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El dimecres 5 de juliol, el municipi d’Avinyó va ser víctima d’un 
incendi agroforestal, una de les plagues que actualment pateix 
el nostre país. L’incendi va calcinar 79,34 ha,  de les quals 36,22 
eren forestals, 36,72 camps agrícoles i 6,40 superfície urbana.

El foc es va iniciar pocs minuts després de les 5 de la tarda en 
un camp de cereals pendent de sega a tocar la carretera de la 
recta de l’Abadal. El foc de seguida es va estendre cap al nord 
seguint la riera Gavarresa, va cremar els camps que l’envolten 
i es va enfilar cap a la zona boscosa del serrat del Tomàs. 
L’incendi va arribar ràpidament al peu del polígon industrial 
del Punsic, on va cremar un centenar de cotxes de desballes-
tament de l’empresa Desballestaments el Punsic, va vorejar 
aquest polígon tot seguint la Gavarresa i va ser aturat al Pla 
del Molí. El flanc de foc que va pujar cap als boscos del voltant 
de la masia del Tomàs va ser frenat una mica més tard. A les 
11 de la nit del mateix dimecres, els bombers van donar el foc 
per estabilitzat. I el dijous a la tarda es va donar per controlat.

La carretera B-431 entre l’Abadal i el nucli urbà va estar tallada 
des de l’inici de l’incendi fins l’endemà al migdia. I la carretera del 
muro va estar tallada durant unes hores la tarda del dimecres.

Donada la virulència del foc i la  rapidesa de la seva propaga-
ció, l’Ajuntament va activar el Pla d’emergència municipal. Els 
moments en què el foc va ser més proper al nucli urbà van ser 
de certa intranquil·litat per als veïns de les cases més properes. 
Les grans dimensions de la columna de fum i les molèsties que  
causava van determinar que els bombers decretessin el confi-
nament dels veïns a casa seva. També van ordenar l’evacuació 
del polígon industrial del Punsic. Per altra banda, en resposta a 
la crida feta des de l’Ajuntament, un bon nombre de voluntaris 
van treballar a preparar entrepans per als que estaven lluitant 
contra el foc. 

Un dels factors claus que van permetre controlar l’incendi en 
poques hores va ser la ràpida i intensa actuació dels bombers, 
els voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i 
pagesos. L’ADF Quercus es va mobilitzar al cap de pocs minuts 
d’iniciar-se el foc i els bombers van enviar-hi efectius imme-
diatament (6 dotacions aèries i 21 vehicles). Al final van ser 14 
les ADF mobilitzades amb prop de 200 voluntaris, i 59 les do-
tacions, 12 de les quals aèries, dels bombers.

Des de l’Ajuntament d’Avinyó, recollint el sentiment de tots els 
avinyonencs, volem agrair públicament la bona feina de totes 
les forces mobilitzades contra l’incendi: Bombers de la Genera-
litat, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Servei d’Emergències 
Mèdiques, Creu Roja, Protecció Civil, voluntaris de l’ADF Quer-
cus i de totes les ADF que van venir, pagesos que van llau-
rar els camps en moments de risc, ciutadans que van seguir 
les instruccions de confinament i tots els voluntaris que van 
col·laborar en les tasques logístiques i d’intendència. En situa-
cions d’emergència, la suma d’esforços és fonamental per po-
der fer front al perill. Gràcies a tots!

Incendi a Avinyó
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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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Fou alcalde d’Avinyó en el període 1991-1999.

El passat 19 d’abril, es produí la mort de Josep Maria Costa, 
persona socialment i políticament molt activa al nostre poble. 
L’Ajuntament d’Avinyó lamenta aquesta pèrdua i comparteix el 
dolor de familiars, amics i de tots els avinyonencs. La seva mort 
deixarà un buit important a Avinyó.

Josep Maria Costa va ser regidor a l’Ajuntament d’Avinyó, a 
l’oposició, els anys 1987-1991. Després va ser alcalde d’Avinyó 
durant vuit anys, el període 1991-1999, en què va assumir de 
primera mà la responsabilitat de fer que el poble tiri endavant. 
Van ser per a ell vuit anys amb una dedicació intensa que va 
donar uns fruits dels quals tots hem pogut gaudir. I que els alcal-
des que han vingut després han agraït. Finalment, durant 4 anys 
més, 1999-2003, fou regidor a l’oposició. També va ser conse-
ller comarcal els anys 1999-2003.

Fou membre actiu de la Coordinadora d’Entitats Culturals i 
Esportives d’Avinyó des de la seva fundació l’any 1988 fins ara, 
fos en representació de l’Ajuntament o del Centre Excursionista. 
Va ser col·laborador del col·legi Barnola, especialment com 
a entrenador de bàsquet. Compromès amb el poble, sempre 
ha col·laborat en activitats i entitats ben diverses: el Centre Ex-
cursionista amb les seves marxes i excursions, les caminades 
dels dimecres, la Fira dels Matiners, les trobades de plaques 
de cava, la revista del Club d’Escacs, la revista El Pedrís, i tot 

de col·laboracions puntuals en totes aquelles activitats en què 
calien voluntaris.

El Josep Maria Costa ha estat una persona d’aquelles que fan 
poble. I això és d’agrair. Un poble, per ser viu, necessita perso-
nes com ell, amb la vitalitat i l’actitud de col·laboració que ell 
sempre ha demostrat. Per això, tots li ho agraïm profundament.

Josep Maria, moltes gràcies per tot el que ens has donat.

Va assistir al Sopar Maridatge dels Matiners.

Rebuda el passat 12 de maig per Eudald Vilaseca, alcalde 
d’Avinyó, la  responsable del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARPA), Meritxell Serret, es va 
reunir a la sala de plens amb diversos regidors del consis-
tori. També va assistir a la trobada Ramon Lluís Lletjós, direc-
tor dels Serveis Territorials del DARPA a la Catalunya Central.

L’alcalde, Eudald Vilaseca, va informar la consellera de diversos 
temes relacionats amb el seu departament que afecten Avinyó. 
Així, es va parlar de l’aprofitament de la biomassa forestal i de 
la neteja dels boscos com a mesura preventiva del foc i, espe-
cialment, del futur dels joves agricultors que volen tirar en-
davant iniciatives econòmiques relacionades amb la terra. En 
acabar, la consellera va signar al llibre d’honor de l’Ajuntament.

A la nit, la consellera Serret va assistir al Sopar de Mari-
datge dels Matiners que organitzen conjuntament el Grup 
Roma, el Celler Abadal i l’Ajuntament d’Avinyó. A banda de 
reviure l’ambientació de l’època dels Matiners, la consellera 
va poder gaudir de la combinació del porc Ral d’Avinyó amb 
els vins Abadal que van preparar els cuiners dels Fogons Gas-
tronòmics del Bages. Per altra banda, de les converses amb 
Valentí Roqueta, fundador del Celler Abadal, i Pere Roma, del 
Grup Roma, va poder conèixer de primera mà el rerefons del 
procés productiu d’aquests dos productes gastronòmics de 
primera qualitat.

Al Sopar de Maridatge també hi van assistir, com a convidats, 
el vicepresident de la Diputació de Barcelona, Dionís Gui-
teras, el director general de l’Institut Català del Vi, Salva-
dor Puig, i el president del Consell Comarcal del Bages, 
Agustí Comas.

Condol per la pèrdua de Josep Maria Costa

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, visita Avinyó

ACTUALITAT

En un acte celebrat el dissabte 1 de juliol a l’Aula Magna de la 
Universitat de Barcelona, el món local, representat per més de 
500 alcaldes i alcaldesses, va expressar obertament al Govern 
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya (també represen-
tats a l’acte) el suport dels ajuntaments per a la celebració del 
referèndum sobre la independència de Catalunya que tindrà 
lloc el diumenge 1 d’octubre.

Els parlaments d’alcaldes de poblacions tant diverses com Cor-
çà, Berga, Ripollet, Sabadell, etc, i les intervencions de la pre-
sidenta de l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i del president de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) van servir per deixar clar que els ajuntaments de Catalunya 
són la garantia de que el referèndum es celebrarà.

En les seves intervencions, el President de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, van des-
tacar que la legalitat i la legitimitat del dret internacional signat 
per l’estat espanyol empara el procés. I que el referèndum és un 
exercici de democràcia per a que tots els ciutadans, els que vo-
len una Catalunya independent i els no la volen, puguin decidir 
el futur del nostre país.

Un moment culminant de l’acte va ser la lectura de la declaració 
de compromís del món local pel referèndum. Document que 
molts alcaldes, a més, van signar.

En la seva part final la declaració diu:

És per això que els alcaldes i alcaldesses, en tant que representants 
democràticament escollits dels nostres pobles, viles i ciutats, ens 
comprometem a acompanyar les institucions del país per garantir 
que el conjunt de la societat catalana pugui expressar- se lliure-
ment i donar-hi resposta. Per això manifestem:

• El nostre ple suport a la voluntat expressada pel Parlament 
de Catalunya i el Govern de la Generalitat i els encoratgem a se-
guir avançant en tots aquells passos necessaris per fer efectiva 
l’organització, convocatòria, celebració i aplicació del referèndum 
anunciat pel proper 1 d’octubre. 

• La nostra predisposició i compromís a col·laborar en totes aque-
lles actuacions que des del Govern se’ns requereixin, i per això, en 
el moment que es faci la convocatòria, posarem a disposició de 
l’organització del referèndum els locals habituals on se celebren 
totes les conteses electorals als nostres municipis. 

• Que aquest compromís cívic i democràtic només està supeditat a 
la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya, expressada 
en el Parlament i el Govern de la Generalitat, i que no ens farem en-
rere per cap entrebanc polític, jurídic o de qualsevol índole que pu-
gui articular l’Estat en contra de la celebració d’aquest referèndum. 

Els ajuntaments donen
suport al referèndum



A Avinyó, per la població que tenim, no ens correspon disposar 
de policia local. Aquest servei és propi de municipis més grans. 
A Catalunya, n’hi ha en tots els municipis de més de 10.000 
habitants i en alguns per sobre dels 5.000. Són poblacions on 
hi ha més incidències i tenen un pressupost municipal prou 
gran com per poder assumir les despeses d’infraestructura i 
personal d’aquest servei.

Sí, que es convenient, però, disposar de vigilant municipal, 
el què abans s’anomenava agutzil. A Avinyó, després de la 
mort del nostre agutzil, Josep Vilarasau, el maig del 2009, 
no en tenim, la seva plaça va quedar vacant. Ara, després 
d’un període de quatre anys en que als ajuntaments no se’ns 
permetia crear noves places ni suplir les que havien quedat 
vacants, es permet, de nou, la reposició de personal en 
llocs de treball estratègics.

Per tant, aprofitant aquesta autorització i donada la conve-
niència de disposar d’un vigilant municipal, l’Ajuntament 
d’Avinyó ha convocat, aquest mes de juliol, un concurs-
oposició per a cobrir de manera interina la plaça d’agutzil 
i generar una borsa de treball per a fer substitucions en el cas 
que sigui necessari.

L’elecció de la persona que ocuparà el lloc de vigilant es farà en 
base a una sèrie de proves (qüestions sobre un temari, informe 
sobre com actuar davant d’una incidència determinada i en-

Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat. És important que en els pobles els 
ciutadans assumim aquests principis. Això facilita la vida quotidiana de tothom. 

Tot i que la convivència és, en general, bona a Avinyó, a vegades es produeixen situacions de conflicte. D’aquestes volem desta-
car les accions vandàliques que causen, a més a més, un perjudici econòmic al conjunt dels avinyonencs. Són accions de 
destrosses i embrutament de l’entorn urbà que ens perjudiquen a tots i que no podem tolerar. 

En el darrer mig any s’han produït en equipaments municipals 
i en el mobiliari urbà d’Avinyó destrosses d’un valor consi-
derable el cost de les quals cal que tots coneguem. Les de 
més valor són:

• Desperfectes al local Catalunya la nit de Cap d’any: 4.009,71 euros

• Tres vidres trencats de la pista de pàdel: 4.622,20 euros

• Un vidre trencat de la pista de pàdel:  1.863,40 euros

• Vidre trencat al Catalunya:  180,69 euros

• Pintades en espais públics: 2.000 euros (estimació)

Aquests valors corresponen als costos directes de contractar la 
reparació. A part hi ha altres despeses, com el temps de dedi-
cació dels serveis municipals en la neteja dels espais afectats.

Davant d’aquests fets i en els casos en que són coneguts els au-
tors, l’Ajuntament d’Avinyó ha aplicat l’Ordenança de convi-
vència ciutadana per tal de recuperar el cost de les repara-
cions de les destrosses. Són diners de tots els avinyonencs que 
hauríem de poder destinar a accions més profitoses per tothom. 

L’Ordenança de convivència ciutadana d’Avinyó, en la 
secció 8a, diu:

És un deure de convivència i de civisme respectar els espais 
i béns públics, així com és un dret de tot ciutadà gaudir dels 
serveis específics que cadascun li proporciona.

Cal, doncs, evitar, i serà sancionable, qualsevol acció sobre els 
espais i béns públics que puguin deteriorar-los.

Infraccions a les disposicions de la Secció 8a. (espais i béns 
públics): Multes de 30 € a 60 €. En el supòsit manifest de dete-
riorament ocasionat dolosament en els béns que es descriuen 
en el present Títol, a més de la sanció corresponent, s’haurà 
de reposar els béns al seu estat inicial, a càrrec de l’infractor 
causant dels danys.

Entre tots hem de poder evitar aquestes situacions i el cost 
que suposen pel municipi.

trevista) i els mèrits personals (experiència prèvia i formació). 
Prèviament a aquestes proves es farà un test psicotècnic i unes 
proves físiques bàsiques que cada candidat ha de superar per 
no quedar exclòs del concurs.

Les funcions d’un vigilant municipal, regulades per la llei 
de les Policies Locals de Catalunya, són:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependèn-
cies municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb 
les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció ci-
vil, d’acord amb el que disposen les lleis.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, 
dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes 
municipals.

Les persones que ocupen una plaça de vigilant municipal 
reben una formació específica per a la seva feina i es coor-
dinen estretament amb els Mossos d’esquadra pels temes 
de seguretat ciutadana. Estem convençuts que poder recu-
perar el servei de vigilant municipal serà molt beneficiós per 
Avinyó.

El Pla de promoció de l’ocupació de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’any 2017 està dotat d’una partida pressupostària de 
55.300 euros, dels quals 38.050 euros procedeixen d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i 17.250 euros són aportats 
per l’Ajuntament.

A data d’avui s’han efectuat tres concursos corresponents a tres tipus diferents de llocs de treball i, com a resultat, ja hi ha quatre 
persones treballant a l’Ajuntament d’Avinyó amb un contracte de sis mesos.

Les places contractades són:

• Auxiliar administratiu per a les oficines municipals (jornada completa)

• Auxiliar tècnic de Cultura i Turisme (20 hores setmanals de tasques a la biblioteca i de promoció turística)

• Treballador de la brigada municipal (jornada completa)

• Personal de neteja d’equipaments municipals (jornada completa)

Més endavant es convocaran noves places.

Avinyó tindrà vigilant municipal
Convivència i incivisme:
destrosses de béns públics

Pla local d’ocupació 2017
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Reurbanització i millora de la pujada Raval

Rehabilitació i remodelació del carrer Sallent

Nova nomenclatura
per a l’Urbisol
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La Junta de Govern Local del passat 1 de juny va aprovar el projecte d’urbanització de la pujada Raval. El projecte ara està 
en fase d’exposició pública fins a la seva aprovació definitiva.

L’àmbit de l’actuació és la pujada Raval en el tram que va des de la carretera de Prats fins al trencant del carrer Josep Tarradellas. 
L’objectiu és corregir les mancances que  aquest carrer pateix des de fa anys. Les més importants són:

• La inestabilitat del talús de terres produïda per la pèrdua del suport que les sustenta degut a l’erosió, cosa que causa despre-
niments de terres i pedres que afecten la calçada, i
• La inseguretat de la via per a la mobilitat dels vianants.

El projecte preveu fer més ampla la via i contenir el talús que s’ha anat menjant el carrer. Per contenir el talús, caldrà cons-
truir un mur de contenció de terres d’alçada variable. El terreny guanyat permetrà millorar la mobilitat i la seguretat de la via. Es 
construirà una vorera per a vianants entre el mur i la calçada i es col·locarà una barana de protecció sobre el mur que dona 
a les casetes del carrer Antoni Pont.

L’accés a peu a la pujada Raval des del carrer Antoni Pont es resoldrà amb una escala i una rampa adaptada, i es connectarà 
amb la nova vorera a través d’un pas de vianants.

Es manté la xarxa de clavegueram actual, però es dota el carrer d’embornals de recollida d’aigües pluvials al llarg del seu traçat i es 
substitueix la canonada d’aigua actual, de fibrociment, per una de polietilè. La pavimentació de la calçada serà d’aglomerat asfàltic.

El Ple de l’Ajuntament d’Avinyó, en la sessió del passat 31 de maig, va aprovar l’adjudicació de les obres del carrer Sallent, en 
el seu tram nord, a favor de l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios SA.

Al procés de licitació per executar aquestes obres, s’hi van presentar 8 empreses. Una d’elles va quedar exclosa per no aportar 
una part de la documentació exigida en el concurs. Seguint les bases de la licitació, per a cadascuna de les 7 empreses restants 
es va valorar la proposta econòmica i les millores que oferia realitzar de les tres proposades per l’Ajuntament. El resultat fou 
que l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios SA va obtenir la màxima puntuació (96,79 sobre 100), amb la segona millor oferta 
econòmica i l’assumpció de fer les tres millores del concurs.

El pressupost d’adjudicació de l’obra és de 166.569,22 euros, amb IVA inclòs; és a dir, 41.902,89 euros més baix que el 
pressupost inicial.

Es preveu que al juliol l’empresa comenci els treballs previs a l’inici de l’obra, com l’aixecament topogràfic, l’aixecament foto-
gràfic de l’estat actual i altres, tot deixant per a la segona meitat d’agost l’obertura del carrer. L’objectiu és fer un treball amb 
garanties de continuïtat (sense interrupció de vacances) i que afecti menys els veïns.

Contribucions especials

En el mateix Ple es van desestimar les al·legacions a l’expedient de contribucions especials promogudes per l’oposició. Va que-
dar, doncs, aquest expedient, en els mateixos termes que quan es va aprovar al Ple del 14 de març. 

És a dir, partint del cost inicial de l’obra, 231.912,08 euros (pressupost d’execució i honoraris tècnics) i restant-hi els 95.000 
euros de la subvenció de la Diputació de Barcelona, s’estableix que l’aportació de l’Ajuntament sigui de 52.026,59 euros, 
i que la dels veïns, a través de les contribucions especials, sigui de 84.885,49 euros. També s’estableix que el repartiment 
d’aquesta contribució es faci mitjançant un mòdul per metre lineal de façana de les finques que donen al carrer. En el cas dels 
habitatges col·lectius, el metre lineal de façana s’ha repartit segons el coeficient de participació en la comunitat de propietaris. 
El mòdul s’estableix en 249,11 euros/m.

Per finançar el pagament d’aquestes despeses es disposa d’una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona. Els 
78,022,88 euros restants els assumeix el municipi i es repartiran entre l’aportació de l’Ajuntament i l’aportació dels veïns, repar-
timent que es concretarà quan s’aprovi l’expedient de contribucions especials.

Un cop aprovat definitivament el projecte i l’expedient de contribucions especials, es procedirà a la licitació de l’obra.

El Ple municipal del dia 29 de març va aprovar inicial-
ment la modificació de la designació de les cases a la zona 
de l’Urbisol per adequar-la a la realitat urbanística existent 
establerta pel POUM. Segons el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, l’Urbisol no és cap urbanització; la zona està classi-
ficada com a sòl no urbanitzable i les cases existents reben la 
consideració d’edificacions en sòl no urbanitzable. Aques-
tes cases es poden mantenir però no ampliar. La modificació 
aprovada, entre d’altres coses, eliminava l’ús de la numeració 
parcel·laria de la urbanització no legalitzada.

Durant el període d’informació pública de l’acord, els veïns 
de l’Urbisol van presentar una proposta en què demanaven 
una altra denominació de la zona i un sistema d’identificació 
de les cases basat a donar-los un nom. Aquesta proposta dels 
veïns va ser acceptada en el Ple de 31 de maig i acordada com 
la denominació a aplicar a l’Urbisol.

Així, la zona es denominarà Vall d’Urbisol i cada casa 
s’identificarà amb el nom que ha proposat cada propietari. 
Els noms es mostren al plànol adjunt. En les cases en què els 
propietaris no han proposat nom es mantindrà la numeració 
aprovada en el Ple de 29 de març, fins que no formulin una 
proposta.

Simultàniament amb aquesta actualització, s’arregla el pro-
blema d’identificació de tres habitatges ubicats de manera 
incorrecta.

Finalment, l’Ajuntament notificarà aquests canvis a les admi-
nistracions interessades i a les companyies de serveis.

Pressupost d’execució de les obres: 
Honoraris tècnics:
Total: 

114.714,09 euros
13.308,79 euros

128.022,88 euros

Les dades econòmiques del projecte són:
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Tancament dels comptes de l’Ajuntament de l’any 2016
Noves partides d’inversióEl pressupost de 2016 s’ha tancat amb un resultat positiu net de 681.653,75 euros i un nivell d’endeutament de només 

l’11,29% del pressupost ordinari. 

RESULTAT FINAL DEL PRESSUPOST ORDINARI

Aquest anàlisi mostra si hi ha dèficit estructural o no, i mostra l’autonomia financera  que presenta l’ajuntament:

Ingressos totals (drets reconeguts nets):  2.361.016,81 euros
Despeses totals (obligacions reconegudes netes): 1.894.834,74 euros

Estalvi net: 466.182,07  euros

L’apartat de despeses del pressupost ordinari inclou les despeses de personal, les despeses de serveis i de manteniment, les de-
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 466.182,07 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:  447.153,24 euros

Finançament de les inversions:
- Transferències provinents d’altres administracions:  54.059,15 euros

- Préstecs (ajut Caixa Diputació ):  140.000,00 euros
- Aportació per contribucions especials:  47.331,73 euros

- Part de l’estalvi generat: 205.762,36 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: 2.649.739,42 euros
Despeses totals: 2.341.987,98 euros

Resultat pressupostari:  307.751,44 euros

Després d’efectuar els ajustaments requerits, el resultat pressupostari de 2016 ha donat un saldo positiu de 516.307,71 euros.

ROMANENT DE TRESORERIA

Mostra la solvència/liquidesa de l’ajuntament.
Tenint en compte els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre de 2016, 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 2016 presenta un resultat positiu de 681.653,75 € que es pot utilitzar per a finançar futures actuacions en el pressupost 
de l’any 2017 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 2016 
puja a 271.999,62 euros. Aquesta quantitat equival a un 11,29% dels ingressos corrents liquidats, un percentatge realment 
molt baix i lluny del 75% que la llei estableix com a límit.

El Ple de l’Ajuntament d’Avinyó, en la sessió del 31 de maig, va aprovar la creació de noves partides pressupostàries d’inversió 
per a l’any 2017, així com l’ampliació d’algunes partides de despeses corrents. Aquestes partides es financen amb el romanent 
de tresoreria que ha resultat del tancament del pressupost de 2016. La incorporació total de crèdits puja a 471.362 euros.

De les partides d’inversió en destaquem les següents:

Arranjament del camí de l’Urbisol a la Ruca.
Més de la meitat del cost es cobrirà amb subvencions.

Fibra òptica – Assignació a l’organisme autònom XAT, que cobreix, entre d’altres 
coses, dos dels tres pagaments de la connexió per carretera a l’eix transversal.

Substitució dels focus del camp de futbol per focus de tecnologia LED.

Pressupostos participatius (projecte guanyador).

Obres de reparació als cementiris.
Reparació del mur exterior del cementiri d’Horta d’Avinyó i arranjament de la 
teulada del carrer de nínxols de l’esquerra de la capella, al cementiri d’Avinyó.

Completar la senyalització viària a dins el nucli urbà d’Avinyó.
Hi ha una subvenció demanada a la Diputació.

Ampliació de la partida d’inversions en esports (arranjament piscina petita
i reparació del sistema d’aigua del pavelló).

Substitució del sistema de bombeig d’aigua potable als Roures Grossos.

Climatització gimnàs del pavelló.

Climatització de la Llar d’infants. Ampliació de la partida existent.

95.000 

87.000  

50.000

25.000

20.500

12.000

12.000

5.100

5.000

11.000

CONCEPTE PARTIDA (EUROS)
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Durant aquests mesos s’ha treballat per deixar tots els parcs i jardins en bones condicions per tal que se’n pugui gaudir 
plenament amb l’arribada del bon temps. 

També, un altre any, s’ha estat treballant en tots els preparatius de la Fira dels Matiners, una activitat en què la brigada i molta 
altra gent del poble de manera voluntària s’agrupen per poder fer front a tots els preparatius de festa.

En els últims mesos, també s’han efectuat diferents arranjaments i reparacions a les piscines municipals per tal de deixar-les 
a punt de cara a l’estiu, millorar-ne les instal·lacions i, alhora, oferir un millor servei.

Des de fa uns dies, el Turic ja disposa d’un nou parc infantil totalment renovat i amb més varietat de jocs. 

Era un dels parcs més antics del poble, que encara conservava uns jocs totalment de ferro i poc adequats a les normatives vi-
gents en temes de seguretat. És per això que s’ha decidit renovar-lo i adequar-lo perquè se’n pugui gaudir encara molt més i 
amb més seguretat. 

Esperem que us agradi i que els més petits hi puguin passar-s’ho bé jugant, rient i aprenent.

Un poble a punt per a l’arribada de l’estiu

NOVETAT: Nou parc infantil del Turic
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Èxit en la primera edició dels Projectes Participatius,
amb 23 propostes presentades i una participació del 13,7%
Particulars i entitats del municipi d’Avinyó van presentar un total de 23 propostes a la primera edició dels Projectes Participatius. Tot 
un èxit de participació ciutadana. Els veïns del poble van aportar idees i propostes de projectes d’àmbit municipal que es podrien dur 
a terme amb el pressupost destinat a aquesta convocatòria: 25.000 €. 
De les 23 propostes presentades, la Comissió de seguiment va acceptar-ne 18, que van passar a la fase de votació. 

La relació dels projectes acceptats i els noms dels seus responsa-
bles es la següent:

Via pública i infraestructures 
• Instal·lació d’un WC al parc Maragall, per Dolors Bujons
• Finalitzar la senyalització viària del nucli urbà, per Jordi Clotet  
• Arranjament i millora de parcs infantils, per un anònim/ma
• Condicionament de  portes i finestres de tres classes de
   l’Escola de Música, per l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó
• Cartelleres per penjar programes, pel Centre de
   la Gent Gran d’Avinyó
• Actuacions zona Urbisol, per Cristina Martínez

Medi ambient i rural
• Plàstic residu 0, per un anònim/ma
• Projecte d’un parc del riu i ruta saludable-redacció
   del projecte, per un anònim/ma

Salut i benestar
• Promoció del consum d’aliments ecològics i de proximitat
   al poble-redacció del projecte i formació, per Jan Pasqual

Esport
• Parc de barres, per un anònim/ma
• Construcció circuit fix d’orientació, per Roger Puig
• Reforma camp de futbol, per Jordi Herms

Cultura
• Dos gegantons dels Matiners, per un anònim/ma
• Restauració dels gegants vells d’Avinyó, per Gegants
   i Nans d’Avinyó
• Projector i pantalla per a la Biblioteca, per Jordi Graners
• Perpetuar un fragment de la nostra història, per un anònim/ma

Educació i formació
• Transformació del pati de l’Escola Barnola, per l’AMPA
   de l’Escola Barnola

Turisme
• Turisme actiu Avinyó, per Miquel Caro

Els projectes Pla d’aigua (anònim/ma), Aqua Avinyó (per Joan Ma-
nel Hermosilla) i Reforma escolar (per Yolanda Rodríguez) no es 
van acceptar per incompliment d’algun dels criteris exposats en 
el Reglament dels Projectes Participatius.

Els projectes Suport psicològic a l’abast de tothom (anònim/ma) i 
Creació d’un espai per deixar i recollir materials reutilitzables (anò-
nim/ma) es van presentar fora del termini establert i, per tant, tam-
bé van quedar exclosos de la convocatòria.
Al llarg de dues setmanes, els projectes acceptats es van exposar a 
sota les voltes de l’ajuntament i els avinyonencs de més de 16 anys 
podien emetre el vot a tres projectes que creguessin prioritaris.

El resultat de les votacions va ser el següent: Transformació del 

pati de l’Escola Barnola: 109; Redacció del projecte d’un parc del riu i 
ruta saludable: 78; Turisme Actiu Avinyó: 51; Dos gegantons dels Ma-
tiners: 44;  Parc de barres: 42; Reforma camp de futbol: 40; Redacció 
del projecte de promoció del consum d’aliments ecològics i de proxi-
mitat al poble: 34; Construcció circuit fix d’orientació: 34; Arranjament 
i millora de parcs infantils: 33; Restauració dels gegants vells d’Avinyó: 
32; Projector i pantalla per a la biblioteca: 29; Plàstic residu 0: 27; Per-
petuar un fragment de la nostra història: 27; Finalitzar senyalització 
viària del nucli urbà: 24; Condicionament portes i finestres de tres 
classes de l’Escola de Música: 18; Cartelleres per penjar programes: 
18; Instal·lació d’un WC al Parc Maragall: 14; Actuació zona Urbisol: 6

La participació en la fase de votació ha estat un èxit! Els projectes han 
rebut 270 vots d’un cens de 1.271 persones, que suposa una parti-
cipació del 13,7%, un percentatge elevat comparant votacions de 
projectes de participació ciutadana similars a d’altres municipis. 

La remodelació del pati de l’Escola Barnola és la proposta 
guanyadora del procés participatiu.

El ple de l’Ajuntament d’Avinyó celebrat el passat 31 de maig va 
aprovar l’escrutini del procés d’aquesta primera edició dels Pro-
jectes Participatius i va declarar guanyador de la convocatòria el 
projecte de la remodelació del pati de l’Escola Barnola, presen-
tat per l’AMPA del centre educatiu. 

El projecte va rebre 109 vots, que suposa el 40% del les votacions, 
i té un cost estimat de 25.000 €, la totalitat de la partida pressupos-
tària. La idea del projecte, que es desenvoluparà al llarg del 2017, 
és diferenciar una zona d’esbarjo per a infantil i una per a primària, 
oferir diversos espais lúdics i millorar les instal·lacions actuals amb 
nou material, circuits psicomotrius i espais de trobada. 

La Comissió farà el seguiment del desenvolupament del projecte 
i informarà la ciutadania de les diferents fases d’execució a través 
dels canals habituals de comunicació, el web de l’Ajuntament i les 
xarxes socials.

Els 17 projectes restants no deixen indiferent l’equip de govern de 
l’Ajuntament, que actualment està treballant per poder executar 
el màxim nombre de projectes, sigui amb finançament del pressu-
post ordinari d’inversions o a través de subvencions i altres ajuts.

Després de celebrar la sessió de retorn del dia 16 de juny, la Co-
missió de seguiment i l’equip de govern treballen els aspectes del 
procés participatiu que cal millorar per a la propera convocatòria 
dels Projectes Participatius.
S’ha encapçalat l’article parlant d’èxit de participació i de vota-
ció en el procés, però s’ha de parlar d’èxit en la implicació de to-
tes les persones que han participat en aquest nou projecte, com 
són els veïns i entitats que han presentat projectes, els membres 
de la Comissió de seguiment i tècnica, l’equip de secretaria de 
l’Ajuntament i el Ramon Capelles. 

L’èxit del procés participatiu ha estat gràcies a tots vosaltres!



Xarxa municipal de fibra òptica
INSTAL·LACIÓ DE LES ENTRADES A LES CASES

El mes de gener vam informar de l’inici de la instal·lació de les entrades de fibra òptica als  usuaris de la TV per cable. Malaura-
dament, a primers d’abril, quan ja s’havien fet unes 200 connexions, la instal·lació es va haver d’interrompre degut als proble-
mes que donaven algunes de les caixes de distribució. Durant quasi dos mesos no es van poder fer noves entrades a les cases. 
Ara, des del mes de juny, amb la xarxa en condicions l’empresa APFutura està fent la instal·lació de les entrades als usuaris 
que quedaven pendents.

SERVEI D’INTERNET I TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA

Des del mes d’abril la xarxa de fibra òptica municipal ja està connectada directament amb la troncal de fibra òptica de l’eix 
transversal. 
Per altra banda, l’operador de telecomunicacions “Avinyó Fibra” ja està instal·lat a la xarxa i està donant servei de 
telecomunicacions. Això significa que les persones interessades en tenir aquest servei ja poden contactar amb “Avinyó Fibra”. 
L’operador els informarà de les ofertes del servei i dels preus de les diferents opcions que ofereix.
Recomanem als que tenen connexió de tv per cable i els han d’instal·lar l’escomesa de fibra òptica que s’informin prèviament i 
puguin decidir si voldran internet o no quan hi vagin els operaris.

POLÍGONS INDUSTRIALS

En breu es connectaran les zones industrials a la xarxa de fibra òptica per tal de donar servei de telecomunicacions a les empre-
ses del nostre poble.

El telèfon de contacte tant per les entrades de fibra òptica per televisió com per altes d’internet és el 93 838 70 32. 

Per qualsevol dubte o incidència poseu-vos en contacte amb les oficines de l’ajuntament (93 838 77 00) o envieu un missatge 
a l’adreça avinyo@avinyo.cat.
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Hem arribat al final del curs 2016-17. Al llarg del curs, hem portat a terme un munt d’activitats i sortides, i en aquest tercer tri-
mestre la dinàmica ha estat la mateixa.

Els infants de P-2 han fet dues visites que ja són fixes en aquestes dates. La primera ha estat visitar els avis de la residència. Una 
activitat intergeneracional que portem a terme any rere any perquè és molt enriquidora per ambdues parts. I la segona ha 
estat visitar l’escola Barnola, sortida que fem cada any perquè els infants es comencen a familiaritzar en el que serà  el seu 
centre educatiu el curs vinent.
Respecte a les aportacions i col·laboracions de l’AMPA, en  aquest trimestre també hi han estat presents:
Tenint en compte que el tema transversal d’enguany és els oficis, l’AMPA ha organitzat una plantada de flors amb una jardinera ex-
perta en la matèria: ens ha explicat quatre aspectes a tenir en compte en el moment de plantar i, tot seguit,  hem deixat les jardineres 
plenes de flors i un pati amb molt de color.

L’AMPA ha fet possible celebrar una 
festa de portes obertes ben diferent i 
divertida per als infants de l’Estel i les 
seves famílies.
Tanmateix, des d’una vessant més edu-
cativa, destacaria la preparació i orga-
nització de la festa de final de curs, el 
primer dissabte del mes de juliol al matí, 
festa que hem preparat conjuntament 
amb l’AMPA de l’Estel.

D’altra banda us informem que estem 
dins del període de matricula. Un 
cop aquest finalitzi, tindrem una millor 
perspectiva del curs vinent i podrem co-
mençar a definir grups.

Com cada estiu, els nens i nenes d’Avinyó tenen a la seva dis-
posició una àmplia oferta educativa i de lleure en forma de 
casals. Per citar-ne alguns:

Casal Esportiu: organitzat pel Centre Esportiu del Bages i el 
Pavelló Municipal, està ubicat al pavelló. L’esport és l’eix verte-
brador del casal.

Casal Tirotella: organitzat per l’AMPA Barnola i el Grup Tiro-
tella. Està ubicat a l’escola Barnola. Gira entorn d’una temàtica 
concreta. 

Casal Summer Box: organitzat per l’acadèmia English Box. 
Està ubicat al centre cívic. L’aprenentatge de l’anglès és el seu 
pal de paller.

Enguany, per primera vegada, s’oferirà servei de menjador 
als participants dels tres casals, amb inscripció prèvia. Es 
desenvoluparà el servei de menjador i monitoratge a l’escola 
Barnola. Tindrà un preu de 8,20 € alumne/dia i estarà gestio-

nat per Tirotella. Amb aquesta iniciativa, es dona resposta a 
les famílies que demanaven aquest servei i es permet allargar 
l’horari de casal fins les 15.00 h.

Aquest últim trimestre a l’aula hem fet un intercanvi interge-
neracional amb el casal d’avis d’Avinyó durant la setmana de 
Sant Jordi. Els avis ens han explicat la llegenda de Sant Jordi 
i hem fet un intercanvi d’obsequis. Van assistir-hi uns quinze 
infants de l’aula i una vintena d’avis i àvies. Ha estat molt diver-
tit i enriquidor.  Per la festa de final de curs, vam realitzar una 
gimcana al pati de l’escola Barnola i una visita a la piscina 
municipal d’Avinyó.

El juny finalitza l’activitat ordinària a l’Aula Socioeducativa; 
tanmateix, els alumnes que n’han format part podran gaudir 
del centre obert d’estiu, amb la valoració prèvia dels Serveis 
Socials Municipals. El Centre Obert d’Estiu es desenvolupa a 
l’escola Barnola, juntament amb els infants del Casal Tirotella. 
Els infants que en formen part disposen de dos àpats dia-
ris (esmorzar i dinar). Enguany el projecte comprèn des del 26 
de juny fins al 28 de juliol.

Llar d’infants l’Estel

Nou servei de menjador 
per als alumnes de tots
els casals d’estiu Final de curs a l’Aula

Socioeducativa
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Durant aquest primer semestre, al Casal Passeig s’han fet diverses activitats gratuïtes que estaven englobades en el Programa de 
Casal del Passeig, Som-hi!, organitzades per la regidoria de Benestar Social. L’activitat que ha tingut més assistència ha estat el 
taller de memòria que s’ha fet cada dimarts en col·laboració amb la Residència Relat. El curs ens el fa la psicòloga de la residència.

Les manualitats dels dijous, a càrrec de la Bernadette Fontserè, han estat molt boniques i entretingudes. Els divendres s’han fet 
altres tipus d’activitats i tallers: des d’un de programació lingüística fins a un de cura de les plantes de casa, passant per un de 
reminiscència, que s’ha fet últimament. 

Pel juny han finalitzat totes les activitats guiades del Programa Casal del Passeig, Som-hi! Hi haurà la tornada de cara la 
tardor 2017 amb noves activitats i tallers.

Tal com estava previst, en les properes setmanes s’iniciaran les obres d’arranjament de 14 banys en el nostre municipi.

El programa d’arranjament d’habitatges neix amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habi-
tabilitat dels habitatges objecte de les intervencions. Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incremen-
ten l’autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis.

Les famílies que restin interessades a acollir-se a aquest programa poden demanar informació a l’ajuntament, àrea de Serveis Socials.

SETMANA DE LA GENT GRAN 2017

Durant la tercera setmana de maig es dugueren a terme els actes de la Setmana de 
la Gent Gran. Tota una setmana carregada d’activitats i tallers pensats per a la gent 
gran del nostre municipi.

De les moltes activitats, en destaquem:

• L’excursió a Sant Sadurní d’Anoia. Hi van venir una setantena de persones, que van  
   visitar les Caves Vilarnau i la fàbrica de xocolata Simón Coll. Tot un dia de degustacions.

• Els actes al Catalunya del dimarts i el dissabte.
   La revista musical navarclina “Vivim pendents del temps” va donar el tret de sortida 
  a la setmana d’actes. El concert “Catalunya” del dissabte va fer gaudir el públic assistent.

• Al Casal Passeig i a la Biblioteca es dugueren a terme tallers de jocs,
   la trobada amb una autora d’un llibre i cursos d’estimulació cognitiva.

• El diumenge tingué lloc el 66è Homenatge a la Gent Gran,
   amb la Missa cantada i la celebració d’un dinar amb l’assistència de 205 comensals.    
  Els assistents van rebre un obsequi i una fotografia. La Tuna de Barcelona va posar fi a l’acte.

Casal del Passeig

Arranjament d’habitatges
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A partir del mes de setembre, tenim previst fer deu sessions, 
una per setmana, adreçades a l’atenció a les persones grans, 
amb dependència i amb discapacitat, i famílies cuidadores.

Els GSAM són un espai de relació, de suport psicològic i 
d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals. Es pretén evitar la sobrecàrre-
ga emocional i física de la cura, conèixer altres persones cui-
dadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès per millorar així la 
qualitat de vida de les persones en situació de dependència. 
Es disposarà de la col·laboració d’un psicòleg.

El grup s’adreça a les persones cuidadores no professionals de 
persones en situació de dependència, independentment de si 
estan o no valorades per la Llei 39/2006.

En els propers mesos, es té previst, tal com es va fer l’any 2014, 
executar el projecte de Serveis Socials Més a prop.

Aquest projecte inclou la realització de visites domici-
liàries preventives a les persones més grans de 80 anys no 
usuàries de cap servei social, per tal de facilitar que pu-
guin viure en el seu entorn amb el grau d’autonomia més 
elevat possible. La finalitat del recurs és detectar situacions 
de risc o de vulnerabilitat, informar de l’oferta de prestacions i 
afavorir la planificació de noves polítiques socials a partir de la 
realitat de les persones grans. El programa de visites comprèn 
una valoració multidimensional de les necessitats personals, 
realitzada per professionals d’acció social, que inclou una re-
comanació final del seguiment requerit per a cada persona.

L’activitat física regular és bona per a totes les edats.

Practicar algun esport, fer gimnàstica o simplement jugar, 
caminar, anar amb bicicleta o fer activitats quotidianes 
d’una manera activa convé perquè:

• Ajuda a sentir-se millor, amb més energia, i a relaxar-se, re-
duir l’estrès, dormir millor i tonificar els músculs.

• Ajuda a prevenir i tractar l’excés de pes, perquè regula la gana 
i augmenta el nombre de calories que es gasten cada dia.

• Ajuda la canalla a relacionar-se amb els altres i a créixer mi-
llor, més alegres i més sans.

Fer activitat física de manera regular és cuidar-se, perquè 
tot l’organisme en surt beneficiat:

• COR: redueix el risc de patir malalties cardíaques, embòlies, 
diabetis i hipertensió arterial.

• ARTÈRIES: ajuda a mantenir-les flexibles i sanes.

• ARTICULACIONS: enforteix els músculs i els ossos i manté la 
funció de les articulacions.

• SISTEMA NERVIÓS: ajuda a mantenir-lo en bona forma.

Llistat de BENEFICIS de l’exercici físic:

Té efecte antidepressiu i ansiolític

Prevé el càncer de mama i de còlon
Prevé la diabetis tipus 2
Ajuda a conciliar el son
Prevé el sobrepès i l’obesitat
Augmenta l’esperança i la qualitat de vida
Millora l’agilitat
Posa en forma el cor
Enforteix els músculs i els ossos

Quin exercici convé:

• PERSONES ADULTES: com a mínim 30 minuts d’activitat fí-
sica moderada 5 o més dies per setmana. Les persones més 
grans hi han d’incloure exercicis específics de força, flexibilitat 
i equilibri.

• INFANTS I GENT JOVE: cada dia cal fer 1 hora d’activitat física 
moderada, com a mínim.

• Trieu activitats que us agradin.

• Si no teniu temps, podeu anar sumant minuts actius durant 
el dia. Si us va millor o si ho preferiu, podeu combinar activi-
tats diferents (esports, jocs, desplaçaments a peu o en bicicle-
ta, gimnàstica, exercici planificat...). N’obtindreu més beneficis.

• Convertiu l’estil de vida actiu en un hàbit.

Queralt Barcons Puigbò
infermera EAP Artés

Grups de suport emocional 
i d’ajuda mútua (GSAM)

“Serveis Socials Més a 
prop” de nou a Avinyó

BENEFICIS DE
L’ACTIVITAT FÍSICA

L’Ajuntament d’Avinyó, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha adherit al Programa d’auditories i intervenció als ha-
bitatges en situació de pobresa energètica. Aquest programa té com a objectiu conèixer les necessitats dels habitatges en 
situació de pobresa energètica i identificar possibles actuacions per a la millora de l’eficiència energètica. A partir d’aquí 
es vol aconseguir:

• Millorar l’eficiència energètica de les llars en situació de pobresa energètica i les condicions de confort i salubritat.

• Reduir les despeses dels subministraments bàsics de les llars en situació de pobresa energètica.

• Capacitar les persones beneficiàries per a un ús més eficient dels subministraments bàsics.

• Aportar elements de diagnòstic social relacionats amb els impactes de la pobresa energètica i reduir els riscos d’exclusió social.

En el nostre municipi han estat seleccionades 4 famílies. Actualment ja s’ha executat la primera i fase, que consta de visita al domi-
cili per la recollida de dades del consum, instal·lacions i deficiències, entre altres. La segona fase, també completada, consisteix en 
el retorn de les dades que s’han recollit en la primera visita, l’elaboració de recomanacions i orientacions encaminades a l’estalvi i 
l’eficiència energètica, i la informació per a la realització de tràmits d’accés a descomptes i bonificacions en els subministraments. 

La tercera i última fase consta d’una sessió d’informació, amb la participació de totes les famílies beneficiàries, en què es dona-
ran recomanacions i orientació per a una millora en l’estalvi. De cara a l’any vinent, l’Ajuntament s’hi tornarà a adherir.

Des del 2015, els regidors de l’Àrea Bàsica de Salut d’Artés, que comprèn els municipis amb consultori d’Avinyó, Santa Maria 
d’Oló, Sant Feliu Sasserra, Monistrol de Calders, Calders i Artés, on es troben les dependències de l’Àrea Bàsica de Salut, es reu-
neixen bianualment, juntament amb la direcció de l’Àrea Bàsica de Salut, amb l’objectiu d’impulsar polítiques sanitàries 
comunes, establir sinergies entre els diferents municipis i vetllar pel manteniment i millora dels serveis sanitaris que 
es presten en els consultoris de cada municipi. A l’última reunió es va decidir demanar una trobada amb la Teresa Sabater i 
Ripollès, directora del Sector Sanitari del Solsonès–Bages–Berguedà i cap de la Unitat de Compra de Serveis sanitaris.

La trobada tingué lloc el 19 de juny passat a l’ajuntament d’Artés. La directora va esmentar l’augment pressupostari de què 
disposarà el Departament de Salut, concretament amb el nou Pla de Primària, que inclou més inversió en atenció primària 
(personal als Caps), salut mental i reducció de llistes d’espera. Pel que fa a salut mental, hi haurà un augment de la partida 
d’un 40% aproximadament. Pel que fa a l’àrea bàsica d’Artés, és una de les 20 millors de tot Catalunya, segons la directora.

Tanmateix, des dels ajuntaments, es demana que l’augment pressupostari en salut mental es tradueixi en la introducció 
de personal especialitzat en patologies mentals a l’Àrea Bàsica (psicòleg, psiquiatre, metge especialitzat...). Es demana tam-
bé amb urgència que el pediatre torni als consultoris dels municipis o, si més no, la infermera pediatra, amb l’objectiu de fer 
les visites rutinàries i realitzar el cribratge.

Segons la directora de CatSalut, es concretaran els canvis que dugui aquest augment pressupostari de cara a la tardor de 2017.

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

Els regidors de Salut i Acció social de l’Àrea Bàsica
Artés es reuneixen amb la directora del sector sanitari
CatSalut Solsonès-Bages-Berguedà



La Junta de Govern Local del passat 15 de juny va aprovar inicialment el projecte per remodelar el camí que baixa a la Ruca des 
de la carretera N-141C, al costat de l’hotel Urbisol. Ara el projecte està en exposició pública.

Es tracta d’una pista de 1,43 km en força mal estat. El fort pendent que presenta en alguns trams provoca que les actuacions 
de manteniment que l’Ajuntament, en col·laboració amb els veïns, fa anualment es malmetin a conseqüència de les pluges i la 
circulació de vehicles. El projecte, valorat en 95.374,30 euros, preveu formigonar el camí en els trams més crítics, els de pendent 
més fort i revolts més tancats (0,66 km) i posar tot-u artificial de ciment en els trams més planers.

El Govern de la Generalitat ha confirmat aquest més de juny la subvenció, amb fons 
europeus (FEDER), del projecte de promoció turística presentat pel Consell Comar-
cal del Bages. El projecte global puja a 2 milions d’euros i la subvenció FEDER en 
cobreix el 50%. Hi ha previstes 11 actuacions en 10 municipis de la comarca, entre 
ells Avinyó.

Tal com ja vam explicar a l’Avinyó Informa núm. 21, el projecte d’Avinyó és el con-
dicionament del camí del Pont Vell, l’arranjament del seu entorn i la dinamització 
turística d’aquest monument. El pressupost total és de 32.789,33 euros. 

L’execució de totes les actuacions estarà supervisada pel Consell Comarcal del Ba-
ges que és l’entitat que centralitza el projecte i rep els diners. El Consell Comarcal 
es coordinarà amb cada ajuntament per planificar el moment que s’hagi executar 
cada actuació.

EL PROJECTE
Es proposa condicionar el camí, ara en força mal estat, que connecta el Pont Vell amb el 
nucli urbà d’Avinyó, per tal de facilitar l’accés a aquest monument i al Camí Ramader que el 
creua. També es proposa la col·locació de panells informatius al costat del monument per 
explicar l’origen i la història del Pont Vell i l’edició de fulletons informatius sobre el pont i la 
ruta senderista del Camí Ramader.
L’actuació sobre el camí consistirà en fer un paviment de formigó des de la carretera de 
Prats fins a cal Parés que continuarà en direcció al Pont Vell en el tram de major pen-
dent. El tram final, quan el camí ja és més planer serà arreglat amb aportació de terres. 

L’arranjament d’aquest camí té, de fet, dues finalitats. Una és la turística, tal com 
s’exposa en el projecte del Consell Comarcal. L’altra finalitat i no menys important, és 
la de millorar la connectivitat amb el centre del poble de dues masies, la Verdague-
ria i cal Parés molt properes al nucli urbà i amb un camí que històricament ha patit 
forces deficiències.

Per finançar les despeses d’aquesta re-
modelació, l’Ajuntament d’Avinyó ha re-
but de la Diputació de Barcelona un ajut 
de 48.188,54 euros, dins el Pla comple-
mentari de camins 2016-2019. També ha 
demanat finançament a la Generalitat 
de Catalunya dins el programa de Gestió 
Forestal Sostenible 2017, del qual espe-
rem la resolució.  

Cal dir que la Ruca és una casa de colò-
nies amb un funcionament molt actiu i 

una contínua presència d’infants i joves. 
Aquest fet, juntament amb la població 
habitual de les cases de la Vall d’Urbisol 
i les masies, fa molt convenient que, en 
cas d’incendi forestal, hi hagi una sortida 
en bones condicions fins a la carretera de 
Moià (N-141C). Aquesta opció és un com-
plement necessari a la pista que va a Artés 
seguint la vall de Malrubí.

L’execució d’aquest projecte està previs-
ta per a aquesta tardor.

Projecte d’arranjament del camí de l’Urbisol a la Ruca 

Subvenció per arranjar el camí al Pont Vell

Campiones i campions rebuts a l’ajuntament

Secció voleibol

Secció de pàdel

Activitats esportives estiu 2017

Piscina estiu 2017
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L’equip sènior femení de voleibol ha fet una excel·lent tem-
porada i s’ha proclamat campió de la seva categoria, la 4a di-
visió catalana, resultat que comporta que la temporada vinent 
pugin a la 3a divisió. Aquest resultat demostra que el Voleibol 
Avinyó s’està consolidant com un club potent després de tres 
anys d’haver començat a competir.

Per la seva banda, l’equip aleví del Club d’Esports Avinyó tam-
bé s’ha proclamat campió de 3a divisió, cosa no gens fàcil en un 
esport com el futbol. Tot i així, va sent força habitual que cada 
pocs anys, en una categoria o altra, el futbol d’Avinyó sigui notí-
cia per haver-se proclamat campió. I això és fruit de la bona feina 
de tot el Club. Enhorabona.

El dissabte 3 de juny, a la tarda, l’Ajuntament d’Avinyó va 
fer una recepció en honor dels dos equips campions. Re-

buts per l’alcalde, cada equip va fer entrega d’una fotografia 
de l’equip, mentre que l’alcalde els va entregar una placa com-
memorativa. Després d’un breu parlament i de les salutacions 
des del balcó de l’ajuntament, l’acte va acabar amb un petit 
refrigeri al pati de la casa de la vila.

La valoració de la temporada 16/17 de la secció de voleibol és molt positiva. Enguany 
s’han consolidat 4 equips en categoria femenina infantil, cadet, juvenil i sènior, dels 
quals hi haurà continuïtat la temporada 17/18 amb un total de 50 jugadores. També 
destaquem l’ascens de l’equip sènior a 3a divisió, que el situa en una categoria atrac-
tiva a nivell competitiu per a les jugadores de la base que en un futur hi jugaran. 

Del 3 al 6 i del 10 al 13 de juliol es va portar a terme la 1a edició del campus d’estiu de 
voleibol de les 18 a les 21 h a les instal·lacions de la Zona Esportiva. El campus estava 
adreçat a infants a partir de 3r de primària.

Un cop finalitzada la 2a pista de pàdel, des de la Zona Esportiva d’Avinyó s’impulsarà 
una secció de pàdel amb l’objectiu que la població d’Avinyó pugui participar de for-
ma regular en competicions d’aquest esport, a part dels diferents tornejos puntuals 
que es duen a terme, al llarg de l’any. La competició regular va de l’octubre al maig 
en categoria masculina i mixta.

La temporada d’estiu es presenta amb les activitats que han 
tingut èxit en edicions anteriors. Per als infants destaca la VI 
edició del Casal Esportiu i de Lleure, organitzat conjuntament 
amb el Consell Esportiu del Bages, del 26 de juny al 4 d’agost. 
També es portaran a terme els cursets de natació durant el 
mes de juliol amb la novetat que enguany els infants de P2 ja 
hi podran participar. 
Per als adults, els dilluns i els dimecres, durant el mes de ju-
liol, a la piscina es portaran a terme les activitats dirigides 
d’aquazumba, de 19 a 19.45 h, i de zumba, de 20 a 20.45 h.

El dissabte 17 de juny es va inaugurar la temporada de piscina 
d’estiu, que durarà fins l’11 de setembre. Enguany s’ha portat 

a terme la reforma de les rajoles de la piscina petita per evitar 
petites molèsties als infants que en fan ús. També s’ha habilitat 
una zona de solàrium al costat de la piscina gran per a l’ús dels 
abonats. Quant als abonaments, es mantenen les tarifes de la 
temporada anterior. L’abonament es pot fer al pavelló munici-
pal en horari d’obertura. 
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Com cada any, els mesos d‘abril, maig i juny és temps de dubtes, preguntes i decisions. Els i les joves han de plantejar-se quin iti-
nerari volen seguir en l’àmbit educatiu. Com decidir el tipus de batxillerat, cicle professional, grau, etc., són alguns els afortunats 
que ho tenen molt clar; els altres han d’informar-se i assessorar-se per tal de poder escollir la millor opció.

És per això que, com cada any, el Casal Jove el Refugi i el Punt d’Informació Juvenil ofereixen una exposició que porta com a 
nom “Què vull estudiar?”, en la qual, de manera esquemàtica, es pot veure els possibles itineraris educatius que poden fer i 
triar, complementat amb un ampli ventall d’informació específica que poden consultar de manera lliure i autònoma. Al mateix 
temps, la dinamitzadora ofereix el servei d’assessorament particular i individual a aquell/lla jove que ho sol·liciti.

L’entitat Esquerdabocs ha tingut la ini-
ciativa de posar-se en contacte amb el 
Casal per proposar un apropament amb 
els i les joves, per tal de generar motiva-
ció i interès per les activitats que porten 
a terme. La metodologia emprada va ser 
organitzar una sortida pels corriols del 
voltant d’Avinyó, amb un guia excep-
cional, el Joan Junyent. Arran d’aquesta 
activitat, van sorgir una desena de joves 
disposats a participar de manera volun-
tària a la Cursa dels Matiners; a més a 
més, una proposta d’activitat per portar-
la a terme de cara a l’estiu.

La dinàmica i metodologia de funcionament del Refugi, com ja hem comentat en altres ocasions, és fomentar i crear espais de 
debat i opinió, on el jove proposi i creï activitats. És a dir, actuï com a agent transformador en la nostra societat.

Per tant, moltes de les activitats que s’organitzen al Casal són iniciatives dels joves, com ara, Taller “Tuneja el teu texà”, Taller 
de cuina: varietat de galetes, Taller d’imants, Taller de sabons artesanals, entre altres.

Amb motiu del Dia Mundial Sense Fum, el Refugi sempre treballa a través d’activitats lúdiques la prevenció i el consum de ta-
bac. Aquest any es van fer les famoses Olimpíades sense fum, una activitat que ens permet treballar i sensibilitzar la població 
juvenil sobre les conseqüències del consum de tabac. Hem de tenir present que l’esport és una eina molt àmplia que ens ofereix 
la possibilitat de treballar molts temes de l’àmbit de la salut. Els guanyadors d’aquest any van ser l’Adrià Oliva i l’Oriol Guach.

Un dels altres temes que treballem al Refugi és la prevenció del consum d’alcohol en joves. I per fer-ho, aquest any, a part d’altres 
activitats en altres trimestres, en el mes de juny vam dur a terme un Taller i Concurs de còctels sense alcohol. Aquesta mateixa 
activitat es porta a terme a l’IES Miquel Bosch i Jover amb els alumnes de 1r de batxillerat, des del Projecte PIDCES, que es fa 
conjuntament amb el casal de joves d’Artés, el Kanal.

ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS

ALTRES ACTIVITATS

DIA MUNDIAL SENSE FUM

PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL
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Ja és el tercer any que s’organitzen lectu-
res i recitals a la plaça Major per Sant Jor-
di. Aquest any hi han participat alumnes 
de l’Escola Barnola, membres del Club 
de lectura, estudiants d’àrab, lectors de 
la residència Relat i els participants del 
taller d’escriptura creativa de la bibliote-
ca. També es va organitzar el 2n concurs 
de contes i relats breus Sant Jordi. S’hi 
van presentar 30 contes en la categoria 
infantil, 5 en la categoria juvenil i 9 con-
tes en la categoria d’adults.

Els premiats van ser: 
Infantil. Premi: Carla Clotet Garrigó.
Accèssit:  Isabel Nicole Alvarado Pizarro
Juvenil. Premi: Marta Illa Vera
Adults. Premi: Francesc Xavier Muñoz Avilés

Trobada amb l’autora Assumpta Montellà per parlar del seu 
llibre El silenci dels telers. El dilluns de la Setmana de la Gent 
Gran, a la biblioteca, va venir la historiadora Assumpta Mon-
tellà. Els membres del Club de lectura havíem llegit el llibre El 
silenci dels telers. Aquest llibre dona veu a les dones i nenes 
que durant dècades van treballar a les colònies tèxtils de Ca-
talunya. Des de l’inici de la indústria catalana fins als nostres 
dies, passant per la Guerra Civil i la repressió de la postguerra, 
els seus testimonis expressen una manera de viure marcada 
per un ofici ple de condicions precàries. Les treballadores de 
les fàbriques en són les protagonistes principals, però també 
hi tenen cabuda les dones dels amos, les criades... 

A la biblioteca es va reunir un bon grup de persones, gairebé 
tot dones, disposades a recordar els temps en què havien tre-
ballat a la fàbrica. Va ser una trobada molt emotiva, senzilla i 
plena d’anècdotes, acompanyada d’una autora que va arribar 
al record de les treballadores tèxtils. 

El dijous 27 d’abril, els alumnes de 3r de l’Escola Barnola van venir a la biblioteca a fer el primer laboratori de lectura “viatgers al 
tren”. Després de conèixer diferents autors clàssics i moderns de literatura infantil, van descobrir com eren els diferents protago-
nistes de cada llibre que havien escollit. Van construir un vagó per al seu personatge i el van decorar segons les característiques 
del conte. Una vegada construïts, vam muntar un tren ple de contes i personatges infantils. 

Els laboratoris de lectura són un tipus d’activitat que convida a experimentar al voltant de la lectura, amb l’objectiu de pro-
moure-la, fomentar l’ús de la biblioteca com a espai de descoberta, lectura i creació i acostar autors i obres especials de la lite-
ratura infantil als infants. Aquest laboratori ha estat una primera experiència per treballar amb l’Escola Barnola el nou projecte 
d’Escola Nova. 

A L’ESTIU...
arriben els Clubs de lectura infantil i juvenil.
A partir del dijous 6 de juliol. Busca el teu grup
i apunta’t a la biblioteca!

SANT JORDI

CLUB DE LECTURA

LABORATORI DE LECTURA



El dijous 25 de maig, en assemblea d’associats, es va constituir 
l’equip local del PDeCAT a Avinyó; com a president va ser es-
collit l’Àngel Rufo, que encapçalava l’única candidatura que 
es presentava a dirigir l’equip local del nou partit al municipi.

L’obertura i presentació de l’acte va anar a càrrec de la presi-
denta comarcal del PDeCAT, Ivet Castaño, i, seguidament, in-
tervingué el president local sortint, Genís Borralleras, que va 
fer un balanç de la feina feta pel darrer comitè local d’Avinyó.

Rufo, que va néixer a Mataró fa 36 anys i en porta més de 10 
vivint a Avinyó, va ser l’encarregat de presentar la resta de la 
candidatura. Els altres membres de la llista que l’acompanyen 
són: Francisco Fernández Fernández, Sergi Grau Torrent, Laia 
Cubells Esteve, Soledad Fernández Iglesias i Àlex Bucur.

Finalment, es va dur a terme la votació de la llista entre tots els 
associats del PDeCAT al municipi, que la van avalar unànime-
ment. El nou president de l’equip local va agrair la confiança 
dipositada, tant a ell com al seu equip, i va assegurar que des 
d’aquell moment mateix entomen el repte de treballar per al 
poble i per als associats amb il·lusió, però a la vegada seny i 
responsabilitat.

A l’acte també hi van assistir els 4 regidors del grup munici-
pal del PDeCAT a l’Ajuntament d’Avinyó, Cristian Coll, Carme 
Pla, Tere Riba i Sergi Grau, que de forma unànime també van 
mostrar el seu suport a Àngel Rufo. A la vegada, Sergi Grau 
s’integra en el nou equip local del PDeCAT per assegurar una 
adequada coordinació entre l’actuació del grup municipal i 
l’equip local del partit.

PDeCAT - Ens renovem, ens presentem
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El lema de la multitudinària manifestació del 2010 de rebuig a 
la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l’Estatut de 
Catalunya va ser: “Som una nació. Nosaltres decidim”.

La mobilització ciutadana va tenir lloc en resposta a l’actuació 
d’un grup de 12 magistrats que van canviar aspectes fona-
mentals d’un text que s’havia aprovat en dos parlaments, el 
català i l’espanyol, i que la població havia ratificat en referèn-
dum. Un fet que demostra el poc respecte de l’Estat espanyol 
envers els procediments democràtics.

Després d’aquesta sentència, el TC ha fet altres pronuncia-
ments que han anat retallant i restringint, cada vegada més, 
drets dels catalans reconeguts en l’Estatut anterior. Pronun-
ciaments que trenquen amb els principis de la “transició” que 
permetien una interpretació més oberta de la Constitució es-
panyola.

Al mateix temps, la població catalana ha anat responent a ca-
dascun dels nous embats del Constitucional amb manifesta-
cions cada cop més multitudinàries reclamant ja obertament 
el dret que Catalunya sigui un estat independent.

Finalment, les eleccions del 27 de setembre de 2015 van situar 
al Parlament de Catalunya una majoria absoluta de diputats 
amb l’encàrrec d’iniciar un procés de 18 mesos, al final dels 
quals Catalunya pugui decidir sobre la seva independència.

Ara ja hem arribat al final. Falten poques setmanes perquè el 
referèndum sigui una realitat i Catalunya decideixi.

Els ajuntaments governats per partits sobiranistes, 787 de 948, 
garantim el nostre compromís a facilitar que el referèndum es 
pugui celebrar sense cap mena d’entrebanc.

A Avinyó es votarà. I es farà com sempre: el col·legi electoral 
serà a l’escola Barnola, disposarem d’urnes i butlletes, i a les 
meses de votació hi haurà les persones que surtin escolli-
des per sorteig d’entre totes les del cens electoral. Actuarem 
d’acord amb la Llei del Referèndum aprovada per Parlament 
de Catalunya i emparada pel dret internacional.

Però des del grup municipal d’ERC anem més enllà de defen-
sar que tothom pugui votar per poder respondre sí o no a la 
pregunta del referèndum. Demanem als avinyonencs que, tal 
com ja va succeir en votacions anteriors, i en particular el 9-N, 
anem tots a votar i votem SÍ a la independència de Catalunya.

No ens hem de deixar frenar per la por i les amenaces, tampoc 
ens han de fer dubtar les mentides interessades que el govern 
espanyol fa córrer sobre temes com les pensions, la viabilitat 
econòmica d’una Catalunya independent o ser expulsats de la 
Unió Europea.

Una Catalunya independent és la millor manera de tenir un 
Estat que actuï a favor dels catalans, cosa que ara no passa. I 
és la millor eina per resoldre molts dels problemes econòmics, 
socials, laborals, mediambientals, etc. que actualment estem 
patint.

Vivim uns moments transcendentals de la nostra història i els 
catalans no podem fallar. El dia 1 d’octubre VOTEM SÍ A LA RE-
PÚBLICA CATALANA.

Grup municipal d’ERC

L’1 d’octubre Catalunya decidirà
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CIA FADUNITO
Límits

L’espectacle de teatre gestual «Límits» de la companyia Fadunito, una 
reivindicació de les capacitats i de les possibilitats de les persones, va 
obrir el programa escènic del segon trimestre al local Catalunya. Es trac-
ta d’un muntatge multidisciplinari amb circ, manipulació d’objectes, 
moviment, teatre, música i clown que teixeix una història inspirada en 
el conte «L’elefant encadenat» de Jorge Bucay, que es planteja com una 
metàfora dels marcs mentals que ens autoimposem i que ens impedei-
xen créixer com a persones.

DEPARRANDA
El triacontes

La primera proposta de teatre familiar del segon trimestre va arribar el 
dia de Sant Jordi de la mà de la companyia DeParranda, que en aques-
ta ocasió va portar a la sala avinyonenca l’espectacle «El triacontes». 
És un divertit muntatge que decideix les històries que s’explicaran en 
funció d’on va a parar la fletxa d’una ruleta. N’hi va haver per a tots els 
gustos: curts, llargs, amb missatge, tendres o esbojarrats. Una proposta 
interactiva que va fer participar els nens i nenes que van celebrar la 
diada de Sant Jordi al Catalunya.

ALBA CARETA QUINTET
Orígens

La trompetista i cantant avinyonenca Alba Careta va tornar a trepitjar 
el Catalunya a final del mes d’abril per presentar amb el seu quintet 
un projecte personal basat en composicions pròpies: «Orígens». En 
aquest projecte l’artista s’acompanya d’Ukko Heinonen (saxo tenor), 
George Bereris (piano), Ignacio Santoro (contrabaix) i Guillermo Almo 
(bateria). En l’actuació, en què també es van interpretar estàndards de 
jazz i boleros, van acompanyar l’artista altres músics avinyonencs, en-
tre els quals el seu germà, el reconegut guitarrista Santi Careta.

PEP LÓPEZ
Per terra de dracs

La trompetista i cantant avinyonenca Alba Careta va tornar a trepitjar 
el Catalunya a final del mes d’abril per presentar amb el seu quintet 
un projecte personal basat en composicions pròpies: «Orígens». En 
aquest projecte l’artista s’acompanya d’Ukko Heinonen (saxo tenor), 
George Bereris (piano), Ignacio Santoro (contrabaix) i Guillermo Almo 
(bateria). En l’actuació, en què també es van interpretar estàndards de 
jazz i boleros, van acompanyar l’artista altres músics avinyonencs, en-
tre els quals el seu germà, el reconegut guitarrista Santi Careta.

COLLA DE GEGANTS NANS I GRALLERS D’AVINYÓ / XXI TROBADA GEGANTERA

Després d’anys sense celebrar-se, la Colla de Gegants, Nans i Grallers d’Avinyó, ha recuperat la trobada 
de gegants del poble. El dissabte 18 de març, l’entitat va celebrar la 21a edició de la trobada, que va 
comptar amb la participació de les colles d’Artés, Calders, Moià, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria 
d’Oló i Balsareny, a banda dels amfitrions. Després de la presentació de les colles, que van fer un ball 
individual, es va iniciar la cercavila, que va recórrer diferents carrers del poble fins arribar a la Plaça, on 
es va fer la ballada conjunta final.

GRUP ECOLOGISTA D’AVINYÓ (GEA) / JORNADA D’ANELLAMENT CIENTÍFIC D’OCELLS

El dissabte 1 d’abril es va dur a terme una jornada d’anellament científic d’ocells a la zona del Pont 
Vell, organitzada pel Grup Ecologista d’Avinyó (GEA). A 2/4 de 7 del matí es van parar tres xarxes, i fins 
a les onze es van anellar 16 ocells de 5 espècies diferents: merla, tallarol de casquet, rossinyol bord, 
mallerenga carbonera i mallerenga cuallarga, entre altres, gairebé tots locals. L’anellament va anar a 
càrrec de l’ornitòleg i anellador expert Santi Guallar, que va donar interessants explicacions sobre el 
plomatge, l’edat, el sexe o els costums de les espècies. La matinal va reunir una vintena de persones.

CANTAIRES D’AVINYÓ / CARAMELLES

Com cada any, per Pasqua Avinyó va viure la cantada de caramelles. Prop de 80 caramellaires sota la 
direcció de Montserrat Perarnau van cantar la sardana «Sota el Mas Ventós», el vals «La xalana» i «Les 
jotes d’Organyà». Els més petitons van cantar «El cavallet de cartró». D’altra banda,   es van ballar el ball 
de la Civada, el de les Cintes i el de Bastons, amb l’acompanyament musical dels grallers d’Avinyó. Com 
de costum, un carro guarnit va transportar els músics i es van enlairar les ballestes cap als balcons per 
fer arribar la targeta commemorativa i un ram de romaní.

CENTRE DE GENT GRAN I PUNTAIRES / DIA DEL SOCI I TROBADA DE PUNTAIRES

El dia 1 de maig, el Centre de Gent Gran d’Avinyó va celebrar la sisena edició del dia del soci, una cita 
que se celebra coincidint també amb la trobada de puntaires d’Avinyó. La jornada festiva va començar 
de bon matí amb la concentració de les puntaires vingudes de diferents punts que, amb els seus coixins 
i boixets, van omplir de color la plaça Major. Al migdia, per animar la festa hi va haver la ballada dels 
gegants d’Avinyó i, tot seguit, els actes es van traslladar a la pista poliesportiva, on es va fer el dinar del 
soci, que va culminar amb un ball a càrrec de Josep Maria.

AMICS DE LA MÚSICA / COLÒNIES MUSICALS

Per celebrar el desè aniversari de l’Aula de Música, els Amics de la Música d’Avinyó van organitzar, el 
cap de setmana del 27 i 28 de maig, les colònies musicals. La casa de colònies Can Puig de Sant Salva-
dor de Guardiola va acollir dos dies d’activitats en què alumnes i professors van compartir experiències 
amb la música com a eix central. El diumenge, també es van sumar a la trobada les famílies, que van 
compartir activitats i un bon dinar en què no va faltar el pastís d’aniversari i es van bufar les espelmes. 
D’altra banda, el 19 de juny es va celebrar un reeixit concert de final de curs de l’Aula de Música.

AMPA BARNOLA / FESTA DE FINAL DE CURS

Amb l’arribada de l’estiu, l’AMPA de l’Escola Barnola va organitzar, el dissabte 17 de juny, la Festa de 
final de curs. A l’habitual concurs de dibuix, s’hi van sumar altres activitats com el primer torneig de 
mataconills o cementiri, que va comptar amb una gran implicació d’alumnes i famílies. Els més petits 
van fer jocs infantils i també hi va haver un bon berenar, el comiat dels alumnes de sisè, teatre i un es-
pectacle de màgia en una tarda molt calorosa. Al vespre, es va fer el sopar a la pista poliesportiva amb 
uns 150 participants que van acabar la jornada ballant a ritme de zumba.

MOTOR CLUB AVINYÓ / TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS

El 28 de maig passat, el Motor Club Avinyó va celebrar la 6a Trobada de vehicles clàssics, aquest any 
amb la particularitat de la recollida de firmes en contra de la llei Àmbit-40 de l’AMB, què prohibirà 
l’accés d’aquests vehicles a les grans ciutats. També hi va haver un canvi d’ubicació de la trobada, que 
va deixar el Passeig, que quedava petit, i enguany va aprofitar la llargada del carrer Manresa per reunir 
una cinquantena de vehicles. Al migdia, els cotxes van sortir de ruta per Sant Feliu, Prats i Oristà, per 
tornar a Avinyó per la carretera del Muro. Va ser una jornada festiva per als amants dels clàssics, que va 
comptar amb una bona botifarrada.
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La dansa ha estat una de les protagonistes de la Fira dels Matiners, que es va fer el 14 de maig passat. Es van estrenar cinc danses 
de llancers la recuperació de les quals va ser fruit d’un intens treball que es va allargar durant un any i mig i que va involucrar 
musicòlegs, músics, historiadors, modistes i balladors del poble. Aquesta nova incorporació va ser una de les principals novetats 
de la fira, que enguany va arribar a la seva sisena edició i que compta amb la participació dels veïns del poble.

Fotografies: Pep Pedragosa
Guanyador del concurs d’Instagram: @ibl80



segle XIX, tot això s’ha perdut amb els anys. Però partint de 
cançons d’arrel popular que el musicòleg Ramon Vilar va 
anar recollint de la gent gran del poble durant els anys 80, la 
compositora Pilar López n’ha creat una nova música, a l’estil 
dels Llancers però mantenint l’arrel musical del cançoner po-
pular d’Avinyó. I a partir de les partitures escrites per Pilar Ló-
pez per piano, el músic Guillem Vilar ha fet l’adaptació per a 
que les danses fossin tocades per una orquestra. Gràcies a tot 
aquest treball, l’orquestra va gravar en estudi les cinc danses i 
per la Fira dels Matiners vam poder estrenar les danses i sentir 
aquestes cançons.

El ball dels Llancers és una dansa típica del segle XIX que es 
ballava a molts pobles de Catalunya, entre ells Avinyó. Con-
sistia en un grup de 5 danses de saló que ballaven quatre pa-
relles vestides amb rics guarniments. Solien ser balls en els 
que s’exhibien les famílies riques del poble. La memòria oral 
recorda que a principis del segle XX encara es ballaven els 
Llancers a la plaça Major del nostre poble.

Ara, gràcies al treball coordinat de tot un grup de persones, 
a Avinyó tenim  de nou el nostre ball dels Llancers. No s’han 
pogut recuperar la música ni la coreografia que hi havia al 

Un treball important ha estat també el de l’Anna Navarro, 
coreògrafa i dansaire de l’Esbart Manresà que ha ideat els 
moviments i els passos d’aquests balls. Els balladors han es-
tat cinc parelles que amb paciència, perseverancia i sota la 
direcció de l’Anna Navarro han estat assajant cada setmana 
des del mes de gener fins el dia de la Fira per a que el ball 
dels Llancers sortís el més perfecte possible. Els Llancers han 
sigut: Isabel Serra, Francesc Ruiz, Isabel Farré, Toni Due-
ñas, Gemma Rio, Pablo Aguilera, Anna Alsina, Jordi Riba, 
Jaume Bujons i Anna Centellas.

Finalment, i molt important també, ha estat el treball de les 
modistes Dolors Baró, Anna Grau i de membres de la Co-
missió dels Matiners com la Carme Arroyo, entre d’altres, 
que han confeccionat uns vestits ben lluïts que són veritables 
obres d’art.

Per tant, gràcies a la proposta inicial del Ramon Vilar i al tre-
ball col·lectiu de molta gent podem dir que a Avinyó tenim 
de nou el ball dels Llancers.


