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El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha distin-
git l’Ajuntament d’Avinyó amb un dels Reconeixements 
d’Administració Oberta, que premien l’esforç en la implantació 
de l’administració digital al llarg de l’any 2016. Avinyó és un dels 
10 millors de la seva categoria de poblacions de 1.001 a 5.000 
habitants.

El guardó es va lliurar durant la cerimònia de cloenda del II Con-
grés de Govern Digital, que es va celebrar els dies 25 i 26 de ge-
ner al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquests 
reconeixements s’atorguen d’acord amb uns indicadors ob-
jectius que proposa el Consorci AOC. Els resultats de l’anàlisi 
d’aquests indicadors i de l’ús dels serveis d’Administració 
electrònica es publiquen en l’Informe d’e-Administració a 
Catalunya. L’objectiu d’aquests reconeixements és valorar i re-
conèixer la implantació de l’Administració electrònica als ajun-
taments catalans.

Una vintena de membres del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers de l’Administració Local del Bages i el Berguedà van 
fer una jornada de treball a Avinyó el 24 de febrer. Aquestes tro-
bades, que solen tenir una periodicitat trimestral, serveixen per 
posar en comú temes de caire professional i per aprofundir en el 
coneixement del territori. Són itinerants i aquesta és la segona 
vegada que tenen com a seu Avinyó i com a amfitriona Marina 
Casacuberta, secretària-interventora d’Avinyó.

L’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca, va donar la benvinguda a 
la delegació i li va mostrar els punts d’interès turístic i històric 
més destacats del poble. Així mateix, li va fer una visita guiada 
per l’Espai Matiners, el Centre d’Interpretació de la Guerra dels 
Matiners, que va ser seguida amb molt d’interès pel grup.

La jornada va continuar als Cellers Abadal, on es va oferir als 
assistents un tast de vins, una visita a les instal·lacions i, final-
ment, un dinar, en el decurs del qual es van debatre diferents 
temes d’interès comú.

En la trobada d’Avinyó, hi van participar representants dels 
ajuntaments d’Avinyó, Manresa, el Pont de Vilomara, Balsa-
reny, Olvan, Callús, Cercs, Fonollosa, Súria, Castellgalí, Sant Ma-
teu de Bages, Sant Fruitós de Bages i Avià, com també del Con-
sell Comarcal del Bages i de la Unitat de Recaptació de l’ORGT 
Bages-Berguedà, a més de Petra Saiz, presidenta del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local 
(CSITAL-Barcelona).

Avinyó, reconegut per la seva labor
en la implantació de l’administració oberta

Avinyó acull la 1a trobada de l’any de secretaris,
interventors i tresorers de l’Administració
Local del Bages i el Berguedà 
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SERVEIS 
(visites concertades-Ajuntament)

Aparelladora / Marta Closas
Dimecres de 9.00 a 14.30 h
Dijous de 9.00 a 14.30 h i de 16.00 a 19.00 h

Arquitecte / Ferran Besa
Dimecres de 9.00 a 14.30 h

Jutgessa de pau / Encarna Fernández 
Dimarts matí i Dijous tarda

Educadora social / Gemma Bigas
Divendres matí

Treballadora social / Anna Cerdàn
Dimecres, dijous i divendres
de 9.00 a 14.30 h

Treballadora social / Ester Martínez
(àmbit llei de la dependència)
Dijous de 9.00 a 14.30 h

Inserció laboral i emprenedoria
Jesús Tomàs Garcia
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

Notari
Primer i tercer dimarts de mes
De 9.30 h a 10.30 h / 93 832 17 26

Sorea Dimecres de 12.00 h a 13.00 h

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Pavelló / 93 838 76 84
De dilluns a dijous de 9.00 h a 11.00 h
De dilluns a divendres de 15.00 h a 21.00 h

Centre Cívic  Can Tutó / 93 013 19 16
centreciviccantuto@gmail.com
Dimecres de 11.00 h a 13.00 h
Dimarts i divendres de 17.00 h a 19.00 h

Casal Jove el Refugi / 93 013 19 20
jovesavinyo@gmail.com
De dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h

Casal de Gent gran / 930 13 19 19
De dilluns a dissabte de 14.00 h a 19.00 h
Diumenge de 15.00 h a 20.00 h

Biblioteca d’Avinyó / 93 838 71 01
b.avinyo@diba.cat
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
Dimecres al mercat (quinzenalment)

Mercat Municipal / Dimecres matí
Cementiri / Diumenge de 8.30 h a 13.30 h

PUNTS DE SERVEI
SOREA / 93 837 18 54
FECSA / 93 830 52 92 
REPSOLGAS / 901 17 01 70
TV Cable
630 88 90 45 - Josep Codina
657 30 09 56 - Xavier Vilar

CENTRES EDUCATIUS
CEIP Barnola
93 838 72 79 / a8000323@xtec.cat
Llar d’infants l’Estel
93 838 71 76 / liestelavinyo@gmail.com
IES Miquel Bosch i Jover
93 820 21 93 / a8046876@xtec.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS

CAP Avinyó / 93 838 88 55
gisartes.cc.ics@gencat.cat
Dilluns i dijous de 8.00 h a 15.00 h
Dimarts de 13.00 h a 21.00 h
Dimecres i divendres de 8.00 h a 13.00 h
Sanitat respon 24h / 061 /
93 326 89 01 / 902 11 14 44
Emergències / 112

ADF Quercus
619 77 93 33 - Ignasi Vilarasau
659 43 57 86 - Manel Hinojosa
608 17 62 79 - Victu Perarnau

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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Els darrers tres anys, el Ministerio de Ha-
cienda, a través de la Dirección General 
del Catastro, ha fet una campanya de 
regularització de les dades del cadastre 
de tots els municipis de l’Estat espanyol. 
A Avinyó també es va fer (vegeu AVINYÓ 
INFORMA núm. 16, de juliol de 2014), i en-
guany el procés de regularització s’acaba  
amb el cobrament d’endarreriments als 
propietaris afectats.

Què és la regularització cadastral?
Consisteix a avaluar per a cada propietat 
si el que figura al cadastre es correspon 
amb la realitat. L’objectiu és incorporar 
aquelles alteracions que no han estat 
declarades i que, per tant, no tributen 
correctament.

Qui la fa?
La regularització cadastral la fa el Mi-
nisterio de Hacienda. En el nostre cas, 
a través de la Gerència del Cadastre de 
Catalunya.

La rebaixa per al 2017 serà del 8%, la 
mateixa reducció que es va aplicar el 
2016.

És un tema a part de la regularització ca-
dastral que va fer la Gerència del Cadas-
tre, tot i que les dues accions afecten el 
rebut de l’IBI.

L’Ajuntament d’Avinyó va demanar a la 
Gerència del Cadastre que, per a aquest 

Quines conseqüències econòmiques té?
Si la regularització comporta la incor-
poració al Cadastre de millores i/o am-
pliacions, el resultat serà que el valor ca-
dastral de la propietat serà més gran. En 
aquests casos, malgrat que l’Ajuntament 
no augmenti el coeficient de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI), la factura de l’IBI 
augmentarà. Si els canvis comportessin 
una reducció en el volum de la construc-
ció, el valor cadastral i, per tant, l’IBI dis-
minuirien.

A Avinyó, quan es va fer?
La Gerència del Cadastre de Catalunya 
va fer la regularització cadastral a Avinyó 
entre mitjans de 2014 i el 2015. Els nous 
valors cadastrals van ser actius l’any 
2016 i l’impost de l’IBI d’aquell any ja es 
va calcular amb els nous valors.

A quines propietats afecta a Avinyó?
A finals del 2015, la Gerència del Cadas-
tre va comunicar als afectats que la in-

2017, s’apliqui una rebaixa del 8% en el 
valor cadastral de tots els immobles 
del municipi. Aquesta rebaixa és possi-
ble fer-la en els municipis que van apro-
var la darrera actualització del cadastre 
l’any 2004, com és el cas d’Avinyó. La 
petició fou acceptada i s’aplicarà aquest 
any 2017.

Ja l’any passat, 2016, es va aplicar, tam-
bé a petició de l’Ajuntament, una rebaixa 

formació de la seva propietat al Cadastre 
havia estat actualitzada i que el seu valor 
cadastral canviava.

Pagament d’endarreriments
Quan una propietat sofreix una modifi-
cació, els canvis s’han de comunicar al 
Cadastre, el qual actualitzarà la informa-
ció de la propietat i el seu valor cadas-
tral. Les propietats amb canvis no de-
clarats no han tributat el que els tocava 
pagar des de la data que es van fer els 
canvis fins que s’ha produït la inspecció 
i regularització cadastral. La llei obliga a 
pagar la diferència dels anys no decla-
rats, però limita aquest pagament a un 
màxim de quatre anys enrere. L’actuació 
de la Gerència del Cadastre comporta 
que en el cas d’Avinyó s’hagin de pa-
gar com a màxim les tributacions pen-
dents dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015. 
Aquest 2017 s’està requerint el paga-
ment d’aquests endarreriments.

del 8% en el valor cadastral. Això signifi-
ca que en el període de dos anys totes 
les propietats d’Avinyó hauran vist 
com el seu valor cadastral baixava en 
un 16%.

Aquestes rebaixes tenen, entre altres 
coses, efectes immediats en la reducció 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Es va 
notar el 2016 i es notarà el 2017. 

D’acord amb l’obligatorietat de les administracions públiques de 
disposar d’un Pla intern d’igualtat de gènere, recollit en el conveni 
col·lectiu dels treballadors municipals, i d’acord amb el compromís 
de l’actual equip de govern de fer-lo, l’Ajuntament d’Avinyó, en la ses-
sió plenària del passat 25 de gener, va aprovar el Pla intern d’igualtat 
de gènere que serà vigent fins a l’any 2020.

L’elaboració d’aquest Pla va ser encarregada a l’empresa Iserveis, 
i els costos del treball han estat assumits per la Diputació de Bar-
celona.

El treball ha consistit, primer, en l’anàlisi de documentació muni-
cipal i en la consulta, a través d’una enquesta, de l’opinió de tre-

balladors i càrrecs electes. Després s’ha elaborat una diagnosi de 
la situació de la igualtat de gènere a l’Ajuntament d’Avinyó analit-
zant vuit àmbits diferents (comunicació, representativitat, selec-
ció de personal, condicions laborals...). I finalment s’ha proposat 
un pla d’acció recollit en un grup de 10 fitxes, que ha de servir per 
fer més efectiva la igualtat de gènere al nostre Ajuntament.

L’objectiu d’aquest Pla és el de disposar d’una eina per promoure 
la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l’organització 
municipal. Des de l’àmbit estrictament laboral fins al de les rela-
cions amb la ciutadania. Ha de servir, també, per donar exemple i 
liderar els canvis que es volen promoure en el conjunt de la socie-
tat per una igualtat real i efectiva de dones i homes.

La regularització cadastral

Avinyó torna a reduir els valors cadastrals  

L’Ajuntament d’Avinyó ja disposa d’un Pla intern d’igualtat de gènere
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Juntament amb la societat civil, el món municipal, a través dels 
seus alcaldes i regidors, ha participat en les mobilitzacions con-
vocades conjuntament per l’Associació de Municipis per la In-
dependència, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana 
per donar suport a la presidenta del Parlament, Carme Forca-
dell, a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconse-
lleres del Govern Joana Ortega i Irene Rigau en les seves compa-
reixences davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

L’Ajuntament d’Avinyó, representat per l’alcalde, Eudald Vi-
laseca, també ha estat present en aquests actes. A banda de 
donar suport a les persones que ens representen, jutjades per 
haver fet allò que la majoria dels catalans els ha demanat, les 
mobilitzacions també han servit per denunciar el baix nivell 
democràtic de l’estat espanyol, que no permet l’exercici de 
drets fonamentals com el d’organitzar un procés partici-
patiu i un referèndum i que prohibeix el lliure debat parla-
mentari.

Els actes de suport a Carme Forcadell van ser al matí del 16 de 
desembre passat davant del Palau de Justícia a Barcelona i el 
dijous 15 de desembre al vespre davant de la major part dels 
ajuntaments catalans. També al d’Avinyó.

A part de Carme Forcadell, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, l’exconseller Francesc Homs també està encausat al Tribunal 
Suprem espanyol per la consulta del 9-N. Al mateix temps, un gran nombre d’ajuntaments catalans tenen causes obertes davant 
de la justícia i alguns dels seus càrrecs estan pendents de requeriments judicials (regidor Joan Coma, alcaldessa Montse Venturós, 
regidors de Badalona...). 

Per defensar la democràcia i en protesta per l’assetjament constant que el govern espanyol, a través del poder judicial, 
sotmet a les institucions catalanes, les entitats socials sobiranistes van convocar un acte reivindicatiu davant les fonts de 
Montjuïc el diumenge 13 de novembre en el qual van participar els alcaldes i regidors, juntament amb els càrrecs electes de totes 
les institucions catalanes, i de manera destacada els encausats dels ajuntaments, del Parlament i del Govern.

El diumenge 4 de desembre, la Penya Blaugrana d’Avinyó va celebrar el seu 30è 
aniversari. Durant la jornada festiva, després de la rebuda de les penyes i la desfila-
da d’estendards, tingué lloc a la sala de plens de l’ajuntament una recepció en  què 
l’alcalde i el regidor de Cultura van rebre la junta de la Penya Blaugrana d’Avinyó, en-
capçalada pel seu president, Francisco Fernández; el Sr. Ramon Burniol, president de 
la Federació de penyes blaugrana del Bages, Berguedà i Cerdanya, i una representació 
del Futbol Club Barcelona, encapçalada pel Sr. Cerní Areny, membre de la Comissió 
de penyes del FCB. També hi eren presents Joan Casals (l’avi del Barça) i l’exjugador 
blaugrana Paco Nieto. Després d’unes breus paraules, la signatura en el llibre d’honor 
i l’intercanvi d’obsequis, la comitiva, acompanyada pels grallers d’Avinyó, es dirigí a la 
fonda Ca la Maria on es va celebrar el dinar de germanor que va congregar un cente-
nar de persones i la representació de 13 penyes.

Alcaldes i regidors es mobilitzen per donar suport
a la presidenta del Parlament i als encausats pel 9-N

Per la democràcia, defensem les nostres institucions

Recepció a l’ajuntament per commemorar
els 30 anys de la Penya Blaugrana d’Avinyó
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Licitació de les obres del carrer Sallent

Obres de construcció
de la segona pista de pàdel

Nova cartografia topogràfica urbana d’Avinyó
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Aquest mes de març s’iniciarà el procés de licitació per adjudicar l’execució de les obres de reurbanització del carrer Sallent en 
el tram que va de la Placeta fins al número 30. En el plànol adjunt està indicat com a tram Nord i encerclat per la línia vermella 
discontínua.

El plec de clàusules per a la licitació va ser aprovat inicialment en el ple del 25 de gener. Una vegada els pressupostos municipals 
siguin definitius (primera quinzena de març), s’obrirà el termini perquè les empreses constructores presentin les seves propostes 
per adjudicar-se les obres.

Les dades econòmiques del projecte són:

Per finançar el pagament d’aquestes despeses es disposa d’una subvenció de 95.000 euros de la Diputació de Barcelona. 
Els 136.912,08 euros restants els assumeix el municipi i es repartiran entre l’aportació de l’Ajuntament i l’aportació dels 
veïns a través de contribucions especials, repartiment que es concretarà quan s’aprovi l’expedient de contribucions especials.

Criteris d’adjudicació
El plecs de licitació estableixen els criteris i puntuacions per valorar els projectes presentats a concurs. El pressupost inicial per 
l’execució de les obres és de 208.472,11 euros.

Aquests criteris són:

En la reunió de la Junta de Govern Local de 29 de desem-
bre de 2016 es va aprovar l’adjudicació de les obres per a 
la construcció de la segona pista de pàdel a l’empresa Clim-
bing Planet SL (Planet Grup Equipamientos Deportivos) per 
un import (amb IVA inclòs) de 47.139,59 euros. Aquest valor 
representa una baixa del 9,20% respecte al pressupost del 
projecte.

Les obres van començar el dilluns 20 de febrer i és previst 
que tinguin una durada de 2 mesos. La nova pista es situarà 
a continuació de l’actual en direcció cap a l’aparcament que 
està al mateix nivell.

La construcció d’aquesta segona pista respon al creixent 
nombre de jugadors de pàdel al nostre municipi i al fet que 
les competicions d’aquesta modalitat esportiva requereixen 
disposar d’almenys dues pistes.

La Diputació de Barcelona ha realitzat 
la nova cartografia topogràfica urbana 
digital escala 1:1000 del municipi. 

La cartografia és una eina essencial 
per al desenvolupament de les com-
petències municipals bàsiques, ja que 
és la que s’utilitza com a base de les 
cartografies temàtiques com ara la del 
planejament urbanístic, el cadastre i 
les xarxes de serveis i equipaments del 
municipi.

En el municipi d’Avinyó s’han carto-
grafiat un total de 780 hectàrees que 
es corresponen amb el sòl urbà i urba-
nitzable, així com les hectàrees del sòl 
no urbanitzable necessàries per a la 
planificació urbanística del seu àmbit 
territorial.

El treball, realitzat a partir de les foto-
grafies aèries que es cartografien amb 
tècniques fotogramètriques i el treball 

de camp, està estructurat en sis fitxers 
que inclouen l’altimetria, planimetria, 
toponímia, model digital d’elevacions, 
vialer i model digital del terreny, segons 

plec d’especificacions tècniques de la 
Comissió de Coordinació Cartogràfica 
de Catalunya. 

Pressupost d’execució de les obres: 
Despeses redacció projecte i direcció d’obres:
Total: 

208.472,11 euros
23.439,97 euros

231.912,08 euros

1 – Proposta econòmica (rebaixa respecte al pressupost): 

2 – Execució de les millores proposades en els plecs:
- ordenació del cablatge elèctric trenat: 
- substitució de l’enllumenat públic per llums led: 
- canvi barana i rajoles parc Onze de Setembre: 

75 punts

 15 punts
5 punts
5 punts



PRESSUPOST D’INGRESSOS 

El volum d’ingressos previstos és un 12,27% superior al del pressupost inicial de 2016.
L’increment és degut a les incorporacions previstes per fer les obres del carrer Sallent (subvenció de la Diputació i contri-
bucions especials).

Impostos directes: La previsió d’ingressos és la mateixa que l’any passat.

Impostos indirectes: Previsió de 35.000 euros més que l’any 2016.

Taxes, preus públics i alt.: Previsió: 453.210 euros. Són 105.500 euros més que el 2016.
L’increment és degut principalment als 92.000 euros previstos com a contribucions especials pel carrer Sallent.

Transferències de capital: Conté els 95.000 euros de la subvenció de la Diputació de Barcelona per les obres
del carrer Sallent.

El volum total d’ingressos corrents és de: 1.967.208,00 euros (molt semblant al de l’any passat).

ESTAT DE DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS  

PRESSUPOST DE DESPESES

Despeses corrents: 1.862.608,00 euros (+43.119 euros respecte al 2016).

Personal: Partides a destacar:

     Increment de jornada laboral de diversos treballadors.

     Substitució de treballadors en baixa laboral.

     Adequació de la retribució a diversos treballadors pel fet d’haver-se modificat les seves funcions.

     Plans d’ocupació: partida amb fons propis de l’Ajuntament per contractar dos treballadors a jornada completa.

     Vigilant municipal: Es traurà a concurs de seguida que els pressupostos estiguin aprovats definitivament. 

Despeses corrents en béns i serveis: baixen en 54.935 euros.

Transferències corrents: 242.452,00 (+45.649 euros respecte al 2016).
L’increment més important és la transferència de 30.000 euros que l’Ajuntament fa al XAT (Organisme autònom).
Les transferències corrents a entitats locals i ens públics s’incrementen en 15.000 euros.

INVERSIONS REALS

L’estalvi (la diferència entre ingressos i despeses corrents) és de 104.600 euros. Aquests diners, junt amb la subvenció de 
la Diputació de Barcelona i les contribucions especials, en total 291.600 euros, es destinaran a les actuacions detallades 
en el quadre d’inversions.
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Presentació dels pressupostos
de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’any 2017 

Pressupost General de
l’Ajuntament d’Avinyó 2017

El pressupost està repartit en dues parts:

Organisme autònom Xarxa Avinyó de Telecomunicacions: 45.824,00 euros
Ajuntament d’Avinyó:  2.154.208,00 euros
Pressupost total: 2.200.032,00 euros

El Pressupost General de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’exercici de 2017, que conté també el de l’Organisme Autònom Xarxa 
Avinyó de Telecomunicacions (XAT), s’ha aprovat amb un import total, tant en despeses com en ingressos, de 2.200.032,00 €, 
distribuït per capítols de la següent manera:

Pressupost de l’Ajuntament

CAPÍTOL D’INVERSIONS  



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

El Pla Estratègic Integral de la Vall de la Gavarresa és un projecte conjunt  promogut pels ajuntaments d’Avinyó i d’Artés, a 
través de les àrees de desenvolupament local i promoció econòmica, i cofinançat per la Diputació de Barcelona.
El Pla representa una eina que ajudarà a implementar estratègies enfocades cap al model territorial amb què es vulgui avançar 
dins dels municipis d’Avinyó i Artés, emmarcades en l’àmbit del desenvolupament local a partir de les seves dimensions de 
desenvolupament econòmic local, humana, ambiental, social i institucional. 
Aquest procés es farà a través de la participació, la reflexió, el debat i el consens de la ciutadania, aconseguint la seva impli-
cació contínua en el futur d’aquest territori.

Els objectius principals del Pla són:

1. Detectar i obtenir els eixos estratègics claus en desenvolupament local per així determinar les futures accions al territori.

2. Potenciar sinergies entre els diferents actors implicats, fent partícip la població en la construcció col·lectiva del futur
    del territori.

3. Crear una eina per millorar la qualitat de vida i el creixement econòmic sostenible, posant en valor els potencials de desen-
volupament local dels dos municipis.

Per elaborar el Pla, i com a primer espai participatiu, s’han constituït tres taules sectorials dels àmbits d’economia, de 
societat i de medi ambient i territori amb la participació de ciutadans d’Avinyó i Artés que, a través de la reflexió i el debat, 
contribuiran a avançar per les diverses etapes d’elaboració del Pla en les fases de diagnosi, prognosi, línies estratègiques, pla 
d’acció, seguiment, avaluació i revisió. 

Elaboració del Pla Estratègic Integral
de la Vall de la Gavarresa

Ordenances fiscals 2017
Les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2017 foren aprovades inicialment en el ple extraordinari del dia 2 de no-
vembre de 2016. Les modificacions introduïdes per a aquest any són mínimes. 

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) 

No s’ha modificat el coeficient que determina l’impost de l’IBI. 

Malgrat la congelació del coeficient, el valor de l’impost baixarà respecte de l’any passat en un 8%, donat que l’Estat 
ha aprovat la petició de l’Ajuntament d’Avinyó de rebaixar el valor cadastral de les propietats en un 8%.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Com ja s’ha informat altres vegades, els costos del servei del Consorci de Residus del Bages ha pujat molt els darrers 
anys. Els increments totals del servei han estat de 15% (2012), 5,7% (2013), 4,3% (2014), 7,28% (2015), 3,6% (2016).

Això ha fet que calgués apujar les taxes als usuaris. Puja que s’ha anat fent de manera moderada sense compensar total-
ment l’increment de despesa, cosa que ha provocat que el servei municipal tingui dèficit. 

Per a l’any 2017, s’incrementa la taxa per la recollida per als habitatges urbans en 2 euros, i passa de 95 a 97 euros 
anuals.  Per als habitatges disseminats, la taxa passa de 47 a 48 euros anuals. Malgrat la puja, les taxes d’Avinyó 
continuen sent de les més baixes de la comarca del Bages. Per altra banda, s’han introduït poques modificacions en la 
recollida comercial. Amb aquests nous valors, el dèficit anual encara serà de 17.000 euros. 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS

La quota mensual passa de 146,00 a 147,45 euros (+1%).

S’introdueix una quota mensual rebaixada de 118 euros per a famílies nombroses.

La quota de matriculació passa de 59 a 59,6 euros (+1%).

Es modifica la taxa pel servei de cantina T-dia, que passa de 4,7 a 4,8 euros.

Es modifica la taxa pel servei de despertador T-dia, que passa de 4,8 a 4,9 euros.

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

S’introdueix el cas d’ocupacions de tres o menys dies. Per a aquests casos, la taxa és de 0,25 euros per cada metre quadrat 
o fracció de superfície ocupada.

DETALL FONTS DE FINANÇAMENT: ESTAT D’INGRESSOS
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Xarxa municipal de fibra òptica
La posada en funcionament de la xarxa municipal de fibra òptica que ha de donar 
servei de telecomunicacions de banda ampla a tot el municipi va avançant.

Entrades a les cases dels usuaris de TV per cable

S’estan substituint les entrades de cable coaxial dels usuaris de la TV per cable per 
entrades de fibra òptica. Els usuaris que ja tenen fet el canvi reben ara la televisió 
a través de la fibra òptica. La responsable de la instal·lació d’aquestes entrades és 
l’empresa APFutura.

Xarxa Avinyó de Telecomunicacions (XAT)

XAT és una entitat (organisme autònom) que ha creat l’Ajuntament d’Avinyó per 
gestionar el funcionament de la xarxa municipal de fibra òptica. La creació d’aquest 
organisme és un requeriment de l’actual llei de telecomunicacions que, entre al-
tres coses, regula la intervenció de l’administració pública en l’àrea de les comu-
nicacions. XAT està formalment constituïda i ja actua d’acord amb les funcions de 
gestionar la xarxa de fibra òptica que té reconegudes oficialment.

Avinyó Fibra (AF)

És el nom de l’operador que ha signat el contracte de lloguer amb XAT, per tal de 
donar servei d’internet, telefonia fixa i mòbil i televisió de pagament a Avinyó tot 
fent servir la xarxa municipal de fibra òptica. En el quadre adjunt, l’empresa Avinyó 
Fibra (AF) dóna a conèixer els tipus de serveis que ofereix i les tarifes corresponents. 
Aquests serveis s’han d’encarregar a l’operador Avinyó Fibra (AF) i no a l’Ajuntament.

Connexió a la troncal de fibra òptica a l’eix transversal

Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) fa els treballs de connexió entre la xarxa munici-
pal de fibra òptica d’Avinyó i la conducció troncal de fibra òptica que passa per l’eix 
transversal i que aquesta mateixa empresa gestiona. Els tubs i les fibres de la con-
nexió van per una microrasa de poc més de 3 km construïda al costat de la carretera 
B-431 des de la rotonda d’entrada al poble fins al punt d’accés situat a la carretera 
C-25 prop de la sortida de l’Abadal. Quan la connexió sigui operativa, permetrà que 
arribin a Avinyó de forma segura el senyal d’internet i les comunicacions d’alta ve-
locitat.

Servei de fibra òptica a les zones industrials

Simultàniament a l’inici del servei d’internet al nucli urbà, es començarà l’estesa cap 
a les zones industrials per poder donar servei a les empreses que ho sol·licitin.

Horta d’Avinyó

Una vegada feta l’estesa al nucli urbà, el servei de fibra òptica es portarà als carrers 
d’Horta d’Avinyó.
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Arrenca el procés dels Projectes participatius
La Participació ciutadana és el dret que té qualsevol habitant 
del seu poble o ciutat a implicar-se i prendre més protagonis-
me en la presa de decisions que afecten a tota la gent que hi 
conviu, i és una eina d’inspiració, d’ajuda i d’acompanyament 
per al govern municipal a l’hora de decidir sobre les seves ac-
tuacions, especialment aquelles que estan directament relacio-
nades amb el benestar i la qualitat de vida dels seus habitants.

És en aquest sentit que l’Ajuntament d’Avinyó impulsa, a partir 
d’aquest mes, un nou procés de participació ciutadana, els 
Projectes participatius, a través dels quals els veïns i veïnes 
d’Avinyó proposen i decideixen, per votació, en què i com s’han 
d’invertir els 25.000 € que l’Ajuntament aporta als Projectes.

El principal objectiu dels Projectes participatius és potenciar 
la participació dels ciutadans, fomentar el debat municipal 
i donar veu i vot a la gent a l’hora de prendre decisions res-
ponsables sobre les necessitats d’Avinyó i de tothom que hi viu. 

Aquest és un projecte que lidera la ciutadania. El coordina 
i en fa el seguiment una comissió constituïda per una repre-
sentació de les entitats associatives, personal tècnic munici-
pal, un regidor de cada grup municipal i un representant del 
poble. L’Ajuntament facilita les eines i els recursos econòmics 
per portar-lo a terme. 

En els Projectes participatius, qualsevol persona de més de 16 
anys que estigui empadronada al municipi d’Avinyó po-
drà presentar propostes de projectes i idees i votar-les. Fins 
a un total de 25.000 €, tots els projectes validats més votats 
s’executaran al llarg del 2017.

Tot el procés es regularà pel Reglament de Projectes Partici-
patius, un document on es defineixen les regles de funciona-
ment, organització i terminis de tot el procés. El document està 
pendent d’aprovació en el ple municipal del dia 29 de març.
I us preguntareu: Quines idees podré presentar? Com s’han 
d’elaborar i presentar les propostes? Tindré ajuda per elabo-
rar-les? Quan i on es podran votar? Qui farà la valoració de la 
seva viabilitat? Totes les respostes i més es resolen en el full 
informatiu que, properament, rebreu a casa vostra.

Per presentar, debatre i aproximar els Projectes Participatius, es 
convocaran dues sessions informatives obertes a tothom, 
el dissabte 18 de març:

Sessió 1: a les 11.00 h al Refugi
Sessió 2: a les 17.00 h al Casal del Passeig

Per un poble millor i a la mida de tots,
anima’t a participar-hi!

Avinyó ja disposa d’una nova màquina escombradora després d’estar uns anys sense degut a una avaria greu; fins ara s’havia 
estat treballant amb la de Santa Maria d’Oló (propietat de la Mancomunitat la Gavarresa), que, per les seves característiques, és 
una màquina ideal per a un municipi petit com el de Santa Maria d’Oló.

Finalment, i gràcies també a una gran aportació de la Diputació (75.000 euros), s’ha pogut aconseguir fer una renovació i alhora 
guanyar en efectivitat i rapidesa, ja que la nova màquina funciona amb un sistema d’aspiració que absorbeix molt més ràpid 
la brossa i, com que és una màquina articulada, permet arribar a zones on fins ara era impossible d’accedir-hi amb la màquina.

Durant tots aquests mesos s’ha estat treballant per arranjar algunes voreres i escocells dels arbres, que estaven en mal estat, i 
s’han establert algunes zones noves de bancs i papereres (casal jove el Refugi, pavelló poliesportiu…).

També s’ha aprofitat per col·locar alguns pedaços d’asfalt en diferents zones del poble que estaven malmeses (carrer Manresa, 
carrer del Mig, Passeig, carrer Jaume Balmes...).

Una altra de les tasques en què s’ha estat treballant aquests dies és el manteniment d’algunes baranes del poble, tot polint-les 
i pintant-les de nou per evitar el seu deteriorament i millorar-ne l’aspecte visual.

Mitjançant la resolució de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, del 17 d’octubre de 
2016, Gas Natural Redes GLP SA es fa càrrec de les instal·lacions de distribució que  Repsol Gas té al municipi d’Avinyó.

Gas Natural Redes informa als clients que el canvi no suposarà cap modificació de les condicions de contractació i de servei que 
l’anterior empresa subministradora venia prestant. Davant de qualsevol dubte, els telèfons d’atenció al client són els següents:

- Informació i atenció: 900 708 709
- Lectura de comptador: 900 770 770
- Urgències: 900 750 750

Renovació de la màquina escombradora

Manteniment i millora de la via pública

Gas Natural Redes GLP SA es fa càrrec
de les instal·lacions de distribució de Repsol Gas
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Des de mitjans del 2016, el nou equip directiu de l’Escola Barnola decidí, amb el suport 
de la comunitat educativa, adherir-se al Programa Escola Nova 21. És un progra-
ma d’innovació educativa que té per objectiu superar l’escola com a transmissora de 
coneixements i fer possible que els infants i joves puguin gaudir a l’escola d’experiències 
d’aprenentatge rellevants i amb sentit que millorin la seva expectativa vital en digni-
tat, capacitat i benestar, els possibiliti ser persones autònomes amb una vida plena i 
reverteixi també en una societat més cohesionada i capaç de donar resposta als reptes 
globals, formant ciutadans lliures i responsables.

Aquest programa de renovació educativa compta amb el suport d’Edu Caixa, la Fun-
dació Bofill, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament. Hi haurà un 
total de 456 escoles que treballaran en xarxa per aplicar el nou model de renova-
ció pedagògica, però solament 30 rebran mestratge específic i l’Escola Barnola 
en serà una.

Des d’un primer moment, l’Ajuntament està al costat de l’equip directiu per tirar 
endavant el Programa mitjançant:

• Realització d’actuacions específiques als equipaments.
• Col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la creació de les xarxes de difusió 
del Programa EN21.

L’Escola Barnola va participar el divendres 25 de novembre en la filmació d’un repor-
tatge d’uns 5 minuts, que es va emetre durant un mes en diferents horaris i dies per 
Canal Taronja TV, impulsat per la Diputació de Barcelona dintre del projecte Escola 
Nova 21.

L’Ajuntament d’Avinyó s’ha acollit al projecte Libertempo, liderat pel Consell Comarcal del Bages i adreçat a infants i adolescents 
de 6 a 12 anys derivats pels Serveis Socials municipals. El projecte s’ha iniciat al municipi d’Avinyó el passat 13 de febrer i té dues 
vessants: 

- Activitats esportives quinzenals, a càrrec del Consell Esportiu del Bages. En total hi ha 19 participants que faran un tastet 
dels següents esports: beisbol, break dance, voleibol, parkour i tennis taula.

- Activitats quinzenals de teràpia assistida amb animals, per a un grup de 7 infants, per fomentar valors i emocions com 
l’empatia, la cura i atenció, el tracte, la sensibilitat... Aquesta activitat va a càrrec del Centre d’apropament a la natura de Navàs. 

El projecte finalitzarà a mitjans de juny. 

El segon trimestre a la Llar d’infants es programen un munt 
d’activitats noves i festes per celebrar.

Des de fa uns anys, l’Estel i la residència Relat porten a terme 
un parell d’activitats conjuntes al llarg de l’any. En una, són els 
avis qui visiten a l’escola i, en l’altra, són els infants de P-2 que 
els van a visitar.

És una activitat intergeneracional molt interessant i enriqui-
dora per a ambdues parts. El dijous 12 de gener, els avis van 
anar a l’Estel a explicar-nos un conte elaborat per ells. Els nens 
i nenes van estar molt atents, ja que la narració anava acom-
panyada de dibuixos i, tot plegat, ho feia una activitat molt 
interessant i diferent.

Durant el primer trimestre del curs 2016-2017, els infants de l’Aula Socioeducativa 
d’Avinyó han participat en un munt d’activitats: 

- Activitats esportives mensuals al pavelló.

- Hora del Conte a la biblioteca.

- Taller per la Setmana contra la violència de gènere .

- Taller d’instruments musicals amb les famílies.

- Activitats de Nadal (els Reis d’Orient han portat joguines noves per a l’aula!). 

Aquest segon trimestre seguiran amb algunes d’aquestes activitats i moltes més: 

- Taller de màscares per Carnaval.

- Taller per la Setmana de la igualtat.

- Llegenda i manualitats per la diada de Sant Jordi, juntament amb els avis del Casal.

Recordeu de seguir totes les activitats al blog:
https://aulasocioeducativaavinyo.blogspot.com

Tot el mes de febrer, els alumnes el van dedicar en l’elaboració
de la disfressa del Carnestoltes i a perfilar l’activitat de la 
Setmana per la igualtat de gèner.

Obertura d’una nova aula de lactants. S’està estudiant la 
possibilitat d’obrir una segona aula de lactants aquest mes de 
març. S’ha enviat una carta informativa a les famílies, per tal 
que totes les que hi estiguin interessades es posin en contacte 
amb la direcció del centre com més aviat millor.

Obres a la llar d’infants. Durant el mes de març es  porten 
a terme obres a la teulada de la llar d’infants amb l’objectiu 
d’arreglar les goteres que van sorgir al passadís principal. Tam-
bé es substituiran algunes peces metàl·liques de la façana ex-
terior, que estaven rovellades.

L’Ajuntament d’Avinyó
dóna suport al programa
Escola Nova 21 i a
les xarxes locals integrades
pels centres adherits

Projecte Libertempo

Novetats a la Llar d’infants

Primer trimestre a
l’Aula Socioducativa
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Durant el primer trimestre del 2017, l’activitat al Casal ha augmentat des que es va 
posar en funcionament el programa Casal del Passeig, Som-hi!  Les activitats i ta-
llers que s’estan duent a terme són:

• Taller de psicoestimulació a càrrec de Lídia Prat, psicòloga de la residència Relat. 
Cada dimarts a partir de dos quarts de sis de la tarda.

• Taller de manualitats a càrrec de Bernadet Fontserè, tallerista. Cada dijous a partir 
d’un quart de sis de la tarda. Es treballa amb paper, pintura i vidre, entre altres tex-
tures i superfícies.

• Tallers de creixement personal a càrrec d’Eugènia Figueras, terapeuta. Alguns 
divendres (4 sessions). S’aprèn a gestionar els sentiments i les emocions d’un mateix.

• Tallers de floristeria a càrrec de Ludmila Zakharova. Els divendres (3 sessions). Ex-
plica com tenir cura de les flors del nostre jardí, trasplantar, podar, etc. El 31 de març 
es parlarà de les orquídies.

Les altres activitats que es fan al Casal són:

• Jocs de taula en diferents grups, cartes, rumycub, dòmino i d’altres. Cada dia.
Trobada del grup de fotografies antigues per renovar-les i posar nom a les persones 
que hi surten (un dimarts de cada mes).

Tothom hi està convidat. Veniu al PASSEIG, SOM-HI!

El 24 de febrer va iniciar-se el primer curs d’informàtica per a dones catalanes nouvingudes. Té com a objectiu principal assolir les 
competències bàsiques en informàtica a nivell d’usuari. A la vegada es vol treballar la competència lingüística. El català com 
a eina de comunicació i treball. També es vol contribuir a proporcionar eines necessàries per millorar les expectatives laborals.

El curs estarà compost de 12 sessions de 90 minuts, que es desenvoluparan cada divendres a partir de les 16.45 h al Refugi. Les 
dones nouvingudes que hi estiguin interessades poden apuntar-s’hi al Refugi. Places limitades.

Ja us vam informar en el mes de novembre de l’atorgament per part de la Diputació de Barcelona de 17 arranjaments 
d’habitatge per al municipi d’Avinyó. En aquests moments ja s’ha fet un arranjament, i en les properes setmanes s’inicien les 
visites, per a la seva valoració, a 12 habitatges, que completen el total de les sol·licituds rebudes. 

Encara resten un mínim de 5 adjudicacions pendents, que es poden sol·licitar a l’Ajuntament, a l’Àrea de Serveis Socials. Dema-
neu informació sol·licitant cita prèvia a Serveis Socials trucant al 938387700 o presencialment a les oficines municipals.

És previst que aviat surti la convocatòria dels ajuts de lloguer 2017 per a noves sol·licituds de subvencions per al pagament 
del lloguer d’aquest any. Van adreçades a famílies que ja ho van sol·licitar l’any passat per primera vegada o que ho tramitin per 
primer cop enguany.

Properament, i a través de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració dels Serveis Socials del municipi, es durà a terme un 
projecte pilot per:

1. Millorar l’eficiència energètica de la llar i les condicions de confort i salubritat.
2. Reduir els costos dels subministraments i apoderament de les persones usuàries.
3. Identificar necessitats d’intervenció més àmplies de millora i de l’eficiència energètica. 

Aquest programa va adreçat a les famílies en situació de risc d’exclusió residencial definit per la Llei 24/2015 del 29 de juliol. 
En aquesta primera prova, s’hi acolliran dues famílies, mentre restem pendents d’una nova ampliació del programa.

Assabentar-se que un familiar o ésser estimat pateix una 
malaltia de terminalitat  relativament propera  pot alterar to-
talment la vida de qui està al seu costat. Les emocions i senti-
ments el poden aclaparar. 

Des del moment del diagnòstic, la persona cuidadora haurà 
de centrar les forces a acompanyar el pacient durant el seu 
trajecte de la malaltia, entendre  els canvis d’humor i de pen-
sament de l’afectat, també el seu tractament mèdic per al con-
trol de símptomes i no curatiu i el seu anar-se fonent fins a 
desaparèixer…

Aquest període pot portar el cuidador a veure’s afectat 
d’ambivalències emocionals.

Tenir cura del cuidador ajudarà a millorar la seva empatia cap 
al malat i, en definitiva, també ajudarà en la seva mort digna 
i tranquil·la. 

Són fets senzills els que es poden oferir al cuidador.

Ajudar-lo en el seu dia a dia de la llar
Una notícia d’aquestes característiques pot paralitzar total-
ment la rutina quotidiana. Totes les preocupacions se centren 
en el tractament del pacient, motiu pel qual tasques domès-
tiques diàries passaran a segon terme. Una xarxa de suport 
d’amics i familiars que puguin assumir aquestes tasques quo-
tidianes específiques descarregarà i acompanyarà el cuidador.

Estar disposat a escoltar el cuidador
Els cuidadors del pacient terminal solen mostrar ira, culpa, por 
i fins i tot negació davant la patologia a la qual s’estan enfron-

CONVIURE AMB LA MALALTIA TERMINAL.
LA NECESSITAT DE TENIR CURA DEL CUIDADOR

tant. Apropar-se al cuidador i convidar-lo a parlar sobre els 
seus sentiments, temors i pensaments pot ser important per 
al seu benestar emocional i ajudarà a fer que el familiar pugui 
anar trobant l’espai on ser ell mateix sense por de mostrar els 
seus sentiments.

A vegades, escriure cartes o notes en què s’expressin les seves 
emocions pot ser també de gran ajuda.

Acompanyar el cuidador a tenir moments de desconnexió
El patiment d’una malaltia terminal d’un ésser estimat és un 
dels esdeveniments més estressants de la vida. Per als familiars 
d’un pacient amb malaltia terminal pot ser difícil i impensable 
permetre’s tenir un  moment de desconnexió fora de casa. 

Se’ls pot oferir acompanyar-los a fer passejades curtes. Si pre-
fereixen la solitud, se’ls pot  recomanar que facin algun des-
cans reparador, com una migdiada que els permeti recarregar 
els seus nivells d’energia, mentre el pacient resta a càrrec de la 
persona de confiança.

Petites accions  de suport al cuidador en les tasques del dia a 
dia permetran que el seu ésser estimat arribi al final del camí 
d’una manera més planera i sana, en lloc d’una forma tèrbola 
i traumàtica. 

I, SI TU ETS EL CUIDADOR PRINCIPAL, DEMANA AJUDA I 
DEIXA’T AJUDAR PER PODER CONTINUAR AMB AQUESTA TAS-
CA DURA PERÒ ESSENCIAL.

Odda Cardona Gubert
Metgessa Família. EAP Artés

Casal del Passeig

Curs d’informàtica per a nouvingudes

Arranjament d’habitatges

Subvencions per al pagament del lloguer 2017

Programa d’auditories i intervenció
als habitatges en situació de pobresa energètica 

SALUT Àrea Bàsica de Salut informa



Ara com ara, Avinyó està a l’entorn d’un 31% de reciclatge de 
residus. Estem, per tant, dins del top ten del global de la comar-
ca del Bages. Tot i això, encara estem lluny del compromís es-
tablert per a l’any 2020 del 50%, que anirà pujant cada 10 anys 
fins a arribar, com a mínim, al 75% el 2030.

La millora més important és, sobretot, reduir de forma molt 
substancial l’enviament de residus al dipòsit de rebuig 
mitjançant la reducció de l’abocament de residus al contenidor 
verd de rebuig i l’ampliació de la la separació i col·locació dels 
residus domèstics en els contenidors de distribució selectiva.

Si tenim cura de fer millor la tria, l’índex de reciclatge millorarà 
i, al mateix temps, els costos del servei de residus milloraran, 
ja que cada any també s’augmenten els costos de gestió i, en 
cas de seguir fent grans aportacions d’escombraries al dipòsit, 
aquesta taxa està previst que s’augmenti un 50% de cara al 
2020, augment gradual però que ens perjudicaria molt de se-
guir amb aquesta pràctica.

De formes de millora n’hi ha moltes i totes tenen diferent grau 
d’efectivitat.

Les campanyes de sensibilització sobre reducció i gestió de re-
sidus sempre van molt bé per explicar com optimitzar millor el 
servei de gestió de residus, però també cal una bona recepció 
d’aquestes campanyes per part de la gent del poble.

L’Ajuntament d’Avinyó, com a propietari de la finca de la Ro-
virassa, ha efectuat, amb l’ajut de la Diputació de Barcelo-
na i l’Associació de Propietaris Forestals, diverses actuacions 
d’aclarida de la seva massa forestal.  Des que es va cremar, el 
1986, no s’hi havia fet cap intervenció, i el bosc havia crescut 
en males condicions. Les conseqüències van ser molta densi-
tat d’arbres, uns 7.000-10.000 per ha, i petits (de poc diàmetre). 
Amb les aclarides que s’han fet, els arbres que han quedat po-
dran créixer bé i el bosc serà més sa i accessible.

L’entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya i el 
Departament d’Agricultura comuniquen que els dies 3 i 4 
d’abril la unitat mòbil es desplaçarà a Avinyó per realitzar les 
inspeccions tècniques de la maquinària agrícola i els ciclo-
motors. S’ha de concertar cita a les oficines de l’ajuntament 
o al telèfon 93 838 77 00.

Permís de cremes i barbacoes properes al bosc
Cal recordar que el període de prohibició d’aquestes activi-
tats comença el dia 15 de març i s’acaba el 15 d’octubre de 
2017, excepte si es fa una sol·licitud i es rep l’autorització del 
Cos d’Agents Rurals.
Pla d’incendis forestals (PPI) 2017 de prevenció 
Ja s’han començat les tasques d’arranjament de vorals i 
camins per al trànsit de vehicles en cas d’incendi forestal al 
municipi. Aquest any corresponen als camins que van des de 
l’entorn de la Rovirassa fins a l’Oliva i l’entorn de Santa Eugènia.

Per tal que el manteniment del bosc de la finca es pugui continuar 
fent de manera correcta i continuada, s’ha elaborat un Pla de gestió 
forestal. El Pla fou aprovat en el ple municipal del 2 de novembre, 
i en data 14 de novembre de 2016 el Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca (DARP) l’ha aprovat definitivament. 

Els objectius del Pla són el manteniment del bosc en bones con-
dicions, la gestió dels camins, la prevenció d’incendis i la millora 
de l’entorn. La finca té 89,86 ha i el Pla afecta  88,04 ha.

La reordenació o creació d’àrees de reciclatge també afavo-
reix una millora força considerable, per la qual molts pobles 
aposten, que permet ajuntar tots els contenidors de selectiva 
en alguns llocs concrets del poble i disminuir la presència del 
contenidor de rebuig. Però això comporta un desplaçament 
dels contenidors del lloc actual, cosa que pot fer que en alguns 
punts del poble la distancia del nostre domicili fins al conteni-
dor variï substancialment.

Una de les opcions més efectives, a la qual molts pobles veïns 
s’han acollit i molts altres ja ho estan estudiant, és el sistema 
de recollida porta a porta, que permet poder treure les escom-
braries que toqui dins la seva franja horària a la porta de casa 
dins del seu contenidor i ser recollides pels encarregats de la 
prestació del servei. Aquest sistema permet millorar l’índex de 
reciclatge entre el 60 i el 70% al cap de poc temps de la seva 
implantació i mantenir-lo així durant molt de temps, i la retira-
da dels contenidors dels carrers, tret de la creació d’alguna àrea 
d’emergència de contenidors en emplaçaments allunyats del 
nucli urbà.

Totes aquestes opcions estan essent estudiades per part de 
l’Ajuntament per tal de trobar alguna solució que ens ajudi a 
arribar a l’esmentada millora de reciclatge dels residus generats 
al poble i que, de ben segur, ens ajudarà a ser cada cop més 
responsables de la millora de la nostra qualitat de vida i, en con-
seqüència, del món en què vivim.

Avinyó recicla? Podem millorar?

L’Ajuntament ja disposa d’un Pla tècnic de gestió
i millora forestal (PTGMF) per a la Rovirassa

ITV de maquinària
agrícola i ciclomotors

Pàdel

Voleibol

Duatló escolar
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El dia 12 de març va finalitzar el torneig de pàdel d’hivern 16/17 amb una participació de 27 parelles entre les diferents categories. 
Amb aquest torneig es dóna per finalitzat un any 2016 amb una bona ocupació de la pista de pàdel i un total de 50 jugadors i 
jugadores participants als tornejos puntuables per al rànquing 2016. Durant l’any 2017 estan previstos els tornejos de primavera, 
estiu i tardor en diferents formats i per a totes les categories: masculina, femenina i mixtes. També cal destacar que ja està en 
marxa la construcció de la nova pista de pàdel, la finalització de la qual està prevista per al mes d’abril.

La secció de voleibol de la Zona Esportiva d’Avinyó ja és una realitat. Durant la 2a fase de la temporada s’han consolidat 4 equips 
en competicions regulars; cal destacar la participació de les jugadores més petites a la competició del Consell Esportiu del Bages. 
De cara a la temporada 2017/18, la secció ja actuarà com una entitat i està previst comptar amb 5 equips femenins des de 3r de 
primària fins a l’etapa sènior. Per Setmana Santa, la secció de voleibol organitzarà novament un casal esportiu, de dilluns a dijous 
de 10 a 13 h.

El diumenge 12 de març també va ser el dia del IV duatló escolar organitzat, conjuntament amb el CEIP Barnola i el Consell Esportiu 
del Bages, a la Zona Esportiva d’Avinyó. La prova és oberta a infants a partir de 3r de primària fins a 4t d’ESO, amb l’objectiu de 
promocionar l’atletisme i la bicicleta tot terreny a més de 70 participants.
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Destaquem que la programació del Refugi és gràcies a les propostes i idees dels i les mateixos/xes joves; ells i elles són 
els protagonistes de la dinàmica i la vida del Casal. L’extensió i els àmbits d’intervenció que duem a terme són tan amplis 
perquè allò que envolta el JOVE és: TOT (educació, cultura, formació, habitatge, economia, etc.) i, per tant, és un agent 
generador del canvi per a la nostra societat. QUI NO HI APOSTARIA?

Algunes de les activitats que destaquem,
realitzades des del Refugi, han estat:

Tot s’inicia quan s’entra en contacte 
amb l’entitat de Cooperació i Solidaritat 
d’Avinyó, per tal de muntar una exposi-
ció que recollís tot el treball dut a terme 
pels seus membres al llarg  dels anys.

No havent-n’hi prou amb una exposició 
i xerrada, s’organitza la Primera Setma-
na Solidària a Avinyó, per tal de treballar 
diferents aspectes, com ara la tolerància, 
el respecte, el civisme, la convivència i 
les interrelacions amb la realitat del mu-
nicipi.

Durant una setmana, es van organitzar 
xerrades/debats per a adults i tallers per 
als  joves, com el de Diversity Esports 
Club, concedits per la Diputació de Bar-
celona.

I per finalitzar la Setmana, el dissabte 
vam comptar amb la xerrada del grup 
Cooperació i Solidaritat d’Avinyó; la 
seva exposició, històries compartides 
per l’Amina i la Sara, berenar a càrrec de 
les dones marroquines i música a càrrec 
dels Amics del Senegal, foren una ex-
periència molt enriquidora per a tots i 
totes.

Amb motiu del Dia Internacional contra 
la SIDA, 1 de desembre, el Casal ho va 
treballar a través de l’exposició Què pin-
ta la Sida? , com a recurs de la Diputació, 
del qual disposem els municipis. Aques-
ta exposició té com a objectiu sensibi-
litzar en l’adopció d’actituds positives 
envers aquesta malaltia i provocar la 
reflexió del jovent i la ciutadania en ge-
neral en relació al VIH i la SIDA. 

El dilluns 5 de desembre es va progra-
mar un taller, aprovat per la Diputació de 
Barcelona i encabit dintre de la Setmana 
de la violència de gènere, sobre el rap i 
el hip hop, i la relació amb la violència de 
gènere. Les VVITCH es van encarregar de 
realitzar la sessió i van fer reflexionar els 
joves sobre el contingut de les cançons. 
El taller va ser tot un èxit, i un dels resul-
tats va ser un rap entre tots els que van 
voler improvisar.

Com cada any, preparem una setmana 
d’activitats ludicoeducatives que re-
flexionen sobre el consum d’alcohol i 
els mites. Aquests tipus d’activitats són 
molt importants perquè la relació que 
manté el jove amb festa i alcohol és molt 
viva i real en la nostra societat. Per això, 
valorem la necessitat de treballar tot el 
que envolta el consum d’alcohol, tant 
pel que fa als seus inicis com al con-
sum de cap de setmana, etc. Gràcies a 
aquests tallers, els joves reben informa-
ció, s’assessoren i obtenen recursos i ei-
nes per afrontar situacions, prevenció i 
consum.

La setmana
solidària

La setmana
contra el consum 
d’alcohol

Exposició:
‘Què pinta la sida?’

Fem el nostre rap
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Aquest mes de març, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Di-
putació de Barcelona ha executat la digitalització dels llibres 
d’actes de les sessions plenàries de l’Ajuntament d’Avinyó. La 
digitalització ha començat amb les actes de l’any 1852, les 
més antigues que es conserven a l’arxiu municipal, i ha aca-
bat amb les actes de l’any 2016. En total s’han digitalitzat més 
13.000 pàgines d’actes.

Les actes dels plens dels ajuntaments són una font d’informació 
essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels 
municipis. Aquests documents recullen la data i l’hora en què 
comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació 
d’assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, 
les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats. 

La seva digitalització facilita la consulta de la informació que 
contenen sense posar en perill la fragilitat dels documents 
més antics. I en els casos en què es pot fer un reconeixement 
informàtic de caràcters permet cercar la informació de mane-
ra més ràpida i eficient.

En el decurs del Concert de Nadal que la Unió Musical del Ba-
ges va oferir el passat 25 de desembre de 2016 al Catalunya, 
es va fer l’acte d’entrega dels premis del Concurs de Fotografia 
Festa Major i del primer Concurs Instagram Festa Major 2016. 
 
El veredicte emès pel jurat, format per Domènec Casals, Quim 
Moya i Isabel Serra, és el següent:
 
• 1r Premi, dotat amb 150 €: Abel Comas per l’obra Evasió

• 2n Premi, dotat amb 80 €: Lluís Serrat per l’obra Ursus,
  el pilot

• 3r Premi, dotat amb 50 €: Josep M. Capellas per l’obra
  Estreny fort

El premi Instagram va ser per a Berta Manuel, d’Artés. La seva 
foto va aconseguir el nombre més alt de likes. Les obres es 
poden veure a aquesta xarxa social al hashtag #festamajora-
vinyó2016.

La campanya actual de digitalització d’actes de plens que està 
fent la Diputació de Barcelona beneficia 79 municipis, com-
porta la digitalització de 568.000 pàgines i té un pressupost 
de 146.000 euros.

Digitalització de les actes dels plens
de l’Ajuntament d’Avinyó

Abel Comas guanya el concurs de fotografia
Festa Major d’Avinyó 
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Concurs de fotografies a instagram, junt amb totes les biblio-
teques del Pla de Bages i el Consell Regulador del Pla de Bages. 

Taller de pintura amb vi, amb la Marta Arañó.
Els participants al taller van poder pintar amb vi tot fent servir 
diferents tècniques.

El resultat van ser unes obres d’art originals i espectaculars. 

Cada participant es va poder emportar la seva pintura a casa. 

‘La Corba camina i recull’: taller creatiu amb material re-
ciclat. Uns vint nens i nenes van crear a partir de fustes, taps, 
fulles, fang i bastons un paisatge de bosc fent servir la imagi-
nació i la creativitat. Va ser un gran treball en equip!

El diumenge es va fer un ‘Maridatge de vins amb glossa i es-
trelles’. Va presentar el tast de vins l’Anna Berenguer del Celler 
Cooperatiu d’Artés Artium.

Bocafoscant va explicar-nos les llegendes i mitologia de les 
estrelles relacionades amb el món vinícola, tot lligat amb la 
cançó de glossa improvisada.   

Finalment, es va fer una trobada dels lectors del Club de Lec-
tura d’Artés i d’Avinyó amb l’escriptora Empar Moliner. 

L’acte va ser molt distret, i la tertuliana va acompanyar les 
seves explicacions amb humor i comentaris relacionats amb 
l’actualitat política. 

Hora del conte. La sala infantil queda plena de gom a gom a 
totes les sessions que es programen de l’Hora del conte. Hem 
escoltat contes d’Ada Cusidó, Carles Vidal, Gemma Rosell i An-
tònia Molera. 

Aquest inici d’any hem gaudit d’“Els contes d’aixafar raïm” 
amb la Clara Gavaldà, a més de fer un tast de most amb els 
nens i nenes d’Avinyó.

També ens ha visitat la Maria Navarrete, que amb  la seva gui-
tarra explica la història de la Quaresma i en Carnestoltes. 

Any 2017. Iniciem l’any amb les activitats relacionades amb 
“Lletres i vi”, i amb el Club de Lectura, el Book Club, les Lectu-
res en veu alta a la residència Relat, Lecxit: lectura per a l’èxit 
educatiu, Taller d’escriptura, Hora del conte i altres activitats 
relacionades amb la lectura. 

Biblioteques amb DO. “Lletres i vi”.  Les activitats organitzades 
han estat diverses: 

Biblioteca



Estem arribant a l’equador de la present legislatura, o sigui que 
aviat farà 6 anys que l’Eudald és alcalde, i ha arribat el moment 
de fer una valoració d’aquests dos darrers anys, que també és 
vàlida per als 6 que portem, en un aspecte fonamental com la 
participació ciutadana.

Des de l’actual equip del PDeCAT hem anat posant sobre la 
taula i insistint de forma reiterada que tothom ha de poder 
participar en la política municipal, i no només una vegada 
cada quatre anys sobre un programa electoral.

En el programa d’ERC no deia que es gastarien 150.000 eu-
ros en la segona fase de la Torre dels Soldats; que es gastarien 
86.000 euros per comprar una casa, Cal Poset, amb unes moti-
vacions poc clares, de fet l’Ajuntament encara no ha dit què en 
pensa fer, o que farien pagar 90.000 euros als veïns del carrer 
Sallent per fer el mateix que al carrer Major, amb l’agreujant 
que els veïns del carrer Major no van haver de pagar res.

Des del PDeCAT hem anat presentant al·legacions a molts 
temes, que són sistemàticament rebutjades per ERC. Arri-
bant a l’extrem de la compra de Cal Poset, vàrem presentar 
al·legacions a la compra demanant que els diners de la com-
pra es destinessin a l’arranjament del carrer Sallent per evi-
tar que els veïns haguessin de pagar. L’alcalde va rebutjar les 
al·legacions per decret, i no en sessió plenària com és habitual.

Convidem a tothom que rellegeixi articles de fa 8 o 10 anys 
d’El Pedrís on l’actual alcalde es queixava de les actituds de 
l’anterior alcalde, el Josep Balasch, pel que fa a la participació.

Fa dies que corre la brama que es vol implantar la recollida 
porta a porta; hem preguntat al ple per la qüestió amb res-
postes per part d’ERC ambigües, fet que ens fa pensar que ho 
estan barrinant. No seria més lògic que és preguntés als 
avinyonencs si volen l’actual sistema de recollida de la brossa 
o s’estimen més el porta a porta? 

Ser d’esquerres no pressuposa ser més democràtic i potser la 
qüestió rau en el fet que si preguntes pot ser que el poble no 
opini com tu i que no puguis imposar el que creus que es mi-
llor per a ells. D’això fa 200 anys se’n deia despotisme il·lustrat.

Davant d’aquest panorama, una petita llum d’esperança, la 
nova regidora de Participació, la Xat Capellas, està impulsant 
un reglament perquè una part de les inversions puguin ser 
proposades i votades pels veïns; felicitem la iniciativa, ja que 
és un primer pas a l’obertura de la participació directa dels 
avinyonencs. 

Ha calgut un canvi de regidor perquè una iniciativa que fa 6 
anys ja estava en el programa electoral de CIU tirés endavant, 
benvinguda sigui, i empenyerem perquè la segona fase 
de la Torre dels Soldats (150.000 euros) o la recollida de 
la brossa porta a porta també es sotmetin a votació dels 
avinyonencs, ja que l’alcalde al final és un gestor del poble 
i una de les primeres obligacions dels gestors és escoltar els 
gestionats.

Equador de la legislatura
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Només es vota una vegada cada quatre anys, i un cop has votat 
te’n vas a casa fins d’aquí a quatre anys més.  Volem decidir. No 
em sento representat pels qui hi ha ara a l’Ajuntament. Els meus 
no han guanyat. Ens agradaria que aquesta proposta fos una re-
alitat, però cap dels partits representats ho duia al seu programa 
electoral... Aquestes i moltes altres frases de ben segur que les 
hem sentit ara, abans, en aquest municipi i en tants altres.  Són 
sentències que, amb més o menys fortuna, són reveladores 
del canvi polític que estem vivint aquests anys. La democràcia, 
tal i com la teníem entesa fins ara, està en crisi: un sistema de 
partits, unes eleccions cada 4 anys, un programa electoral que 
esdevindrà l’eix del programa de govern del partit que aconse-
gueixi més sufragis, i una ciutadania que esdevé espectadora 
durant la legislatura. Ara les persones volem més. Volem anar 
més enllà i incidir més en el mentrestant. Volem democràcia 
participativa.

És per això que ara més que mai té sentit que l’equip de go-
vern tirem endavant els Projectes participatius. 25.000€ per 
tirar endavant tota mena de projectes: per a persones grans, 
infants, persones amb discapacitat, esportistes, estudiants, 
infraestructures, entre tants altres. És una manera de donar a 
llum totes aquelles accions que serien bones per al poble, però 
que ni l’equip de govern ni l’oposició teníem als nostres pro-
grames electorals. Els projectes participatius són una manera 
d’expressar-se, proposar i participar en l’administració local.

Des del Grup Municipal d’ERC, us animem perquè parleu, 
suggeriu, proposeu i presenteu propostes als Projectes 
participatius 2017.

En definitiva, PARTICIPEU-HI, VOTEU
i QUE GUANYIN ELS MILLORS PROJECTES!

Democràcia participativa?
Projectes participatius
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JOAN PERA
Entre les propostes teatrals del darrer trimestre de l’any passat va destacar 
l’actuació protagonitzada pel reconegut actor Joan Pera, que va portar a 
Avinyó l’obra «Fer riure és un art», amb la qual celebra els seus 50 anys de 
professió. Va oferir una classe magistral sobre l’art de fer riure i, amb la seva 
comicitat habitual, va revelar alguns dels seus trucs com a actor i va desmuntar 
algunes de les tesis escrites sobre l’humor.

MARCEL GROS
El clown manresà Marcel Gros va trepitjar de nou l’escenari del local Catalunya. 
Com en totes les seves visites, les rialles van estar garantides, tant les dels pe-
tits com les dels grans. En aquesta ocasió, va seduir el públic amb el muntatge 
«Universari», un petit univers de lletres vocals que es transformen en edificis i 
paisatges on habita un curiós personatge a qui li agrada somiar despert, jugar 
amb les paraules i els objectes.

LUPULUS EMSEMBLA
La Comissió Catalunya es va sumar als actes a favor de La Marató de TV3 amb 
la programació d’un concert a càrrec del cor masculí Lupulus Emsembla, el 
desembre passat. Sota la direcció d’Oriol Vila, el grup coral bagenc va oferir 
un concert molt variat que va alternar el repertori clàssic i religiós amb peces 
populars i de taverna. Amb la seva interpretació, de seguida es va posar el 
públic a la butxaca. 

TOMEU PENYA
La programació d’aquest any al local Catalunya va començar amb un els plats 
forts de la temporada: el concert del cantautor mallorquí Tomeu Penya. Acom-
panyat pel músic Simó Rabassa, va presentar un espectacle únic amb un nou 
format, ple de bona música i grans dosis d’humor. No hi van faltar alguns dels 
seus grans èxits com «Mallorquins i catalans», «Illes dins un riu» o «Duc el dimoni 
dins jo».

CIA. JORDI DEL RIO
Després de passar per Avinyó amb l’espectacle «L’avi Tonet», l’actor bagenc 
Jordi del Río va tornar al Catalunya aquest cop amb el seu darrer muntatge 
familiar «Menuda comèdia», al costat d’Elisa Jorba. Els dos actors van trans-
portar el públic al teatre anomenat La Comèdia per viure les peripècies dels 
follets tramoies, uns éssers màgics que habiten dins el local i volen evitar el 
seu enderroc. 

DUO TOCATTA 
Música i teatre, tot en un. Això és el que va oferir el Duo Tocatta el passat 26 
de febrer amb l’espectacle «Violintastik». El grup gironí, format per Oriol López 
i Joan Torrentó, va oferir un original muntatge musical amb notes d’humor. Es 
tracta d’un espectacle esbojarrat que fa un recorregut per la història de la mú-
sica, començant amb el barroc i el classicisme i acabant a la música pop i de 
pel·lícules actuals.

COORDINADORA D’ENTITATS / LA MARATÓ DE TV3

3.733 euros és la quantitat de diners que es va recollir gràcies al actes organitzats a Avinyó amb motiu 
de La Marató de TV3 celebrada el mes de desembre passat. Sota l’organització de la Coordinadora 
d’Entitats i l’Ajuntament d’Avinyó, la plaça Major es va omplir de parades de les diferents associacions 
del poble i d’actuacions musicals que van permetre que el municipi pogués aportar el seu granet de 
sorra a la 25a edició del programa, dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

GRUP DE TEATRE D’AVINYÓ / ELS PASTORETS

El Grup de Teatre d’Avinyó va recuperar enguany la representació de fragments dels Pastorets de Josep 
Maria Folch i Torres. El muntatge, que va comptar amb un nombrós grup d’actors de totes les edats, 
va combinar els principals passatges de l’obra protagonitzada per Lluquet i Rovelló amb escenes de 
collita pròpia. Desenes de persones van passar pel local Catalunya per gaudir de l’obra, que es va fer 
els dies 26 de desembre i 7 de gener. Abans d’iniciar la representació, els espectadors feien un petit 
recorregut on podien veure un mercat, l’infern i el caganer.

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER  / ACTES DE NADAL 

Els Grup de Campaments l’Esparver va acabar l’any amb una agenda molt atapeïda. Com és habitual, 
durant les vacances nadalenques va organitzar la sortida al Campi qui Jugui de Manresa i el dia de 
Nadal es va fer el Cagatió a la Plaça. Enguany, van estrenar un tió gegant que va cagar llaminadures per 
a tots els nens i nenes del poble i es va poder gaudir de l’animació de Jaume Barri. Ell mateix es va en-
carregar d’amenitzar el Cap d’Any infantil al local Catalunya. El taller de fanalets per anar a rebre els Reis 
va tancar els actes nadalencs. El 18 de febrer, l’entitat també va fer un taller de Carnestoltes al Refugi.

CEA-ESQUERDABOCS  / CURSA DE SANT SILVESTRE

Més de 300 atletes van participar a la cursa de Sant Silvestre d’Avinyó, organitzada pels Esquerdabocs, 
que enguany arribava a la setena edició. Arnau Montiel va ser el guanyador de la cursa de 10 quilòme-
tres, amb un temps de 45 minuts i 3 segons, seguit d’Ivan Martínez (45.41) i Ernest Palau (45.56). En 
la categoria femenina, Marta Comas va ser la primera classificada, seguida de Laia Fernández i Jèssica 
Arribas. En la cursa de cinc quilòmetres, Jan Bayona va ser el més ràpid, seguit de Miqui Riera i José 
Enrique Martínez. Bethelhem Manzano es va imposar en la categoria femenina i la van seguir Núria 
Noguera i Júlia Dalmau.

GRUP DE CARNESTOLTES  / CARNESTOLTES

Del 3 al 5 de març, el Carnestoltes d’Avinyó va renovar el seu poder de convocatòria. Com en els darrers 
anys, la festa va començar el divendres amb l’espectacle “Tu sí que moles”, que va omplir el local Cata-
lunya, i dissabte a la tarda més d’una vintena de comparses van desfilar pels carrers del poble en l’acte 
central de la festa. Al vespre, la gresca es va traslladar al pavelló, on es va fer el sopar popular i el ball 
de disfresses animat per la formació Hey Pachucos. L’enterrament de la sardina, el diumenge a la tarda, 
va tancar els actes del Carnestoltes.
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La cavalcada de Reis va ser, com cada any, molt lluïda. La feina de la Comissió de Reis és lloable perquè aconsegueix mantenir 
el llistó ben alt i la il·lusió dels infants d’Avinyó. Volem donar les gràcies a tots els voluntaris que treballen per ajudar els Reis 
d’Orient en una tasca tan difícil i tan important!

Fotos: Ramon Serra



L’església ha estat sempre de gran devoció pels avinyonencs, 
destí de processons (per demanar que plogui entre d’altres 
raons) i lloc de celebracions religioses i festives.

El 1784, un llamp va destruir completament l’edifici i, amb 
l’ajuda de tots els habitants del poble, va ser reconstruïda 
l’any 1787, tal i com consta en una làpida sobre la porta del 

L’església de Sant Sadurní està situada al pla de Serraïma, dalt la serra 
del Morisco. 

El lloc de Serraïma està documentat a partir de l’any 1003 i estava 
repartit entre els castells d’Avinyó i Sallent. El temple, d’origen romà-
nic, no es troba esmentat fins al 1354, quan tenia un recaptador 
d’almoines i constava d’una nau rectangular coberta amb volta de 
canó i un absis semicircular. Documents del segle XV esmenten plets 
entre els rectors d’Avinyó i els de Serraïma per unes terres pròpies de 
la capella.

mur frontal. L’interior fou renovat amb estil neoclàssic i es va 
construir un retaule del mateix estil.

Durant la Guerra Civil, l’església fou cremada i s’ensorrà la vol-
ta. Fa pocs anys, fou parcialment restaurada per iniciativa de 
la propietat.

Fulmen e Caelo delapsum
die 22 Julii anno 1784

hanc Domum diruit. Quam
majori pulchritudine
et magnitudine gens
avinionis reparavit.

Anno 1787. Pastore Dno.
Dn. Franco. Sarmentero.

Un llamp caigut del cel
el 22 de juliol de l’any l784

destruí aquesta casa. La qual
amb major pulcritud

i magnitud la gent
d’Avinyó va refer

l’any 1787, essent rector el Sr.
Francesc Sarmentero.


