar dubtes que tenien sobre aquests temes.

El Refugi es planteja oferir alguna activitat que arribi a altres 
edats dels ja usuaris diaris. Per això se li demana a l’Anna Co-
romines la preparació d’un taller creatiu per un dissabte a la 
tarda. Així doncs, el dissabte 24 es porta a terme un taller de 
Trapillo; l’èxit de participació supera la previsió. El grau de sa-
tisfacció és tan bo que fan la demanda de tornar a organitzar 
un altre taller.

Per la Castanyada, el joves del Refugi van preparar un Passat-
ge del terror. Va tenir molt èxit de participació i l’organització 
va ser molt positiva. Es felicita aquests joves per la preparació 
i execució de l’activitat. Posteriorment hi va haver un berenar 
amb tots els organitzadors i participants.

Amb motiu de la setmana contra la violència de gènere, el 
casal va disposar d’una exposició que portava per nom “no 
tot s’hi val”, que parlava sobre les diferents relacions entre 
persones i el respecte que hem de tenir. informava i feia re-
flexionar els i les joves davant les diferents situacions que al 
llarg de la vida tothom pot viure i veure. Aquesta exposició la 
va cedir l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Del 9 al 13 de novembre el Refugi va organitzar, amb motiu 
del dia internacional contra el consum d’alcohol, activitats 
durant tota la setmana. Activitats com l’exposició interactiva 
sobre els mites del consum d’alcohol, una dinàmica sobre com 
et veus? i com et veuen?, una projecció d’un documental amb 
debat posterior, etc.

AltreS ActivitAtS

ActivitAtS de deSembre
De cara al desembre, el Refugi organitza un taller de hip-hop, el dimecres 2 a les 5 de la tarda al pavelló municipal d’esports. 

Pel divendres 11, el Grup de Joves organitza la discomòbil solidària, per la Marató, al Catalunya a les 12 de la nit, per només 3 €.

no saps què regalar? no tens diners...? taller de consum Responsable: reciclarem i crearem algun objecte per regalar aquest 
nadal tot donant-li una segona vida i funció. Aquest taller es durà a terme els dilluns 14 i 21 de 5 a 8 de la tarda.



El diumenge 11 d’octubre es va fer una caminada al llarg de la Ruta dels Matiners, 
comentada per l’historiador Josep Montoya. L’activitat consistia en una caminada 
matinal apta per a tots els públics que començà a la plaça Major a les 9.30 h i va 
fer  un recorregut circular passant per llocs com el Pont Vell, la Torre dels Soldats 
(telegrafia òptica), camí ramader, Santa Eugènia de Relat i el punt des d’on el general 
Cabrera va dirigir el Combat d’Avinyó (Guerra dels Matiners).

L’historiador Josep Montoya va narrar en cada lloc el rerefons històric que amaga. 
Tot relacionat principalment amb la Guerra dels Matiners i la seva època.

Josep Montoya és, junt amb Pol Huguet, l’autor del llibre “La Catalunya rebel. 13 
itineraris per la vall de la gavarresa”, en el qual es descriu, entre d’altres, la Ruta 
dels Matiners des d’un punt de vista històric i geogràfic.

Amb aquesta activitat, l’Ajuntament d’Avinyó se sumava a les Jornades Europees del 
Patrimoni de 2015 que tenen per objectiu difondre el patrimoni històric i cultural a 
tot el continent. 

El dia 11 de setembre a les 11.30 h, els regidors dels dos grups 
municipals de l’Ajuntament d’Avinyó van dipositar l’ofrena flo-
ral al peu de la placa del parc Onze de Setembre en record 
dels catalans que el 1714 van morir defensant les llibertats de 
Catalunya.

Seguidament, l’alcalde va llegit un text en què ressaltava el 
“context decisiu que Catalunya afronta el proper 27 de setem-
bre”. Finalment, l’acte es va acabar amb el cant d’Els Segadors 
per part de tot el públic assistent.

Els artistes uruguaians nicolás Sánchez (Alfa), Florencia Du-
rán (Fitz) i María Silvera (noel), que han estat quinze dies a Cal 
Gras, alberg de cultura d’Avinyó, són els autors del mural pin-
tat a la paret de sota la Llar d’infants que dóna a les pistes de 
tennis. Els primers dies els han dedicat a conèixer el poble per 
poder dissenyar un dibuix amb un contingut molt relacionat 
amb Avinyó. Després han fet el treball de dibuixar i pintar el 
mural en la paret de sota la Llar d’infants.

Durant la presentació, un dels autors va explicar qui eren, com 
l’havien fet i quin és el missatge que es vol donar amb el mural.
Quin és aquest missatge?
Els personatges que hi surten són el retrat de dues persones 
del poble.
Qui són?

us convidem a anar-hi i descobrir-ho.

Avinyó pArticipA A leS jornAdeS
europeeS de pAtrimoni 

Acte inStitucionAl de lA diAdA 

pinturA murAl A lA llAr d’infAntS 
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l’HoRa del conte 
Octubre. La clara gavaldà va fer la primera sessió de contes, explicant a tots els 
nens i nenes els contes de Les princeses no es tiren pets. Així es va iniciar la nova tem-
porada infantil, amb una sala plena de gom a gom. 
novembre. Contes amb maria navarrete, que, acompanyada d’una guitarra, va 
cantar i va fer ballar a tothom amb Cançons de tardor.

Desembre. El Popurri nadalenc de l’antònia i la gemma va portar nadal a la bi-
blioteca. Tots els nens i nenes van poder fer una estrella amb un desig per a la zona 
infantil.

lecxit
Lectura per a l’èxit educatiu. nou projecte entre l’escola Barnola i la Biblioteca, que 
té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball per a 
la millora de les seva comprensió lectora. S’ha constituït un grup de lectura amb 
nens i nenes que, un cop a la setmana, es troben a la biblioteca amb un voluntari 
per llegir..., el repte és transmetre el gust per la lectura als infants que ja tenen l’edat 
de llegir sols.

booK club
Continua el club de lectura en anglès, els divendres cada dos mesos. Lectura i 
expressió oral sobre un llibre. Aquest any hi ha un únic grup, amb el nivell Interme-
diate. Les lectures realitzades han estat David Copperfield, de Charles Dickens, i 1984, 
de George Orwell.  

talleR d’escRiPtuRa
Aquest taller es torna a fer a la biblioteca un cop al mes, adreçat a lectors que te-
nen inquietuds d’escriptura. La primera activitat es va portar a terme per la Festa 
Major: els alumnes del taller van escriure els textos de l’espectacle inaugural de la 
Festa Major. En les pròximes sessions, es treballa sobre textos relacionats amb el vi, 
per preparar una activitat per a Biblioteques amb DO que es realitzarà a la biblioteca 
al mes de gener. 

club de lectuRa
Aquest primer trimestre, els lectors han pogut llegir i comentar els llibres: El vell i la 
mar, d’Ernest Hemingway, i Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Al mes de desembre, 
els lectors llegeixen i comenten el llibre Personatges, junt amb la seva autora, Anna 
Oliveras. 

maletes viatgeRes
Un any més, des de la biblioteca es preparen dues maletes viatgeres per cada classe 
de P-3 fins a 2n amb contes i llibres de coneixements per tal que els alumnes de 
l’escola barnola puguin emportar-se a casa una maleta plena de contes dos cops l’any. 

exPosicions
La biblioteca ha acollit dues exposicions:
10 anys de lectura Fàcil. L’exposició il·lustra la feina que l’Associació Lectura Fàcil 
ha desenvolupat en els seus 10 anys d’existència. Explica què és la Lectura Fàcil, es 
mostra la tipologia d’usuaris, es donen exemples de clubs LF i d’altres activitats re-
alitzades per l’ALF. La biblioteca disposa d’un fons amb obres de Lectura Fàcil amb 
títols com Anna Frank, Pedra de tartera, Mobby Dick... 

L’altra exposició són els murals contra la violència de gènere que han realitzat 
els alumnes de l’Aula Socioeducativa d’Avinyó. Aquests murals es van exposar a 
l’entrada del Catalunya el dia 25 de novembre. 

bibliotecA d’Avinyó



Els dos grups municipals que formem el ple de l’Ajuntament 
d’Avinyó coincidim, juntament amb la majoria dels nostres 
conciutadans, en la defensa del procés de construcció d’un 
Estat català independent en forma de república. 

És per això que el ple municipal, de la mateixa manera que ho 
han fet la immensa majoria dels consistoris catalans, ha posat 
de manifest aquest suport aprovant, els darrers anys, diferents 
resolucions en defensa de la identitat catalana i a favor del 
procés cap a la independència. A continuació es mostra una 
selecció de les mocions aprovades a Avinyó. És fàcil veure, a 
través d’elles, quina ha estat l’evolució del procés català des 
del 2009 fins ara. 

· Moció de suport a les consultes populars per la independèn-
cia (novembre 2009).

· Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut de Catalunya (juliol 2010).

· Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra 
la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a 
la Generalitat introduir el castellà com a llengua vehicular a 
l’escola (març 2011).

· Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la indepen-
dència (setembre 2011).

· Moció “Defensem l’escola en català” (setembre 2012). 

· Moció a favor de la independència de Catalunya (setembre 
2012)

· Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de 
Catalunya i el procés de transició nacional (gener 2013).

· Moció per l’exercici de la sobirania fiscal (maig 2013).

· Moció d’adhesió al Pacte nacional pel Dret a Decidir (juliol 
2013). 

El ple de l’Ajuntament d’Avinyó, per unanimitat dels dos grups 
municipals, ha aprovat aquests darrers sis anys, o sigui en el 
decurs de les dues darreres legislatures, diferents resolucions 
en defensa de la identitat catalana i a favor del procés cap a la 
constitució d’un Estat propi:

· Moció de suport a les consultes populars per la independèn-
cia (novembre 2009).

· Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut de Catalunya  (juliol 2010).

· Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra 
la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a 
la Generalitat introduir el castellà com a llengua vehicular a 
l’escola (març 2011).

· Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la indepen-
dència (setembre 2011).

· Moció en suport a l’escola catalana (setembre 2011).

· Moció “Defensem l’escola en català” (setembre 2012). 

· Moció a favor de la independència de Catalunya (setembre 2012).

· Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de 
Catalunya i el procés de transició nacional (gener 2013).

· Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora 
de la qualitat de l’educació (gener 2013).

· Moció per l’exercici de la sobirania fiscal (maig 2013).

· Moció d’adhesió al Pacte nacional pel Dret a Decidir (juliol 
2013). 

· Declaració institucional sobre la convocatòria d’una consulta 
per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat 
independent (desembre 2013).

· Declaració institucional sobre la convocatòria d’una consulta 
per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat 
independent (desembre 2013).

· Moció contra l’aplicació de la llei Wert (maig 2014).

· Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 
(setembre 2014).

Aquestes mocions han estat aprovades, també, per molts 
ajuntaments de tota la geografia catalana. i ha estat així per-
què el compromís del municipis catalans envers el procés cap 
a la independència és ferm i majoritari. L’elevat nombre de 
municipis adherits a l’Associació de Municipis per la indepen-
dència (AMi) n’és una clara demostració. Actualment formen 
part de l’AMi: 780 municipis, les 4 diputacions catalanes i 35 
consells comarcals.

Els propers mesos seran claus per al procés de transformació 
que està vivint Catalunya. i la contribució activa de tots els ciu-
tadans i, en particular, de les institucions catalanes seran de-
terminants per poder arribar a bon port. La dels ajuntaments 
també.

· Moció contra l’aplicació de la llei Wert (maig 2014).

· Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 
(setembre 2014).

A més a més, per acord dels dos grups municipals, l’Ajuntament 
d’Avinyó és, des de l’any 2011, soci i membre fundador de 
l’Associació de Municipis per la independència i ingressa els 
seus tributs a la hisenda catalana.

Per aquest motiu, en el ple del 27 de novembre passat es va 
acordar la col·locació a les entrades del poble d’uns cartells in-
dicant que Avinyó és un municipi que s’ha declarat a favor de 
la independència de Catalunya, com per altra banda ja tenen 
un bon nombre de municipis del nostre entorn.

A més a més, en aquest mateix ple es va aprovar una segona 
moció en què és dóna ple suport i adhesió a la resolució apro-
vada pel Parlament de Catalunya el 9 de novembre, que decla-
ra l’inici del procés de creació d’un Estat català independent 
en forma de república.

Per altra banda, la fiscalia de l’Estat español s’està dedicant a 
perseguir aquells ajuntaments  que han aprovat mocions en 
què es dona suport a la resolució del Parlament del 9n per de-
lictes de rebel·lió, sedició i desobediència; una declaració del 
Parlament eminentment política i sense valor jurídic, i per altra 
banda anul·lada, en temps rècord, pel Tribunal Constitucional. 
De moment sembla que encara no han arribat a Avinyó.

elS AjuntAmentS, Amb el procéS cAtAlàcompromíS Amb cAtAlunyA
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FaRRés bRotHeRs i cia

La programació de l’últim trimestre de l’any es va ence-
tar el 18 d’octubre amb un espectacle per a públic fami-
liar a càrrec de la companyia Farrés Brothers. El grup va 
portar a Avinyó el muntatge de titelles «El rei de la casa», 
un  espectacle sobre la gelosia entre germans i sobre el 
desig de poder. Amb un muntatge delicat i minimalista, 
la representació va fer les delícies de grans i petits.

CIA. QÜESTIÓ DE 4

El gènere musical va fer parada al Catalunya el 7 de nov-
embre passat de la mà de la companyia bagenca Qües-
tió de 4, que va representar «ignis, la història d’un cre-
mat passat». Es tracta d’un muntatge de creació pròpia 
de la companyia formada pels joves Berta Portabella, 
Anna Moreno, irene Mas i Climent Ribera, amb música 
original del compositor Aleix Vives. L’obra narra la his-
tòria d’un teatre en flames i d’una època daurada con-
vertida en cendra.

oyuna batuRova gRuP

La nova temporada del local Catalunya ha estrenat un 
nou format d’espectacle: el sopar concert. Es va estrenar 
el 14 de novembre passat amb l’actuació de la formació 
Oyuna Baturova Grup, que va incloure un sopar a càrrec 
del Cafè de Baix. Una cinquantena de persones van gau-
dir de l’àpat i de la barreja de sonoritats que va oferir la 
cantant buriata Oyuna Baturova acompanyada pel seu 
grup de músics bagencs.

Peyu

L’humor desenfrenat i irreverent del Peyu va omplir a 
vessar el teatre avinyonenc el divendres 20 de novem-
bre. L’humorista osonenc va portar a Avinyó «Planeta 
i-neptú», obra en la qual, assegurant que es troba a la 
pell d’un extraterrestre, va interpretar un muntatge 
surrealista i explosiu que no va deixar indiferents els 
assistents. Fent gala d’uns grans dots interpretatius i 
d’improvisació, es va posar el públic a la butxaca des del 
primer minut.

centRe excuRsionista / Marxa nocturna
El Centre Excursionista d’Avinyó (CEA) va organitzar, el dissabte 4 de juliol, la 14a Marxa nocturna de 
Regularitat, que va reunir un total de 25 equips. núria Crespiera i Queralt Armenteros, del CEA, van 
guanyar la prova, que tenia un recorregut d’11,3 quilòmetres i una durada de 2 hores i 40 minuts. El 
podi el van completar Josep illa i Margalida Catany, i Xavier Juncà i J. Carles Moreno, tots dos equips 
també de l’entitat local.

amPa llaR d’inFants l’estel / Festa de Final de curs
La Llar d’infants l’Estel va tancar el curs escolar 2014-2015 el dissabte 4 de juliol amb la festa de final 
de curs. Alumnes i familiars van participar a la matinal celebrada al mateix centre, on els més menuts 
van protagonitzar una petita actuació. La festa es va completar amb la música de l’animador Jaume 
Barri, que va fer ballar els nens i nenes, els seus familiars i les educadores. Al final, es va fer un piscolabis.

amics de la mÚsica / tallers Musicals d’avinyó
Del 6 al 25 de juliol, Avinyó va acollir la tretzena edició dels Tallers Musicals, que enguany van comptar 
amb un total de 333 inscripcions. Entre els cursos i tallers que es van fer, n’hi va haver de pedagogia 
musical, de música per a infants i nadons, de conjunts instrumentals, de música i moviment, de per-
cussió corporal o de samba i forró. Tampoc van faltar les tradicionals jam sessions a diferents punts del 
poble. 

gRuP de teatRe d’avinyó / el nen dels Barnola
Coincidint amb els actes de la Festa Major, el Grup de Teatre d’Avinyó va posar en escena l’obra «El nen 
dels Barnola», una adaptació en clau local de la comèdia original d’A. Hart i M.Braddel «El nen dels Par-
ker». L’elenc avinyonenc va combinar l’humor dalt de l’escenari amb muntatges audiovisuals d’anuncis 
dels anys 80. L’obra girava al voltant d’una família benestant que troba un nadó a la porta de casa, fet 
que genera un gran embolic

club d’escacs avinyó / Partides ràPides d’escacs
El XLiii Torneig de Partides Ràpides de la Festa Major d’Avinyó es va celebrar el diumenge 20 de set-
embre i va comptar amb la participació de 18 jugadors dels clubs de Santpedor, Avinyó, Berguedà, 
Balsareny-Sallent, Catalònia de Manresa, Cardona i Sant Joan. Després de les 9 rondes de joc, es va 
proclamar campió Josep Torralba, del Sant Joan, amb 7 punts, seguit d’indaleci Serrat, de l’Avinyó, i de 
David Lorca, del Cardona, tots dos també amb 7 punts. 

gRuP de camPaments l’esPaRveR / sortida de tardor
El cap de setmana del 3 i 4 d’octubre, el Grup de Campaments l’Esparver va fer la tradicional sortida de 
tardor. En aquesta ocasió, una vintena de nens i nenes van gaudir de les activitats que els van preparar 
els monitors a la Masia Curtius de Lluçà. D’altra banda, el 21 de novembre passat l’entitat avinyonenca 
va participar a les activitats organitzades a l’entorn dels Drets dels infants, que es van celebrar a Sallent.

comissió coRellengua / correllengua d’avinyó
El 7 de novembre passat, Avinyó va acollir una nova edició del Correllengua amb una jornada que va 
començar amb la pintada d’un mural a l’exterior de la sala polivalent. La festa va comptar amb jocs 
tradicionals, un burro català mecànic organitzat per la Unió de Botiguers i Serveis, un berenar popular 
i una cercavila amb els grallers d’Avinyó i els geganters d’Avinyó i de Prats de Lluçanès. Un espectacle 
humorístic del cantautor Quim Vila va completar la festa.
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La regidoria de Cultura va voler fer una Festa Major més par-
ticipativa que mai. Als actes que ja són un èxit des de fa uns 
anys, com la gimcana, s’hi ha volgut afegir actes que fomentin 
la participació de la gent. 

El concurs de paelles va ser una mostra molt positiva en què 
es va poder veure un Passeig ple a vessar de participants i co-
mensals, que van poder gaudir d’un dinar de germanor amb 
molt bon ambient. 

Una altra campanya que es va plantejar va ser la competició  en-
tre grocs i verds, que es va valorar molt positivament pel volum 
de gent que s’hi va implicar, tot i lamentar alguns actes incívics.

seguirem sumant actes que moguin la gent del poble per 
fer una Festa major del poble i feta per la gent del poble!!!!!



de vinya; 42 parcers pagaven la quarta part de la collita i 113 
en pagaven la tercera part. La vinya era la riquesa fonamental 
de la comarca i els Verdaguer obtenien la major part dels in-
gressos a partir de l’explotació d’aquest conreu.

al segle xviii, les façanes de la casa foren decorades amb 
bells esgrafiats que, amb el temps, s’han anat perdent. 
ara, gràcies a una restauració feta als anys 90, es poden 
contemplar de nou els esgrafiats de la façana sud, on hi 

La casa de Cal Verdaguer fou construïda, la primera part, l’any 1670. 
era la casa pairal d’uns pagesos que, al llarg dels segles, van 
esdevenir els grans terratinents d’avinyó. Primer amb el cog-
nom verdaguer, i després amb el de barnola. El canvi de cognom 
tingué lloc a principis del segle XiX, quan anna verdaguer, única 
filla de la família, es va casar amb Pau de Barnola i d’Espona. La 
família Barnola continua sent actualment la propietària de la casa 
pairal, la qual es continua coneixent com a Cal Verdaguer.

aquesta casa és un important exponent del potent passat vi-
nícola d’avinyó. Destaquen, per les seves dimensions, els cellers, 
amb un total de 13 tines i 46 bótes, on es podien emmagat-
zemar 1.167 cargues de vi, que equivalen a 1.412 hectolitres. 
El vi que es posava en aquestes bótes provenia principalment de 
les parts que pagaven els pagesos (parcers) que menaven les te-
rres dels amos. Segons explica l’historiador bagenc Llorenç Ferrer, 
a mitjan segle xix els verdaguer tenien a avinyó 155 parcers, 
que conreaven 269,6 hectàrees, la major part de les quals era 

ha les imponents balconades. A la llinda de la porta princi-
pal, que dóna a l’era de la casa, s’hi pot llegir: Joan Verdaguer, 
1670.

La seva situació entre la Plaça i la carretera, les seves grans 
dimensions, els jardins, els horts, l’era i els coberts adjacents, 
fan de Cal Verdaguer un veritable oasi rural al mig del po-
ble, que contrasta amb el seu entorn i dóna a avinyó un no-
table segell senyorial.


