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Al Ple municipal del dia 30 de maig de 2018 es va acordar, per 
unanimitat, presentar la moció per sol·licitar al Memorial De-
mocràtic de la Generalitat de Catalunya la col·locació de  pla-
ques o llambordes Stolpersteine en record dels avinyonencs 
deportats als camps d’extermini nazis. 

Les Stolpersteine són llambordes quadrades de 10 cm x 10 
cm fetes de formigó i cobertes d’un full de llautó on es gra-
ven les dades de les persones empresonades i deportades. 
Es col·loquen al paviment de davant de les cases on les víc-
times van viure. Cada llamborda és única i es realitza a mà, 
com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb 
l’exterminació industrialitzada dels nazis.

Les plaques Stolpersteine són una iniciativa de l’artista ale-
many Gunter Demnig. Actualment hi ha més de 50.000 llam-
bordes repartides en 21 països europeus.

A data d’avui, l’Ajuntament té constància que dos avinyonencs, 
Valentí Vall Riu i Josep Girabau Morral, varen ser deportats a 
camps de concentració nazis i moriren al camp d’extermini de 
Gusen l’any 1941.

La Moció que es va aprovar al Ple és la següent:
Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stol-
persteine en record a les persones d’Avinyó deportades i 
executades als camps de concentració nazis

El passat 27 de gener es va celebrar el Dia Internacional de 
Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust a 
tot Catalunya. Diverses ciutats del país (Girona, Sabadell, Man-
resa, Igualada, Castellar del Vallès, etc.) ho van fer col·locant 
llambordes stolpersteine en llocs significatius de la ciutat o da-
vant de les llars on van néixer o van viure persones vinculades 
a les seves ciutats que van morir en camps de concentració. 
Aquestes ciutats se sumen a una iniciativa que ja havien ende-
gat altres anys diverses poblacions catalanes.

El foment de la memòria històrica és important com a eina 
de dignificació i record per a les persones que han sigut víc-
times de guerres, pogroms o persecucions diverses per raons 
ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus. Alhora, 
i més enllà del record necessari, crear espais de memòria és 
imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de la 
tolerància i del respecte entre les generacions més joves.

Les llambordes stolpersteine són petits monuments creats per 
l’artista alemany Gunter Demnig en memòria de les víctimes 
del nazisme. Les stolpersteine són llambordes quadrades de 

10 cm x 10 cm, fetes de formigó i cobertes d’un full de llautó, 
on es graven les dades de cada persona, i que es col·loquen al 
paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viu-
re o treballar lliurement abans de ser empresonades i deporta-
des. Cada llamborda és única i es realitza de manera especial 
a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar 
amb l’exterminació industrialitzada dels nazis. El memorial en 
forma de plaques disperses esteses per tot el continent que ha 
esdevingut la suma dels stolpersteine ens permet adonar-nos 
de la magnitud de la tragèdia. 

Des de l’inici del projecte, el 1993, s’han col·locat més de 
50.000 llambordes a diversos països d’Europa: Alemanya, Àus-
tria, Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, 
Itàlia, Noruega, etc. La primera instal·lació a Catalunya es va fer 
el 2015 a Navàs.

Pensem que la lluita per mantenir la memòria de les víctimes 
del nazisme ha de continuar en el temps i que aquest memo-
rial és una bona manera de recordar els avinyonencs que en 
van ser víctimes.

Segons les dades de què disposa actualment aquest Ajunta-
ment, dos avinyonencs, Valentí Vall Riu i Josep Girabau Morral, 
varen ser deportats a camps de concentració nazis i van morir 
al camp d’extermini de Gusen l’any 1941.

El Ple de l’Ajuntament aprova
la Moció per a la instal·lació de llambordes
Stolpersteine en record a les persones d’Avinyó
deportades als camps de concentració nazis 
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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

Sorea Dimecres de 12.00 h a 13.00 h

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

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
Matí. Dimecres i dissabte de 10.30 a 13.30 h.
Tarda. De dilluns a divendres de 15.30 a 20.00 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
Avinyó Fibra / 93 838 70 32

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

Actualitat
Governació
Urbanisme
Hisenda
Serveis Municipals
Turisme
Participació ciutadana
Comunicació
Educació

Salut i Acció social
Esports
Medi ambient i Entorn rural
Joventut
Cultura
Grups Municipals
El Catalunya
Coordinadora d’entitats
Vist i viscut
Història i patrimoni

3-4
5-6
7-9

10-11
12
13

14-15
16
17

18-20
21

22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35

36

Edició: Ajuntament d’Avinyó
Agraïments: redactors i col·laboradors
Correcció: Ramon Capelles
Fotografia: Josep Pedragosa, Ramon Serra, 
Montserrat Serrat i Sílvia Rodríguez
Disseny i maquetació:
Ivó Oliveras / www.woahstudio.com

Dipòsit legal: B-9890-2006
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La moció, que va ser aprovada al ple del 4 d’abril per unani-
mitat dels dos grups municipals, és també una denúncia de la 
deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.

Amb l’aprovació de la moció, l’Ajuntament d’Avinyó va 
acordar:

Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim 
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: 
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, 
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del 
respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans, 
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.

Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recolli-

des i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar 
la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets 
polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part 
d’un Estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’Estat es-
panyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comu-
nicació per part de l’Estat.

Demanar a les institucions europees que no continuïn empa-
rant accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia inter-
nacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi 
el respecte als drets dels ciutadans catalans.

Instar a totes les entitats d’Avinyó a defensar els drets fonamen-
tals, civils i  polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres le-
gítims representants escollits democràticament del Parlament 
de Catalunya.

El passat 21 de desembre es van celebrar a Catalunya unes 
eleccions al Parlament imposades pel govern de Mariano Rajoy 
en aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola. Un arti-
cle, cal recordar-ho, que s’ha desenvolupat ara amb un redactat 
que contradiu la mateixa constitució.

A aquestes eleccions, els partits independentistes s’hi van pre-
sentar en inferioritat de condicions respecte als altres partits, 
donat l’empresonament i l’exili dels seus líders i candidats, als 
quals, contravenint els seus drets, no se’ls va permetre parti-
cipar en campanya. Malgrat això, l’opció independentista va 
rebre el suport majoritari de la població catalana. El fet que en 
aquestes eleccions la participació fos més gran mai, dona a la 
victòria independentista una legitimitat irrefutable que els al-
tres partits haurien de reconèixer.

Partit

Junts per Catalunya (JxC)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Ciutadans (C´s)

Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Partit Popular (PP)

Catalunya en Comú - Podem

PACMA

Recortes Cero

Blancs

Nuls

Vots totals

Participació

Vots

680

415

110

100

51

39

25

2

1

12

6

1.441

84,9%

Percentatge (%)

47,39

28,92

7,67

6,97

3,55

2,72

1,74

0,14

0,07

A Avinyó, els resultats de les eleccions del 21 de desembre van 
mostrar també, i una vegada més, que l’opció independentista 
té el suport de la immensa majoria dels avinyonencs (el 83,3% 
dels votants). 

El Govern català sorgit d’aquestes eleccions, el qual, amb mol-
tes dificultats, s’ha pogut constituir, té molt clar que el camí a 
seguir és el marcat pel referèndum de l’1 d’octubre i les resolu-
cions del Parlament de Catalunya d’aquell mes: el de la Repú-
blica Catalana. Un camí a emprendre en benefici i en defensa 
de tots els catalans, tots, sigui quin sigui el seu origen, creença 
o llengua. I els ajuntaments, com a administració més propera 
al servei del ciutadà, donarem suport al Govern de tots els cata-
lans i continuarem sent fidels al mandat republicà.

L’Ajuntament d’Avinyó aprova una moció demanant 
l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats 

L’opció independentista, novament majoritària el 21D

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

La Diputació de Barcelona va obrir recentment una convoca-
tòria extraordinària d’ajuts destinats a sufragar depeses de 
reparacions i millores en els equipaments públics dels ajunta-
ments de la seva demarcació. Els tipus d’equipaments per als 
quals es podia demanar subvenció eren: educatius, culturals, 
esportius, biblioteques i mercats. 

Els projectes són a executar l’any 2018 o el 2019. Cada ajunta-
ment podia presentar diversos projectes, però només podia 
rebre subvenció per a un màxim de dos projectes per any. La 
convocatòria era, a més, per concurrència competitiva; és a 
dir, que rebien ajuts els projectes més ben puntuats. Al mes 

Programa

Equipaments esportius

Totals

Edificis singulars

Equipaments culturals

Equipaments educatius

Equipaments educatius

Projecte

Focus de tecnologia led
per al camp de futbol

Execució Pla director de
la Torre dels Soldats

Renovació equipament 
tècnic local Catalunya 

Renovació tancaments 
exteriors planta baixa
escola Barnola

Renovació tancaments exte-
riors Aula de Música

Any
execució

2018

2018
2019

2019

2019

2018

Diputació
(euros)

45.000,00

241.374,20

96.300,00

22.500,00

50.000,00

27.574,20

Ajuntament 
(euros)

5.000,00

45.592,09

15.700,00

7.500,00

14.328,29

3.063,80

Total 
(euros)

50.000,00

286.966,29

112.000,00

30.000,00

64.328,29

30.638,00

d’abril, la Diputació ho va resoldre i l’Ajuntament d’Avinyó ha 
aconseguit el màxim possible de dos projectes subvencionats 
per any. Són els relacionats en la taula adjunta.

La convocatòria també incloïa ajuts per a obres de reparació 
i millora en edificis singulars i elements patrimonials. En 
aquesta categoria, Avinyó ha rebut una subvenció de 96.300 
euros per executar el Pla director de la Torre dels Soldats que 
la Diputació de Barcelona va redactar per tal de rehabilitar-la 
completament i fer-la visitable. 

Avinyó rep 241.000 euros
de la Diputació de Barcelona per
millorar els equipaments municipals



El ple municipal de 30 de maig de 2018 va aprovar el nou in-
ventari general dels béns i drets de l’Ajuntament d’Avinyó. Un 
inventari que s’ha pogut fer gràcies a un ajut tècnic de la Di-
putació de Barcelona que l’equip de govern va sol·licitar. La Di-
putació va encarregar la confecció de l’inventari a una empre-
sa externa especialitzada en aquests temes, que durant uns 
mesos va treballar al nostre ajuntament amb estret contacte 
amb els serveis administratius.

La seva tasca va consistir a identificar i catalogar tots els 
béns de l’Ajuntament: terrenys, edificis, construccions diver-
ses, mobiliari, equipaments tècnics, ordinadors, maquinària, 
automòbils, mobiliari urbà, enllumenat públic, carrers, parcs, 
zones verdes... Al mateix temps, es va fer una valoració 
econòmica de cadascun dels béns, de tal manera que ara 
disposem d’una valoració ajustada de tot el patrimoni munici-

L’Ajuntament d’Avinyó ha incorporat a la plantilla de personal un vigilant municipal que vetllarà per la promoció activa del civis-
me i la seguretat al municipi. Es tracta de Domènec Casals, que va superar totes les fases del procés de selecció i que exerceix les 
seves funcions des del dia 1 de març.

D’acord amb la llei de les Policies Locals de Catalunya, el nou vigilant desenvoluparà les seves atribucions agrupades en quatre 
grans àrees:

Per desenvolupar les seves funcions, el vigilant municipal treballarà en estreta coordinació amb els Mossos d’Esquadra i amb els 
diferents serveis de protecció civil i d’emergències. 

Estem convençuts que la implantació del servei de vigilant municipal serà molt beneficiosa per a Avinyó.

pal. Actualment el valor global d’aquest patrimoni ascendeix 
a 14.852.000,95 euros.

Un resultat molt important de tot aquest treball ha estat la 
creació d’un inventari informatitzat que conté totes les da-
des dels béns actuals i que es podrà anar ampliant i actualit-
zant cada vegada que es faci una nova adquisició o una nova 
inversió.

Fins ara, la informació patrimonial de l’Ajuntament d’Avinyó 
estava molt desfasada, i tenir-la actualitzada era una necessi-
tat que s’havia de resoldre. Amb l’inventari es disposarà d’un 
instrument que ha de servir per a la conservació i defensa del 
patrimoni, així com per facilitar l’exercici de diverses potestats 
administratives sobre els béns municipals.

• Custodiar i vigilar béns, serveis,  
  instal·lacions i dependències
  municipals.

• Ordenar i regular el trànsit en el nucli 
  urbà d’acord amb les normes
  de circulació.

• Participar en les tasques d’auxili
  al ciutadà i de protecció civil, d’acord 
  amb el que disposen les lleis.

• Vetllar pel compliment de reglaments, 
  ordenances, edictes, resolucions i altres 
  disposicions i actes municipals.

Actualitzat l’inventari de béns
i drets de l’Ajuntament d’Avinyó

Avinyó incorpora un vigilant municipal
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Remodelació
de la
Biblioteca
d’Avinyó

Projecte d’urbanització dels carrers
Canserra, Ponent i Sant Antoni

Aquest any, coincidint amb el seu 40 aniversari, la Biblioteca d’Avinyó serà remo-
delada  per fer-la més funcional i s’hi faran actuacions de manteniment i millora. La 
Biblioteca d’Avinyó va ser reformada l’any 2006 amb una actuació que va millorar 
considerablement les seva distribució, mobiliari i funcionalitat. L’any 2013, el nou 
equip de govern de l’Ajuntament d’Avinyó vam plantejar a la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona de fer-hi uns canvis addicionals, sobretot 
per trobar una nova ubicació per a la col·lecció de publicacions locals, situada fins 
ara en una sala creada en el que era el porxo de l’antic edifici escolar i que no té unes 
condicions d’aïllament tèrmic prou bones. La Gerència de Serveis de Biblioteques 
ens va comunicar el seu interès en aquest canvi, tot afegint-hi altres remodelacions 
que durant les actuacions de 2006 van quedar pendents de fer. A partir de les dues 
propostes, l’Ajuntament d’Avinyó ha elaborat un projecte de remodelació que ha 
rebut el vistiplau de la Gerència de Serveis de Biblioteques, que és qui gestiona 
l’equipament. 

L’actuació consistirà principalment a convertir en espai bibliotecari una de les dues 
sales destinades a lavabos i a unir l’espai de l’entrada amb el despatx-magatzem veí 
per fer una entrada i zona de revistes molt més àmplia. També es desplaça la porta 
d’entrada per fer que la sala del porxo sigui una sala interior. S’adquirirà nou mobilia-
ri per equipar aquests nous espais i redistribuir els existents, s’instal·larà equipament 
audiovisual fix i es faran actuacions de reparació i reforma en la façana i la teulada 
de l’edifici.

L’actuació està pressupostada en 44.644,00 euros. El projecte ja ha estat aprovat en 
Junta de Govern Local i properament es procedirà a licitar les obres.

Un dels objectius prioritaris de l’equip de govern municipal és 
resoldre les mancances urbanístiques que presenten alguns 
carrers del poble. Els carrers Canserra i Ponent estan esperant, 
des de fa anys, la seva urbanització. I el primer tram del carrer 
Sant Antoni, continuació natural dels anteriors, també pateix 
mancances que urgeix resoldre. 

Amb la intenció de solucionar aquesta situació, l’Ajuntament 
d’Avinyó ha elaborat un avantprojecte d’urbanització dels ca-
rrers Sant Antoni, Canserra i Ponent i ha demanat a la Diputa-
ció de Barcelona una subvenció que cobreixi parcialment les 
despeses d’execució de les obres. Ara, que ja tenim la resposta 

de la Diputació confirmant una subvenció de 95.000 euros per 
executar aquest projecte, hem començat a fer els passos se-
güents perquè que la urbanització d’aquests carrers pugui ser 
una realitat.

El mes d’abril passat es va mostrar l’avantprojecte als veïns 
d’aquests tres carrers per tal de recollir les seves opinions i 
suggeriments i poder preparar el projecte definitiu. Ara el 
projecte ja està redactat, l’ha d’aprovar el ple municipal i s’ha 
d’exposar públicament. Al mateix temps, s’ha creat la partida 
pressupostària per fer front a les despeses de la seva execució. 
L’objectiu és poder iniciar l’execució de l’obra cap a finals d’any.
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Subvenció per arranjar la pista d’accés
a Santa Eugènia de Relat 

Iniciades les obres de
reurbanització de la pujada Raval

En marxa les obres d’arranjament
del camí de l’Urbisol a la Ruca

Finalitzades les obres
del carrer Sallent

L’estructura del camí asfaltat que dona accés al nucli de Santa Eugènia de Relat des 
de la carretera de Sant Feliu Sasserra presenta trams amb deficiències visibles: xara-
galls, clots i un ferm que ha sofert un acusat desgast i deteriorament, fet que afecta 
directament la transitivitat de la via. Aquest deteriorament ha estat causat, princi-
palment, pel trànsit de vehicles pesants. 

Amb la finalitat de poder arranjar la pista i garantir uns nivells de confort i seguretat 
adequats per al trànsit de vehicles, així com la seva correcta funcionalitat i durabili-
tat, l’Ajuntament d’Avinyó va redactar un projecte d’obra ordinària i va sol·licitar un 
ajut a la Generalitat de Catalunya dins el programa d’arranjament de camins públics 
locals per al període 2018-2020. En la seva resolució, la Generalitat atorga una 
subvenció que cobreix el 95% de les despeses d’execució d’aquest projecte, tot 
establint que les obres s’han d’efectuar l’any 2018.

El projecte té un cost de 50.000 euros; per tant hi ha una aportació de 2.500 euros per 
part de l’Ajuntament d’Avinyó i de 47.500 euros per part de la Generalitat de Catalunya.

Les obres consistiran en l’estabilització del ferm eliminant el paviment asfàltic i exe-
cutant una caixa de paviment amb un grau de compactació eficaç, per, posterior-
ment, fer un nou paviment amb aglomerat asfàltic. Es realitzaran obres de neteja i 
condicionament de les cunetes i vores existents i actuacions puntuals d’arranjament 
de flonjalls, i s’adoptaran mesures de seguretat viària. El camí a arranjar té 370 m per 
una amplada mitjana de 5 m en el tram recte. 

Una vegada acabat el procés de licitació, la Junta de Govern 
Local, en la reunió del 19 d’abril, va aprovar l’adjudicació de les 
obres de reurbanització de la pujada Raval a l’empresa Berga-
via SL per un import 84.632,83 euros. Les obres van començar 
el 28 de maig i el termini d’execució és de 3 mesos.

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 Tarra-
dellas. 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, fet que causa eslla-
vissades de terres i pedres que afecten la calçada, i
• la inseguretat de la via per a la mobilitat dels vianants.

El projecte preveu fer un mur de contenció de les terres del 
talús que s’ha anat menjant el carrer. Es construirà una vorera 
per a vianants entre el mur i la calçada i es col·locarà una ba-
rana de protecció a l’altra banda de carrer, 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 renova la xarxa de clavegueram, 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 fibroci-
ment, per una de polietilè. La pavimentació de la calçada serà 
d’aglomerat asfàltic.

El cost del projecte abans de la licitació, comptant 
l’execució de l’obra més honoraris tècnics, és de 108.891,77 
euros.  L’Ajuntament d’Avinyó disposa d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona de 50.000 euros, i la resta es distribueix 
entre l’Ajuntament i les contribucions especials del veïns (vegeu 
AVINYÓ INFORMA núm. 25).

El passat mes de març, l’empresa Innovia-Coptalia va començar les obres 
d’arranjament de la pista que va de l’hotel Urbisol fins a la casa de colònies de la 
Ruca. Les primeres accions van consistir a refer cunetes i netejar vorals per obtenir 
una bona conducció de l’aigua de la pluja i evitar la seva activitat erosiva. El següent 
pas va ser la reparació del ferm de tot el camí, eliminant forats i xaragalls i traient les 
restes d’una antiga capa de quitrà que hi havia en alguns punts. S’ha de dir que les 
contínues pluges han entorpit les obres en certs moments. Tot i així, en el moment 
d’escriure aquestes ratlles les obres ja estaven encarant la seva finalització.

El primer tram del carrer Sallent ja llueix la seva nova fesomia. 
La d’un carrer de plataforma única amb prioritat per a via-
nants. El terra, fet amb llambordes, dona continuïtat al disseny 
del carrer Doctor Herms i la Placeta, amb la diferència que, tret 
d’un tram inicial, aquí s’ha refet tota l’amplada de carrer. 

Quant als serveis, s’ha refet el clavegueram i la canalització 
d’aigua potable. També s’hi ha inclòs la canalització de gas per 
poder donar servei als veïns que ho sol·licitin, i una canalitza-
ció addicional per a telecomunicacions i telefonia. A la part 
final del tram executat s’ha creat una petita zona tipus parc, 
amb bancs, arbres i fanals, que serà un espai útil per als veïns 
per poder gaudir del carrer.

Les obres van acabar a primers de maig. Donat que es va 
superar, de llarg, el termini previst per a la seva execució, 
l’Ajuntament està estudiant de penalitzar l’empresa adjudica-
tària per l’excés de temps no justificat. 

En el moment d’escriure aquest article, mancava, encara, exe-
cutar la modificació del traçat del cablatge elèctric, pendent 
de l’autorització d’Endesa.
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Pressupost General
de l’Ajuntament d’Avinyó 2018
El Pressupost General de l’Ajuntament d’Avinyó per a l’exercici de 2018, 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 2.224.385,79 €, 
distribuït per capítols de la següent manera:

Capítols

1

2

3

4

6

9

Descripció

Àrea d’emergència i transferència

Camí de Santa Eugènia 

Obra pendent cementiri

Actuacions fora de l’àmbit del projecte
del carrer Sallent

Senyalització trànsit carrers

WC portàtils

Diagnosi llar d’infants

Aportació al XAT per inversions

Cotxe vigilant

Senyalització Horta, Urbisol i camí ramader

Llibre microrelats

Escales Turic

Substitució càmeres videovigilància
al pavelló (assegurança)

TOTAL:     222.052,79

Descripció

Web Matiners. Renovació domini
i bolcat informació

Actuacions via pública: acabat superficial illeta 
Ctra. Oló, tractament antilliscant rotonda 
zona monument i topall carrer Entitats

Reparació canalització aigües
pluvials Serrat Ferrer

Automatització del sistema de control
de clor a la piscina

Millores en la instal·lació d’aigua al pavelló 

Millores camp de futbol

Climatització llar d’infants

Inversions escola Barnola

Renovació parcs infantils 

Adquisició maquinària brigada

Mobiliari atenció al públic

Renovació equipament informàtic i llicències

Equipament local Catalunya 

Import 

8.000,00

50.000,00

5.000,00

20.000,00

12.000,00

6.000,00

3.800,00

15.000,00

18.000,00

6.000,00

3.500,00

12.000,00

7.952,79

Descripció

Indemnització companyia asseguradora

Subvencions Diputació de Barcelona. 

Subvenció Generalitat

Estalvi

TOTAL

Import

7.952,79

15.200,00

48.825,00

150.075,00

222.052,79

Import 

1.000,00

2.500,00

8.000,00

4.400,00

4.700,00

3.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

1.500,00

3.700,00

1.000,00
Capítols

1

2

3

4

5

7

9

Denominació

A) OPERACIONS CORRENTS

Despeses de personal

Despeses de béns corrents i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Inversions reals

Passius financers

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Denominació

A) OPERACIONS CORRENTS

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Transferències de capital

Passius financers

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Ajuntament 

836.484,43

920.558,60

2.800,00

223.089,97

203.252,79

38.200,00

2.224.385,79

Ajuntament 

948.000,00

70.000,00

478.362,79

653.700,00

10.298,00

64.025,00 

   

2.224.385,79

XAT 

28.516,00

15.000,00

43.516,00

XAT 

28.516,00

15.000,00

43.516,00

Consolidat de l’entitat

836.484,43

949.074,60

2.800,00

223.089,97

218.252,79

38.200,00

2.267.901,79

Consolidat de l’entitat

948.000,00

70.000,00

506.878,79

668.700,00

10.298,00

64.025,00

2.267.901,79

ESTAT DE DESPESES (en €)

CAPÍTOL D’INVERSIONS (en €)

DETALL FONTS DE FINANÇAMENT: ESTAT D’INGRESSOS (en €)

ESTAT D’INGRESSOS (en €)
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Juntament amb la promoció industrial i del sector primari, 
l’equip de govern de l’Ajuntament d’Avinyó treballa també 
en l’estimulació, a través del turisme, del sector serveis com 
a tercera pota del desenvolupament econòmic del nostre 
municipi. Això s’aconsegueix posant Avinyó en el mapa; és a 
dir, donant a conèixer els valors patrimonials i festius que són 
atractius als possibles visitants. 

A part de les accions individuals de promoció turística que ja 
fem com a municipi, també és important col·laborar i coordi-
nar-nos amb altres pobles de la comarca. I això també ho fem. 
Un primer nivell de coordinació és l’entitat Bages Turisme, de 
la qual Avinyó forma part. Un segon nivell és el Geoparc de la 
Catalunya Central, al qual el nostre municipi també pertany.

El Geoparc és un instrument de promoció turística molt impor-
tant, aconseguit gràcies al bon treball d’entitats del Bages i del 
Consell Comarcal. El formen els municipis del Bages i el Moianès 
i el municipi de Collbató. És un projecte que posa en valor els 
atractius geològics i miners del territori, així com els actius turís-
tics, sota un denominador comú: el Geoturisme, amb una ofer-
ta turística interessant i de qualitat que integra cultura, natura, 
geologia, mineria i gastronomia (www.geoparc.cat).

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura) es va implicar recentment 
amb el model de Geoparc a través de la Xarxa Mundial de Geo-
parcs tot incorporant-hi els compromisos de conservació d’un 
medi ambient sa, l’educació sobre les ciències de la Terra i el 
desenvolupament econòmic local sostenible.

El Geoparc de la Catalunya Central organitza activitats de pro-
moció turística, algunes de les quals s’han fet a Avinyó, com el 
Cicle de Sortides pel Geoparc o la Sortida geològica al torrent 
Salat d’Avinyó.

Ara el Geoparc acaba d’elaborar un projecte de recuperació 
de patrimoni i promoció turística que ha rebut una subvenció 
de fons europeus (FEDER) i que s’executarà en 10 municipis 
de la comarca. Un d’ells, Avinyó. En el nostre cas, es tracta del 
“Condicionament de l’accés i promoció turística del Pont Vell”. 
Una actuació que reforçarà encara més la integració d’Avinyó 
al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.
Amb els distintius de Geoparc i UNESCO, molt ben valorats in-
ternacionalment, el posicionament turístic d’Avinyó fa un nou 
pas endavant. 

La Diputació de Barcelona ha impulsat, conjuntament amb 
l’Institut de Turisme Responsable i la Cambra de Comerç de 
Barcelona, l’acte de lliurament dels distintius del “Compromís 
per la sostenibilitat Biosphere”, que es va celebrar el dimarts 
13 de març a la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Els certificats 
es van atorgar a 245 empreses i serveis de la demarcació de 
Barcelona, 23 dels quals per a iniciatives turístiques del Bages, 
dues de les quals d’Avinyó: Bodegas Abadal i Ca la Pilar.

La certificació “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” és 
un programa a escala mundial de qualitat i sostenibilitat turís-
tica. Aquest programa, que va néixer amb el suport de Nacions 
Unides a través de la primera Conferència Mundial de Turisme 
Sostenible, és un segell que, en el cas concret del Bages, va 
acompanyat també del distintiu d’empresa/equipament ad-
herit al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

Empreses i entitats reconegudes
Les empreses i equipaments del Bages reconeguts pel seu compromís amb el turisme responsable han estat els següents: Al-
berg de Castelladral, Artrip Experience, Bodegas Abadal, Ca la Pilar, Cal Carter, Cardona Turisme, Castell del Poble Vell de Súria, 
Eco-rail del Cardener, el Mas de Castelltallat, el Salt Casa Rural i de Colònies Mura, Museu de la Tècnica de Manresa, Gaià-guies, 
Heretat Oller del Mas, Hostal Restaurant Guilleumes, Hostal Soler, Hotel 1948 Manresa, Hotel Bremon, la Brocada Serveis, les 
Corts de Biosca, Mas de la Sala, Oficina de Turisme de Rajadell, Oficina de Turisme de Súria i Oli Migjorn.

Avinyó és Geoparc
Mundial UNESCO

Millores en el servei d’abastament
d’aigua Bages Llobregat

Accions de millora de la via pública

23 empreses i entitats del Bages reben el distintiu 
“Compromís per la sostenibilitat Biosphere”

Avinyó, Artés, Calders i Sallent són els quatre municipis que formen part del sistema d’abastament d’aigua potable Bages Llo-
bregat que recull l’aigua de la sèquia en el terme de Sallent, on hi ha la planta potabilitzadora (ETAP). El sistema està gestionat 
pel Consell Comarcal del Bages i el servei de distribució d’aigua el realitza Aigües de Manresa.

Les obres del sistema de portada d’aigua del Llobregat van finalitzar l’any 2015. Hi havia diverses mancances d’origen que s’han 
anat corregint amb aportacions econòmiques de l’Agència Catalana de l’Aigua. Al mateix temps, el Consell Comarcal ha iniciat 
un seguit d’actuacions que milloraran notablement aquest servei. Donat que afecten directament el servei que rebem a  Avinyó, 
les exposem a continuació:

• Construcció d’un nou dipòsit de 160.000 litres d’aigua tractada a l’ETAP comarcal per complementar el dipòsit existent. 
Aquesta actuació permetrà millorar el marge de maniobra de l’ETAP en cas d’avaria o execució d’actuacions programades a les 
instal·lacions. Es preveu que aquest mes de juny entri en funcionament.

• Reparació del camí d’accés a l’ETAP.

• Redacció del projecte constructiu del futur dipòsit de capçalera de 2.000 m3 de capacitat a l’actual recinte de l’ETAP Bages 
Llobregat, que dotarà el sistema comarcal de major capacitat de reserva.  Es preveu que les obres es puguin iniciar entrat 
el 2019. El projecte serà possible gràcies al finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Diputació de Barcelona i el mateix 
Consell Comarcal del Bages.

• Redacció del projecte per a un altre dipòsit de reserva a la zona del mas la Paloma d’Artés. 

• Treballs de millora del procés de potabilització en la línia de filtratge i decantació de l’aigua, la construcció d’un nou magatzem 
per a reactius químics i l’arranjament dels desguassos de les instal·lacions, entre d’altres. Es preveu que durant el tercer trimestre 
d’enguany es pugui licitar el projecte d’obres.

Donat que aquestes obres es paguen majoritàriament amb subvencions, el ajuntaments no hem de fer cap aportació econòmi-
ca específica més enllà del fons de reposició inclòs en la tarifa anual que paguem per la compra d’aigua.

Aquest hivern vam viure un episodi de nevades durant el qual la brigada municipal 
va estar vetllant tot el dia per mantenir els carrers en les millors condicions possibles. 
També es va comptar amb l’ajuda d’un jove d’Horta i el seu tractor per així entre 
tots poder anar repartint les zones a mantenir i alhora poder respondre amb més 
eficiència a cada carrer.

A principis d’aquesta primavera també s’ha adequat una zona del Serrat Ferrer en la 
qual, degut a la pluja, l’aigua no estava ben canalitzada, i això feia que marxés per 
diferents punts i provoqués el deteriorament del mateix terreny; ara s’han adequat 
aquestes canalitzacions modificant els talussos i col·locant unes muralles de pedra 
al perímetre de la zona infantil més proper als talussos.

Una altra tasca pendent que s’ha pogut resoldre aquest mes d’abril ha estat la subs-
titució i renovació del parc infantil que hi ha a la zona interior dels pisos del Sector 
5 (parc Maragall); els elements estaven molt deteriorats i podien resultar perillosos 
per als/les usuaris/ies.

Tot això sense oblidar-nos de les tasques diàries de la brigada municipal i de totes 
les avaries que sorgeixen imprevistes i fan que sigui imprescindible prioritzar-les 
com més ràpid millor per tal de tenir-les solucionades i així evitar algun mal major.
 



Finalitzada la remodelació del patí de l’escola Barnola,
el Projecte participatiu guanyador de la 1ª edició.
El projecte guanyador de la 1ª edició 
dels Projectes Participatius, Mou-te pel 
pati, està pràcticament enllestit, pen-
dent només de detalls que finalitzaran 
aquest estiu.

El projecte Mou-te pel pati consta 
de diferents espais: zones d’esport, 
d’aprenentatge, de joc i d’actuacions 
en els perímetres. En cada zona s’han 
realitzat actuacions diferents, com les 
accions d’estabilització dels talussos 
del perímetre del pati i formació de 
drenatge; l’adequació de l’accés: bancs; 
la construcció d’un galliner al costat 
de l’hort; l’adequació de dues zones 
d’aprenentatge: plantació d’arbres, 
instal·lació d’una font, arranjament del 
mur i pintat amb pintura de pissarra, 
reutilització i transformació de bovines 
en taules, millores acústiques, arranja-
ment de la glorieta; la construcció d’un 
insectari i d’un niu de llibres, el condicio-
nament global del pati de petits amb la 
col·locació d’una cuineta, un sorral, un 
circuit d’aigua i un rocòdrom.

Queda pendent la construcció d’una ba-
rraca de vinya de pedra i plantar ceps, 
cosa que es farà al llarg del mes de juliol.
L’adequació del pati permet potenciar 
les possibilitats pedagògiques de l’espai 
exterior de l’escola i crear espais més 
adequats a les necessitats de desenvolu-
pament dels infants, permet enriquir-ne 
l’ús com a part de les activitats diàries 
d’aprenentatge, observant i experimen-
tant, i reforçar les relacions entre la co-
munitat educativa.

El projecte es va presentar el dissabte 
dia 16 de juny, coincidint amb la Festa 
de Fi de Curs.

Nenes i nens, gaudiu-ne molt!
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Arrenca la 2ª edició
dels Projectes Participatius amb novetats.
Anima’t i participa-hi! 

Després de la satisfactòria experiència de l’any passat amb 
l’elevada participació de la ciutadania, tant en la presenta-
ció de projectes com en el procés de votació, l’Ajuntament 
d’Avinyó promou la 2a edició dels Projectes Participatius, 
a través dels quals els veïns i veïnes del municipi proposen i 
decideixen en què i com volen invertir els 30.000 € de pres-
supost que enguany l’Ajuntament aporta per a aquests pro-
jectes. 

La valoració de la Comissió de seguiment del procés participa-
tiu de l’any passat ha impulsat a introduir millores en el procés 
d’enguany!

Les novetats d’aquesta edició són:

1. Incrementar en 5.000 € el pressupost. A la 1ª edició s’hi van 
destinar 25.000 € i actualment en són 30.000 €.

2. Distingir dues modalitats de projectes:

• Modalitat A: propostes presentades per entitats associatives.

• Modalitat B: propostes presentades per particulars.

Per a ambdues modalitats, el pressupost és de 15.000 €.

Els projectes guanyadors s’executaran al llarg del 2019.

Calendari

• Presentació de projectes: del 18 de juny al 9 de juliol

• Valoració tècnica: del 18 de juny al 14 de setembre
(agost vacances)

• Sessió presentació projectes: 13 d’octubre, 11.00 h, 
  a l’ajuntament

• Exposició i votació projectes: del 13 al 28 d’octubre

• Sessió de retorn: 14 de desembre, 20.00 h, al Refugi

La finalitat dels Projectes Participatius és potenciar la partici-
pació dels habitants i fomentar el debat municipal sobre les 
necessitats del municipi d’Avinyó. 

Tens una proposta per a Avinyó? 
Participa i presenta el teu projecte!



Xarxa municipal de fibra òptica

Recerca de col·laboradors per reprendre
l’emissió de Ràdio Avinyó al setembre

Aquest mes de juny es preveu donar per acabat definitivament el canvi de les entrades de cable coaxial del servei de televisió 
a cable de fibra òptica. L’acabament es materialitzarà amb el tancament del servei a la capçalera de l’ajuntament. A part de la 
millora tècnica que suposa aquest canvi, la migració també està servint per posar al dia el llistat d’usuaris del servei de televisió, 
el qual supera els 400 domicilis abonats. Domicilis que, atès que tenen la instal·lació de fibra òptica feta, es poden abonar al 
servei de telecomunicacions d’internet i telefonia que ofereixin els operadors que utilitzin la xarxa municipal; actualment ho fa 
Avinyó Fibra.

Hi ha pendent l’execució, que explicàvem en la revista anterior, de la portada del servei de telecomunicacions de banda ampla 
a les masies de Relat a través d’antena. Esperem que aquest projecte pugui ser realitat ben aviat.

Properament, Ràdio Avinyó tornarà en antena i és per aquest motiu que la Comissió de Ràdio Avinyó està fent campanya per 
cercar col·laboradors per dissenyar la programació radiofònica. No cal tenir experiència, només ganes de passar-ho bé! 

L’emissió radiofònica serà en format on-line i s’apostarà per la música, la cultura i temes d’interès per al municipi, i pels directes 
i programes de temàtiques diverses.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb la Xat Capellas, regidora de Comunicació, enviant un correu a 
capellashm@avinyo.cat o trucant al 664 49 67 85, o bé adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament.
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Tornant de les vacances i amb les piles carregades, les educadores han viscut un trimestre diferent a l’habitual.

Des de l’Ajuntament, es va veure la necessitat d’analitzar el dia a dia de la llar d’infants i del personal docent, amb la finalitat de 
poder detectar els punts forts i els punts de millora i poder així traçar la nova ruta de treball a seguir.
Tot aquest procés d’anàlisi s’ha portat a terme al llarg del mes de març per mitjà de La Baula, una consultoria especialitzada 
en llars d’infants.

L’observació i les entrevistes amb els diferents agents que configuren la comunitat educativa i la comparativa basada en 
l’experiència han estat els mètodes utilitzats en aquest estudi. Això sí, sempre actuant de manera molt respectuosa per tal 
d’interferir com menys millor en les activitats programades a l’aula i les que teníem previstes en el conjunt del centre. 

Aquest procés es va dur a terme durant els mesos de febrer, març i abril. El passat 11 de maig es feu una reunió devolutiva per 
a les famílies de la llar d’infants, amb la finalitat que poguessin conèixer de la mà de les educadores i el personal de La Baula 
els resultats de l’estudi. Les famílies van poder constatar que l’estat de la llar d’infants (instal·lacions, personal, metodologia, 
competències...) és molt bo. Tanmateix hi ha aspectes que cal millorar i reforçar. És per això que, durant el maig de 2018 i fins 
al juny de 2019, es compta amb el suport de La Baula per tal de poder caminar tots junts (pares, regidoria, educadores) cap 
a un model específic per a la llar d’infants fruit de la reflexió i el treball conjunt.  

Paral·lelament, les educadores han treballat per garantir la normalitat de la dinàmica escolar:  han celebrat el Carnestoltes i 
la Setmana de la igualtat de gènere, han preparat el treball de Sant Jordi, la visita als avis de la residència Relat, el dissabte de 
portes obertes... 
Actualment estan preparant la composició de les aules i la preinscripció per al proper curs escolar 2018-19. Per tant, tot segueix 
segons la previsió.

A l’Aula Socioeducativa d’Avinyó aquest tercer trimestre, ens 
ha fet una injecció d’energia perquè durant aquest final de 
curs les nostres inquietuds continuïn presents. Ens esperen 
activitats diverses com: taller de fang, taller de Sant Jordi i 
jocs d’aigua!

Aquí, però, podeu veure un recull de fotografies de diverses 
activitats que vam realitzar durant el segon trimestre, com les 
visites periòdiques a la biblioteca (per buscar informació per 
portar a terme el deures i assistir a les hores del conte) o al 
pavelló municipal (per practicar diverses activitats esportives). 

A l’Aula Socioeducativa també hem fet diversos tallers, des 
d’activitats de decoració a murals reivindicatius en favor del 
dia mundial de la igualtat de gènere.

Escola Barnola – LEDS: el mes de gener es van instal·lar 266 
tubs fluorescents led per valor de 6.400 €, cosa que culmina el 
procés de canvi de l’enllumenat per un de més eficient.

Any de canvis a la llar d’infants

Tercer trimestre
a l’Aula
Socioeducativa
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Entre el 26 de gener i el 20 d’abril es va dur a terme el curs d’informàtica per a gent 
gran a càrrec d’Aulanova Bages. Es va desenvolupar a les instal·lacions del Refugi i es 
van crear dos subgrups per tal de poder treballar millor. S’hi van apuntar 19 persones. 
L’experiència va ser molt positiva i es procurarà de repetir el curs més endavant. 

El passat 9 de març va tenir lloc al Casal de la Gent Gran del Passeig una xerrada so-
bre herbes remeieres que portava per nom “Herbes i remeis de les nostres contra-
des”, a càrrec del Raül Carominas Rusky. Va ser molt interessant i entenedora i hi 
van assistir unes 30 persones. Tothom va quedar satisfet d’aprendre alguns secrets 
que amaguen les plantes de les nostres contrades.

El passat 4 de maig va tenir lloc, també al Casal, l’última de les dues sessions del 
Taller de jardineria domèstica i cura de les plantes, a càrrec de la Ludmila Zakha-
rova. Aquest semestre, la Mila ens ha explicat com tenir cura de dues flors ben ma-
ques: els geranis i els pensaments. 

Des del passat octubre i fins al juny, cada dimarts hi ha el Taller de psicoestimulació 
a càrrec de Lídia Prat (residència Relat). Els dijous es pot participar en els Tallers de 
manualitats, a càrrec de Bernadet Pujol.

Com ja sabeu, el Casal del Passeig està obert de dilluns a dissabte de 2 a 7 i els diu-
menges de 3 a 7. És un punt de trobada dels avinyonencs/nques per conversar, ju-
gar, prendre el cafè i passar una bona estona en bona companyia. Us hi esperem!

Enguany, l’Ajuntament d’Avinyó s’ha acollit de nou al Projecte Rubik del Consell Co-
marcal del Bages. És un pla d’ocupació que té com a objectiu principal la inclusió 
social de persones en risc de vulnerabilitat social, per una banda, i col·laborar en el 
creixement econòmic de la comarca, per l’altra.
El pla es basa en la promoció de polítiques socials transversals de creixement 
econòmic que presti suport als Serveis Socials Bàsics del municipi. Per això els perfils 
que es busquen per cobrir-lo han de ser: auxiliar de la llar i personal que tingui co-
neixement de bricolatge domèstic i capacitat per realitzar petits arranjaments. 

En el municipi d’Avinyó s’han atorgat dues places, que han estat cobertes per les persones escollides per Serveis Socials segons els 
criteris i la normativa del projecte. El passat 23 d’abril ja van iniciar la seva activitat. La durada d’aquest pla és de 6 mesos.

Us informem que l’Ajuntament d’Avinyó i l’Ajuntament d’Artés han iniciat una nova campanya de recollida d’articles i produc-
tes neonatals i infantils per a l’etapa 0-3 anys: el BANIAA (Banc d’Articles Neonatals i Infantils d’Avinyó i d’Artés).  
D’una banda, totes aquelles famílies que disposin de productes infantils nets, en bon estat i ben conservats poden aportar-los 
al Banc d’Articles. 

A més, si estàs empadronat a  Avinyó o Artés i tens un o més infants de 0-3 anys, pots sol·licitar als Serveis Socials Bàsics 
d’aquests dos ajuntaments l’article o accessori que necessitis. 
Per a més informació, podeu adreçar-vos al telèfon 938387700 (Ajuntament d’Avinyó. Serveis Socials Bàsics).

GSAM – Nou grup: de cara a la tardor de 2018, es podrà constituir de nou el Grup de Suport i Ajuda Mútua, destinat  a les 
persones cuidadores d’Avinyó i pobles veïns. El grup treballa amb les persones que han de fer front al fet de tenir un familiar 
dependent a càrrec.

Serveis Socials +Aprop – Nova campanya: a finals de 2018 es posarà en marxa una nova campanya de +Aprop per detectar 
en el nostre municipi persones de 80 anys o més que no siguin beneficiàries encara dels Serveis Socials. Se’ls informarà i asses-
sorarà de les prestacions  i serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament.

Els ajuts i subvencions tributen - Nova Llei: amb el canvi de legislació, l’Ajuntament està obligat a informar al Registro Nacio-
nal de Subvenciones dels ajuts i subvencions que s’atorguen a particulars; per tant, els diners percebuts l’any 2017 en concepte 
d’Ajuts de menjador o compra de llibres entraran en la campanya de la Renda 2017.

CASAL DEL PASSEIG, SOM-HI!
PRIMER SEMESTRE 2018

L’Ajuntament d’Avinyó s’acull
de nou al projecte Rubik

Banc d’articles neonatals i infantils d’Avinyó i d’Artés
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Després de la Fira dels Matiners, Avinyó continuà de celebració amb la Setmana de la Gent Gran i el dinar d’homenatge a la 
Vellesa dedicat a totes les persones de 70 anys en amunt.  Enguany se’n va celebrar la 67a edició.

Durant més de set dies, les persones grans han pogut gaudir de tota mena de propostes lúdiques i culturals. Des de la presen-
tació del Manual de bones maneres a càrrec del televisiu Marc Giró fins al viatge a les botigues de Salàs de Pallars i Balaguer, 
passant pel concert de música del dissabte amb la cantant Susanna del Saz i l’obra Som grans, i què? de l’Associació de Gent 
Gran de Manresa. També s’han fet activitats lúdiques al Casal, amb un taller de jocs, i a la residència Relat, amb un campionat 
de petanca.

La Setmana va culminar amb el 67è homenatge a la Gent Gran d’Avinyó. Es feu una missa cantada, a càrrec dels Cantaires 
d’Avinyó. Acabada la missa, els Cantaires ens van obsequiar amb un parell de peces del seu repertori.

Posteriorment, les persones de més de 70 anys del municipi van assistir al dinar de germanor, que es feu a la sala polivalent. 
Van assistir-hi 208 comensals. Durant l’acte, es feu l’entrega de plaques als veïns i veïnes que enguany fan els 80 anys i la tra-
dicional tallada de pastís. Enguany els amfitrions van ser la Ramona Musoll (100 anys) i el Lluís Oliveras (96 anys). L’hora del 
cafè fou amenitzada amb un espectacle de balls i música tradicional de Mèxic. 

AVINYÓ CELEBRA
LA SETMANA DE LA GENT GRAN



Reparació dels vestidors antics del camp de futbol

Torneig de pàdel 
de primavera

Casal esportiu i 
de lleure d’estiu

Rutes Saludables PAFES

Piscina d’estiu

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Durant el segon trimestre està previst reparar el sistema de dutxes i calefacció dels vestidors antics del camp de futbol municipal 
perquè es puguin utilitzar regularment. D’aquesta forma, el camp passarà dels 4 vestidors actuals a disposar-ne de 6 per cobrir 
les necessitats dels equips del Centre d’Esports Avinyó.

El divendres 30 de març es va jugar el 
Torneig de pàdel de primavera  i va 
comptar amb la participació de 25 juga-
dors i jugadores en categoria masculina, 
femenina i mixta.
També animem a tothom que estigui 
interessat en el pàdel a posar-se en con-
tacte amb la Zona Esportiva d’Avinyó 
per formar part de la nova secció. Estem 
oberts a participants de totes les edats i 
nivells de joc.

Del 25 de juny al 3 d’agost es realitzarà 
la 7a edició del casal esportiu i de lleure 
organitzat pel Consell Esportiu del Ba-
ges a la Zona Esportiva d’Avinyó. Estarà 
obert de P3 fins a 4t d’ESO i es faran ex-
cursions, bivacs, activitats esportives, de 
lleure, aquàtiques, en anglès, etc., adap-
tades a cada nivell d’edat amb l’objectiu 
que els infants gaudeixin fent el que 
més els agrada!

La regidoria d’Esports ja ha presentat les seves propostes de rutes saludables per incloure-les dins del Pla d’Activitat Física, Es-
port i Salut (PAFES) impulsat per la Diputació de Barcelona. S’han proposat com a itineraris el Camí del Riu i les rutes fins a la font 
del Tomàs, la font de la Rovirassa i la Torre dels Soldats. 

El dissabte 16 de juny s’ha iniciat la temporada de la piscina d’estiu, la qual s’allargarà fins al setembre. S’ofereixen les activitats 
habituals de cursets de natació i aquazumba, i també s’habilitaran carrils per nedar en hores puntuals. Recordem que podeu 
passar a activar l’abonament al pavelló municipal en horari d’obertura.
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El vòmit i la diarrea poden ser molt molestos. L’estómac i 
l’intestí estan reaccionant a un agent irritant, com determinats 
aliments, medicaments o un virus estomacal. El vòmit i la dia-
rrea són reaccions mitjançant les quals el cos intenta eliminar 
la causa del problema. La nàusea és un símptoma que fa per-
dre les ganes de menjar amb la finalitat de donar temps per 
recuperar-se a l’estómac i l’intestí. Per recuperar la normalitat, 
comenceu cuidant-vos a fi d’alleujar el malestar.
Beveu líquids
Beveu la major quantitat de líquid possible per evitar deshi-
dratació (pèrdua excessiva d’aigua).
- Preneu líquids clars, com aigua, begudes per a esportistes, 
infusions o refrescos sense gas.
- Si la idea de beure us produeix nàusees, poseu-vos trossos de 
gel o “polos” de suc congelats a la boca.
- Eviteu el cafè, l’alcohol i els productes làctics, ja que poden 
empitjorar la irritació de l’estómac.

Comenceu amb menjars lleugers
- Al principi, proveu de menjar gelatines, sucs de fruites no cí-
triques i caldo.
- Després intenteu menjar aliments suaus en petites quanti-
tats, per exemple plàtans, arròs, compota o puré de poma i 
pa torrat.
- Durant alguns dies, mengeu sovint quantitats petites de 
menjar, com patates i pasta.
- Eviteu aliments amb alt contingut de fibra (cereals de gra 
integral i verdures crues) i els aliments grassos o picants i 
l’alcohol, fins que us sentiu millor.

Demaneu hora pel seu metge o infermera, al seu Centre, si 
teniu algun d’aquests símptomes:
- Vòmit o excrements sanguinolents o de color negre.
- Mal de ventre intens i persistent.
- Vòmit amb mal de cap intens o després d’una lesió al cap.
- Vòmit i diarrea alhora i durant més d’una hora.
- Incapacitat durant més de 12 hores de retenir ni tan sols uns 
glops de líquid.
- Vòmit que dura més de 24 hores.
- Diarrea intensa que dura més de 2 dies.
- Coloració grogosa de la pell o del blanc dels ulls.

Medicaments que heu d’evitar
- L’aspirina, els medicaments que contenen aspirina i molts 
substituts de l’aspirina poden irritar l’estómac.
- Molts medicaments amb o sense recepta, poden causar vò-
mit i diarrea. Pregunteu al vostre farmacèutic quins medica-
ments podeu fer servir.

Cura personal
del vòmit i la diarrea



El conveni entre l’Ajuntament d’Avinyó i la Fundació Miranda 
es va signar el 23 de març i detalla que els cavalls de la funda-
ció, que pasturen lliures, podran fer estada a les 74,5 hectàrees 
forestals de la finca de la Rovirassa des de la tardor fins a prin-
cipis de primavera. Per la seva banda, la fundació es compro-
met a mantenir les pastures en bon estat i a responsabilitzar-
se del manteniment de les infraestructures necessàries per a 
l’activitat, com tancats i abeuradors.

El conveni comporta un benefici mutu entre les dues ins-
titucions. Per una banda, gràcies a l’estada dels cavalls, 
l’Ajuntament d’Avinyó obtindrà una neteja del sotabosc de la 
finca de la Rovirassa on hi ha un bosc recentment recuperat 
gràcies a les actuacions d’aclarida realitzades per l’Associació 
de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès. Per l’altra, la Fun-
dació Miranda disposarà d’un lloc on els cavalls podran des-
cansar i fer estada uns dies o setmanes durant el seu trajecte 
transhumant, de pujada o de baixada, seguint el Camí Rama-
der de Marina entre el Parc Natural del massís del Garraf i el 
Pla de l’Orri a l’alt Berguedà. El tancat per mantenir els cavalls 
dins el bosc de la Rovirassa és una aportació de l’Associació 
de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, la qual té entre els 
seus objectius de prevenció d’incendis la pastura d’animals en 
zones forestals.

La col·laboració entre l’Ajuntament d’Avinyó i la Fundació Mi-
randa es va iniciar el novembre de 2017 quan els cavalls que 
l’entitat rescata van fer estada en un camp al costat de la riera 
Gavarresa, en la seva ruta del Catllaràs al Garraf pel Camí Rama-
der de Marina, una part del qual el municipi d’Avinyó ha recu-
perat. Recentment, durant la setmana del 4 al 8 de juny, un altre 
grup de 31 cavalls provinents del Garraf va fer parada a la Rovi-
rassa per després reprendre el camí de pujada cap al Catllaràs.

La Fundació Miranda és una entitat sense ànim de lucre, crea-
da a l’abril de 2008 i dedicada a la difusió del coneixement, la 
comprensió i el respecte pel cavall, les persones i la terra.

A iniciativa de l’Ajuntament d’Avinyó i 
amb el suport de la Diputació de Barce-
lona, s’està elaborant el Catàleg de cam-
ins del terme d’Avinyó.

El treball ha estat encarregat a l’empresa 
Proiectum Civitas Ingeniería Civil SL per 
un import de 14.755,95 euros, que assu-
meix íntegrament la Diputació de Barce-
lona.

L’objectiu del catàleg és identificar i des-
criure amb detall les pistes i camins prin-
cipals del terme d’Avinyó, els de major 
ús i els que tenen la funció de vertebrar 
el territori connectant tots els espais del 
municipi.

El treball parteix de la informació de què 
actualment ja es disposa, que és molta i 
diversa. A destacar, la dels camins i pistes 
del Pla de prevenció d’incendis forestals, 
que estan recollits en els seus plànols i 
que són objecte de manteniment en els 
plans anuals. En el catàleg no s’inclouen 
camins estrets ni corriols.

El llistat inicial d’aquest catàleg el con-
formen 62 camins, que sumen un total 
de més de 140 km. Properament co-
mençarà el treball de camp amb la re-
collida d’informació detallada de cada 
camí. En aquest procés, el llistat del ca-
tàleg es pot modificar amb les incorpo-
racions i les correccions que es detectin 
com a necessàries.

A la convocatòria de licitació del servei de recollida de residus d’Avinyó pel sistema anomenat de porta a porta s’hi van presentar 
tres candidats. L’empresa Ampans Medi Ambient SL va guanyar la licitació en obtenir una major puntuació gràcies a la millor 
oferta econòmica (una rebaixa del 20% respecte al preu de sortida) i al millor projecte de servei. Una vegada s’hagi resolt el 
contracte amb l’actual contractista de la recollida de residus, es procedirà a l’adjudicació definitiva del servei a Ampans i a la 
signatura del contracte. El començament del nou servei, inicialment previst per al mes de juliol, serà passat l’estiu.

El projecte guanyador preveu fer la recollida de residus amb un camió bicompartit, la qual cosa permet recollir simultàniament 
dues fraccions diferents de residus. Això permetrà augmentar la freqüència de recollida d’algunes fraccions i tenir algun dia a 
la setmana en què no s’hagi de treure residus al carrer. Tot plegat s’explicarà en detall en una campanya informativa que es farà 
just abans de començar el nou servei. 

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van realitzar el 
22 de febrer, en conveni amb l’Ajuntament d’Avinyó, un se-
guit de cremes prescrites a la zona de la Rovirassa. L’objectiu 
d’aquestes actuacions és mantenir el sotabosc, prevenir els 
incendis forestals i protegir l’espai natural municipal. En l’acció 
hi van participar també unitats dels GRAF i hi van col·laborar 
voluntaris de l’ADF Quercus.

Avinyó cedeix 75 hectàrees 
perquè els cavalls de
la Fundació Miranda hi
pasturin unes setmanes l’any 

Elaboració
del Catàleg de
camins d’Avinyó

Ampans guanya el concurs
del porta a porta d’Avinyó

Cremes prescrites a la zona
de la Rovirassa
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Aquest curs 2017-2018 ha començat per al Refugi amb la mar-
xa de la Vanessa. Després de molts anys com a dinamitzadora, 
a principis de curs ha deixat el casal per deixar pas a una nova 
època. Això ha suposat per als/les joves del Refugi un dol per 
a alguns, un canvi d’hàbits per a tothom i la descoberta de 
noves maneres de funcionar. Durant un primer temps va ser la 
Míriam qui va ocupar el lloc de dinamitzadora, i des del gener 
hi ha en Guillem.

El mes de gener va ser un mes de descoberta i de coneixença. 
Trobar una cara nova per a uns i moltes cares noves per a ell. 
Tenir espai per compartir sense pressa, per saber qui és cadas-
cú, per trobar els límits, les afinitats i les divergències, normes 
de convivència...

Les primeres setmanes han servit per fer reparacions a les 
instal·lacions i fer un repàs general a l’espai del Refugi per po-
sar-ho tot en solfa i assegurar-se que tots els recursos que te-
nim funcionen bé. També és època de demanar subvencions, 
projectes i recursos i de posar-se al dia amb la burocràcia.

El mes de febrer, aprofitant el fred d’aquest hivern, hem posat 
unes calories extres al cos. Hem fet un cicle de tallers de pos-
tres dolços i rebosteria a l’escola Barnola. Cada dijous durant 
tot el mes hem après a fer cupcakes, bombons, pastissos i ga-
letes. Ha sigut el primer espai per conèixer-nos tot embrutant-
nos les mans. El primer taller ha estat un caos i, a mesura que 
hem anat avançant, hem anat fent les coses més ordenada-
ment. Hem fet masses, delícies, desastres, errors, alguna ma-
rranada i un tip de menjar coses bones i altres no tan bones.

També s’han establert com a activitats regulars els dimecres 
al pavelló, com ja era costum, i s’ha obert un grup de reforç 
escolar els dimarts i dijous de 16 a 18 h. 

Al  febrer, com cada any, hem treballat temes de sexualitat amb 
perspectiva de gènere. Aprofitant que a Manresa ha nascut el 
projecte de Filigrana. Els hem convidat a fer 2 tallers l’última 
setmana de febrer. Teo i Carmen, dos integrants de l’associació 
Filigrana han vingut a fer un taller d’educació sexual i emocio-
nal per a noies, i un sobre masculinitat, sexualitat i identitat 
de gènere. El de noies ha tingut èxit, i les persones que hi han 
assistit han demanat de fer-ne una segona part, que s’ha fet al 
mes d’abril.

El març hem començat amb activitats per al 8 de març. Hem 
pintat un mural a una paret del casal, hem projectat la pel·lícula 
“Persépolis” i hem fet i menjat creps. Hi ha hagut unes quantes 
tardes de jocs, de música rap i micròfons. També hem progra-
mat un campionat de futbolí, que no hi ha vingut ningú.

A l’abril han començat els preparatius per a la Setmana Jove. 
El 6 d’abril hem fet una recollida d’idees al Refugi. Hem fet un 
mural de propostes que s’ha quedat penjat i ha anat acumu-

lant idees de coses noves, d’activitats que volíem repetir... El 
20 d’abril hem fet una jornada amb inflable i pica-pica al pave-
lló, on també hem recollit idees i propostes per a l’estiu.

A finals d’abril hem fet la segona part del taller d’educació 
emocional i sexual per a noies i un taller de cuina de la Di-
putació, “Cuina sense pares”, en què hem après a fer un menú 
fàcil i bo. També aquest més d’abril hem fet el primer taller de 
shuffle, un tipus de ball que ha nascut fa poc temps i que s’està 
fent molt popular entre tots els i les joves. Ha sigut una activi-
tat amb molt èxit.

El maig l’hem començat amb un taller sobre el consum, que 
hem hagut de suspendre perquè no hi havia persones inscri-
tes... Vam fer un taller-xerrada sobre drogues. El programa ha 
estat  marcat per activitats de moure el cos, de ballar. Un taller 
de zumba i el segon taller de shuffle que ha tingut molt èxit; 
tot apunta que l’any que ve es pot convertir en una activitat 
regular setmanal al pavelló. Ballar és també una de les activi-
tats que al Refugi tenen més èxit. Especialment els divendres, 
que és el dia que hem decidit que podem posar el volum de 
música més alt. Aquest mes també ens vam apuntar com a 
Refugi a la sortida a Port Aventura  amb el Kanal d’Artés. 

Durant el maig, conjuntament amb l’Aula Socioeducativa, 
hem organitzat un taller de l’associació de Braçalets Candela. 
Durant els mesos de maig i juny estem fent braçalets, que es 
vendran a 3 euros, i els diners serviran per finançar la inves-
tigació de remeis per al càncer infantil. Aquests braçalets es 
venen al Refugi i a l’escola Barnola.

Els mesos d’abril i maig s’han vist marcats també per alguns 
conflictes que hem tingut a l’interior del Refugi. Els hem ha-
gut de gestionar com hem pogut. Tot i que no ha estat fàcil i 
hem passat alguna mala estona..., hem intentat aprendre’n i 
prendre-ho amb calma fins que les aigües s’han anat calmat 
de nou. 

El juny és una bogeria... S’acosta la Setmana Jove i al dinamit-
zador del Refugi li costa molt més aixecar la mirada de la pan-
talla i desenganxar l’orella del telèfon, ja que està preparant la 
programació de l’estiu. Hi ha hagut una mica més de xivarri. 

Al refugi: balls, molta afició al futbolí, i també alguns tallers (nit 
de cinema, taller de còctels sense alcohol, pizzes i una excur-
sió amb bicicleta). I l’última setmana, com cada any, Setmana 
Jove!!!!

En fi... un any nou de canvis al Refugi. Noves dinàmiques, nova 
manera de funcionar, soroll, música, ball, discussions, xerrades 
al voltant de l’estufa, rotllanes al voltant del futbolí que vibra 
d’emoció, tallers diversos, bronques, conflictes, aprenentat-
ges, bons farts de riure, alguna que altra enrabiada de cam-
pionat, estones d’estudi, de treballs a l’aula d’ordinadors, de 
partides de ping-pong, de debats interessants, de conèixer, 
d’estimar, de vacil·lacions... 

Això sí, sempre intensament!!! 
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Avinyó s’ha estrenat enguany com la tercera capital del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM). El Catalun-
ya va projectar les pel·lícules els dies 27 i 29 d’abril i 1 de maig. 

La quinzena edició del certamen es va celebrar del 26 d’abril al 6 de maig i va presentar 50 pel·lícules -14 curtmetratges i 
26 llargmetratges- de 20 països, moltes de les quals eren estrenes absolutes al país, i amb la presència de directors, pro-
ductors, actors i un munt d’activitats paral·leles que van conformar una programació variada i molt atractiva.

Navarcles (auditori Agustí Soler i Mas), Manresa (auditori Plana de l’Om), i també Avinyó (local Catalunya), van ser les tres pobla-
cions bagenques que van gaudir d’una proposta cultural consolidada i de primer nivell, que enguany, a més, estava inclosa dins 
la programació de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018.

El festival de 2018 presentava un increment del 20% en el nombre de pel·lícules respecte a l’any anterior i també una major 
participació dels centres educatius de primària i secundària de la Catalunya Central. Es va comptar amb l’assistència de més d’un 
miler d’alumnes d’escoles i instituts de Manresa, Navarcles, Avinyó, Súria, Sant Feliu Sasserra i Sant Fruitós, que van donar una 
resposta positiva a l’aposta estratègica de l’organització del certamen per guanyar nous públics i acostar a la franja més jove els 
valors vinculats als drets humans, l’art i la cultura.

DADES 2017 

Dies d’obertura: 248 / Usuaris amb carnet: 1.045

Visites a la biblioteca: 11.742 / Usuaris del servei de préstec: 

2.210 / Documents deixats en préstec: 7.174 / Usuaris del ser-

vei d’internet: 1.766 / Usuaris del servei de wifi: 1.276

Fons documental: 19.278 documents

  · Nou fons ingressat durant l’any: 742 documents

S’han organitzat 107 activitats, amb la participació
de: 2.592 lectors

  · 3 clubs de lectura: Club de lectura, Book Club,
    Club de lectura infantil

  · 9 hores del conte

  · Altres activitats: taller d’escriptura, presentació de llibres,
    Biblioteques amb DO, exposicions, visites escolars, lectura
    en veu alta, concurs Sant Jordi, Dia de la Dona...

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA:

Biblioteques amb DO. Aquesta sisena edició, des de la biblio-
teca s’ha organitzat: 
Laboratori de lectura: Els sentits de la vinya pels infants, Con-
cert amb Sònia Moya, Intersecció de conjunts amb Tast de vins 
del Celler les Acàcies d’Avinyó, Club de lectura Avinyó-Artés 
amb Llorenç Capdevila, Gran Reserva de l’òpera amb David 
Puertas i Tast de vins Abadal d’Horta d’Avinyó i l’exposició 
Barraques de vinya de Josep Vilarasau. En total hi van partici-
par 132 persones.
 
Hora del conte. El mes de febrer, en Gerard va explicar-nos 
Contes dels 5 continents; el mes de març van venir a la biblio-
teca l’Antònia i la Gemma a explicar-nos Contes d’igualtat; el 
mes d’abril, l’Ada Cusidó va explicar a tots els nens i nenes 
Contes sota les sabates. 

Dia de la Dona. Un any més, la biblioteca participa en la Set-
mana de la Igualtat organitzant l’activitat Dones que ens arri-
ben al cor, que va ser molt ben acollida per tots els assistents. 
Aquest any vam comptar amb la col·laboració de Montserrat 
Vilarasau, Montserrat Herms i Sara Vila, que ens van explicar la 
vida de Pilarín Bayés, Anna Iglesias (Anna de Cal Tiana) i Maria 
Mercè Marçal. 

Hora creativa. Llibres i taller. És una nova activitat de lectura 
i manualitats que proposa la biblioteca un divendres cada mes 
relacionada amb els contes.

Benvinguts peripoètics. Activitat del dia de la poesia. Lec-
tura en veu alta: Cants íntims d’Apel·les Mestres. Hi van parti-
cipar lectors de la biblioteca i residents de la residència Relat 
que venen a la biblioteca periòdicament a fer lectura en veu 
alta. A més, es va organitzar l’activitat familiar Poemes al balcó 
durant tota la setmana. 

A la biblioteca, també podeu participar a les activitat que 
s’organitzen periòdicament: Book Club, Taller d’escriptura 
creativa i Club de lectura.

Avinyó, una de les seus del Festival de
Cinema Social de Catalunya d’enguany 

BIBLIOTECA
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Biblioteques amb DO. Laboratori de lectura

Biblioteques amb DO. Presentació Celler les Acàcies

Poemes al balcó

Dia de la poesia



El principal argument donat per l’Ajuntament és que en els da-
rrers anys i en els pròxims anys s’incrementa les taxes per tona 
portada a l’abocador. Aquest fet fa que, o s’incrementa la taxa 
d’escombraries (si es manté el ritme actual de reciclatge) per 
cobrir els costos del servei, o s’implanta un sistema que incre-
menti el reciclatge per no incrementar la taxa d’escombraries. 

Al nostre entendre, hi ha problemàtiques sorgides els darrers 
anys que han agreujat el dèficit de l’actual sistema de recollida 
d’escombraries: el turisme de deixalles procedents de mu-
nicipis propers amb recollida porta a porta, que ha suposat 
un increment del 20% del rebuig en tres anys, i la disminució 
del 40% al 30% de la recollida de la fracció orgànica en 7 
anys; quantes campanyes per separar la fracció orgànica ha 
fet l’Ajuntament en aquests darrers anys?

Hi ha d’altres solucions per incrementar la recollida selectiva i 
eliminar el turisme de deixalles, però per aplicar-les cal dedi-
car-hi temps i esforços, com són els contenidors amb tarja. A 
més a més no hi ha hagut forma que aquesta qüestió fos con-
sultada als avinyonencs mitjançant urnes, o sigui amb una 
consulta popular, perquè fossin els mateixos avinyonencs els 
que decidissin, que a la fi seria el més democràtic.

Així l’Ajuntament segueix endavant en el canvi del sistema de 
recollida de la brossa. A principis de març va convocar un con-
curs per adjudicar el servei per un període mínim de 4 anys 
prorrogables.

De la documentació del concurs es desprèn un seguit de man-
cances que han sigut objecte d’al·legacions per la nostra part:

1) Només es preveu recollir el rebuig els dilluns (en gris), 
creiem que s’hauria d’ampliar en un segon dia, per exemple 
el dijous.

2) En habitatges on visqui molta gent, per exemple famílies 
nombroses, el volum de brossa generat per una família és pro-
porcional al nombre dels seus membres.
Pel que fa a l’inici del porta a porta, podria ser el mes de juliol 
o agost; no creiem que sigui una bona època, ja que hi ha 
habitatges molt petits on guardar la brossa una setmana pot 
ser un problema greu amb la calor.

NOTA: Les obres d’arranjament del carrer Sallent acabaran 
amb cinc mesos de retard; això sí, a temps per als Matiners. 
De moment, i d’acord amb el que ens diu l’Ajuntament, no és 
penalitzarà econòmicament l’empresa tot i un retard del tot 
injustificat de 5 mesos. A més a més i pel que també ens van 
dir al darrer ple, l’obra costarà més diners dels inicialment ad-
judicats. O sigui: acabes 5 mesos tard i et paguem més diners...

Per què l’Ajuntament opta per la recollida
porta a porta? 
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Des de l’Ajuntament sempre hem apostat per donar un bon 
servei a tots els nostres ciutadans en tots els àmbits, un dels 
quals és l’esport. La importància de tenir una població saluda-
ble passa per oferir uns serveis esportius de qualitat, i una de 
les vies és donar suport a les entitats esportives.

Vòlei

El vòlei va començar a existir com a extraescolar d’oferta mu-
nicipal; de mica en mica, l’afició per aquest esport ha anat crei-
xent, fins que es va creure oportú crear un Club amb el nom 
de Zona Esportiva per poder englobar el voleibol amb altres 
modalitats com pot ser el pàdel.

Amb la consolidació d’aquest esport, fa uns 9 mesos en va 
sorgir una entitat independent amb una junta directiva per 
gestionar els 3 equips que actualment hi ha. Ara l’entitat té 
un conveni amb l’Ajuntament. Amb el voleibol es promociona 
l’esport femení en edat escolar, que fins ara era un col·lectiu 
que no tenia moltes opcions esportives a Avinyó.

Pàdel

La secció de pàdel ja ha començat a rodar com a entitat, tam-
bé sota el nom de ZE Avinyó. La construcció de la 2a pista de 
pàdel ha estat l’impuls final perquè la secció de pàdel pugui 
participar de manera regular en competicions d’aquesta mo-
dalitat. A banda dels diferents tornejos que es fan puntual-
ment durant l’any, també es participa en la Lliga Padelcat, una 
competició amateur d’àmbit provincial, en la qual ZE Avinyó 
competeix en la categoria mixta.

Els partits, majoritàriament, es juguen els diumenges al matí.

Futbol

El Club d’Esports d’Avinyó fa molts anys que treballa en el 
futbol base. El seu creixement ha estat notori durant aquests 
últims anys, fruit del treball i la perseverança de la junta direc-
tiva. El Club té un conveni anual amb l’Ajuntament, a banda de 
les diferents inversions que es fan en matèria d’equipament. 
Per a aquest any podem destacar dues grans inversions: 
l’última fase del bar i el tancament de la terrassa, i també la 
renovació dels focus del camp per leds, actuació que estarà 
subvencionada.

Podem afirmar que l’Ajuntament aposta per la promoció de 
l’esport en l’àmbit municipal i garanteix així la continuïtat 
d’aquestes entitats, tot donant-los suport econòmic, logístic 
i de gestió.

DONEM SUPORT A L’ESPORT
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MOMO
The best tribute to Queen

Una de les millors bandes de tribut a Queen, els madrilenys Momo, van 
fer vibrar de valent les desenes de persones que es van aplegar al Ca-
talunya l’11 de novembre passat. Liderada pel músic Momo Cortés, la 
banda va reviure la mítica formació britànica de rock en un concert en 
què es van escoltar temes tan coneguts com «We are the champion», 
«Bohemian Rhapsody» o «The Show Must Go On». Amb disset anys de 
trajectòria i concerts arreu del món, el grup ha esdevingut l’hereu de la 
banda liderada per Freddie Mercury.

CAL TEATRE
El bosc com balla

El 10 de desembre passat, Avinyó va tenir una cita amb el teatre fami-
liar de la mà de la companyia Cal Teatre, que va presentar l’espectacle 
«El bosc com balla». Es tracta d’un muntatge en què els titelles, els ac-
tors i la música en directe recreen un espai poètic, articulat a través 
d’un bosc mòbil que adquireix personalitat pròpia gràcies al joc es-
cènic. Aquest bosc, girant sobre si mateix, va donar vida als diferents 
indrets per on transcorria la història d’en Lukas.

COBLA VILA D’OLESA
Concert de Nadal

El local Catalunya va ser l’escenari del Concert de Nadal que, el 23 de 
desembre passat, va oferir la Cobla Vila d’Olesa. Sota la direcció de  
Francesc Gregori, la formació olesana, que celebrava el seu 25è aniver-
sari, va oferir un concert amb el repertori típic de Nadal: des de valsos i 
polques, que animen les festes de Cap d’Any, fins a sardanes que recu-
llen melodies tradicionals catalanes adients per a aquesta època.

JAM
Hats

El circuit teatral de Testimoni Escènic va portar al nostre poble la com-
panyia lleidatana JAM, que va fer la preestrena del muntatge per a tots 
els públics «Hats». Combinant clown i humor gestual, l’espectacle va 
convidar el públic assistent a sortir de la seva zona de confort, apar-
car la monotonia i lluitar pels seus somnis, perquè la possibilitat de 
realitzar-los és el que fa que la vida tingui sentit. «Hats» es va estrenar 
a la darrera Fira de Titelles de Lleida.

LES BIANCHIS
Les supertietes

El 28 de febrer passat la companyia Les Bianchis va portar el seu es-
pectacle «Les supertietes», una obra que explica amb contes, música 
i molt d’humor com la Queralt es converteix en una “supertieta” amb 
l’ajuda de les seves amigues Bàrbara i Magda, que ja ho són. La drama-
túrgia de l’espectacle, que es basa en el llibre «Contes infantils contra 
tot pronòstic» d’Empar Moliner, és d’Anna Maria Ricart. 

SSM BIGHAND
Sako

La big band de percussió corporal SSM BigHand, creada i dirigida per 
Santi Serratosa, professor dels Tallers Musicals d’Avinyó, va fer vibrar 
el Catalunya, l’11 de març passat. El públic va gaudir de valent amb 
una proposta musical que només utilitza la veu i el propi cos en totes 
les composicions, interpretades per una vintena d’artistes. Una sorpre-
nent sonoritat en un espectacle en què no falten petits tocs d’humor i 
interacció amb el públic.

CAMERATA BACASIS
Llums, càmera... Música

La Camerata Bacasis, una orquestra fundada el 2011 per músics vincu-
lats al Conservatori Municipal de Música de Manresa, va presentar al 
local Catalunya, el 18 de març, el seu muntatge «Llum, càmera... Músi-
ca», un viatge al món del cinema mut. L’orquestra va ser l’encarregada 
de posar «veu» a un seguit de curtmetratges donant vida a la música 
composta per Miquel Coll i orquestrada per Pere Tió. 
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MARATÓ DE TV3
El poble d’Avinyó es va bolcar un any més en la col·laboració amb La 
Marató de TV3 i va recaptar un total de 2.874 euros. La Coordinado-
ra d’Entitats Culturals i Esportives d’Avinyó va organitzar una vintena 
d’activitats per recaptar diners destinats a finançar projectes de recerca 
sobre les malalties infeccioses. Una caminada popular, teatre, gols soli-
daris, parades de manualitats, productes de comerç just, de pastissos i 
sabó natural, cançons de Nadal, partides d’escacs, la tómbola solidària, 
un torneig de pàdel, danses tradicionals i la rua del Manà van ser algu-
nes de les propostes que es van organitzar per aquesta bona causa.

GRUP DE CARNESTOLTES
CARNESTOLTES D’AVINYÓ

Més d’una vintena de comparses van participar enguany a la rua del 
Carnestoltes d’Avinyó en què es va poder veure un gran nombre de 
disfresses relacionades amb el procés independentista. El premi a la 
millor comparsa va ser per als «Bastoners de l’1 d’octubre» i el reconei-
xement a la millor carrossa el va guanyar el grup «Legionaris del 155». 
Un cop finalitzada la cercavila, es va fer el sopar popular, que aquest 
any es va traslladar a la sala polivalent, on més tard hi va haver el ball 
de disfresses, a càrrec de la Banda del Coche Rojo i el DJ Xaiet & Ovella 
Negra. La festa havia començat el divendres amb el concurs «Tu si que 
moles» i va acabar el diumenge amb l’enterrament de la sardina.

CANTAIRES D’AVINYÓ
CARAMELLES

Un any més, els Cantaires d’Avinyó van sortir als carrers a cantar ca-
ramelles per celebrar la Pasqua. El dissabte van actuar pels carrers de 
la part sud del poble i a la residència Relat, i diumenge al matí ho van 
fer dins del nucli, amb la cantada final a la plaça Major. Hi van partici-
par una vuitantena de caramellaires que, sota la direcció de Montse-
rrat Perarnau, van cantar la sardana «Les fulles seques», l’havanera 
«Rumb a la llibertat» i «Agafant l’horitzó», de Txarango. Els més pe-
tits van interpretar la cançó popular catalana «La griva, el tord i el 
gall», així com els balls de les pedretes, de les cintes i de bastons amb 
l’acompanyament musical dels grallers d’Avinyó. Les ballestes van fer 
arribar als balcons la targeta commemorativa i un ram de romaní.

COLLA DE GEGANTERS 
TROBADA DE GEGANTS

El dissabte 17 de març, Avinyó va acollir de nou la trobada de gegants 
que es va recuperar l’any passat després d’una quinzena d’anys de no 
celebrar-se. La pluja va fer la guitza, però finalment la dotzena de colles 
participants va poder fer la cercavila, que va culminar a la plaça Major 
amb una celebració ben especial: el 35è aniversari dels gegants nous, 
el Joan del Vi i la Pepeta de la Rovirassa. Un gran pastís va presidir el 
final de festa, que va culminar amb un sopar de totes les colles a la 
sala polivalent. La trobada va comptar amb la participació de les colles 
d’Artés, Badalona, Balsareny, Calafell, Hostalric, Moià, Puig-reig, Sant 
Joan de Vilatorrada, Torelló, el Carrer de la Riera de Vic i Vilassar de Dalt.

CENTRE EXCURSIONISTA 
MARXA D’ORIENTACIÓ I REGULARITAT

El Centre Excursionista d’Avinyó va organitzar, el 18 de març passat, 
la 44a Marxa d’orientació i regularitat, puntuable per a la XX Copa 
Catalana de Marxes Tècniques Regulades, i la 37a Marxa infantil de 
regularitat. 52 parelles van participar a la prova dels adults i 42 a la 
infantil. Els participants van començar la prova al carrer Sant Jaume 
d’Horta d’Avinyó i, des de allà, van seguir fins a la casa de l’Espinalt, 
on els esperava un bon esmorzar de pa amb tomàquet i botifarra. Tot 
seguit, vorejant  el terme de Sant Joan d’Oló van resseguir camins i 
corriols. Abans d’acabar la part d’orientació, en un bonic mirador de 
la part més alta de la prova, el Centre Excursionista d’Avinyó va fer 
un petit homenatge a Josep Maria Costa, una persona molt activa de 
l’entitat que ens va deixar l’any passat. 

GRUP ECOLOGISTA 
SORTIDA AL TORRENT SALAT

Unes 45 persones van participar a la sortida geològica al torrent Salat 
d’Avinyó organitzada pel GeoParc Mundial UNESCO de la Catalunya 
Central, l’Ajuntament d’Avinyó i el Grup Ecologista d’Avinyó (GEA). La 
matinal va ser conduïda pel doctor i catedràtic Magister Honoris Cau-
sa de la UPC de Manresa i president del Consell Científic del Geoparc 
de la Catalunya Central Josep Maria Mata. La sortida va fer parada al 
pont sobre la riera Gavarressa, on hi ha l’inici del camí cap al torrent 
Salat; es va poder observar el plec i la falla de l’Abadal, el pla de les 
Salses i la font Salada i el torrent Salat de l’Abadal. La visita estava 
inclosa dins el cicle de sortides del GeoParc.

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER 
ACTES NADALENCS

Com és habitual, el Grup de Campaments l’Esparver va organitzar una 
bon grapat d’activitats coincidint amb les vacances nadalenques. El dia 
de Nadal, la plaça Major es va omplir de quitxalla per fer cagar el gran 
tió amb l’animació de Jaume Barri. El 28 de desembre va ser el torn de la 
tradicional sortida al saló de la infància de Manresa, el Campi qui Jugui, 
i el darrer dia de l’any els menuts de la casa van poder fer el seu particu-
lar Cap d’Any al local Catalunya. Finalment, el 3 de gener va ser el torn 
de les manualitats i els nens i nenes van poder preparar els fanalets 
amb els quals, dos dies després, van anar a rebre el Reis Mags d’Orient. 

ESQUERDABOCS I CEA 
CURSA DE SANT SILVESTRE

Un total de 301 atletes van participar en la vuitena edició de la cursa 
de Sant Silvestre d’Avinyó, organitzada pels Esquerdabocs i el Centre 
Excursionista. Com de costum, hi havia una cursa de 5 quilòmetres i 
una altra de 10. Xavier Madrona va ser el guanyador de la de 10 qui-
lòmetres, seguit d’Ernest Palau i Marc Puig. En categoria femenina, 
Clàudia Roca va ser la primera classificada, seguida de Cristina Rotxes 
i Gemma Navarro. Quant a la prova de 5 quilòmetres, Miquel Riera va 
ser el més ràpid, seguit de Marc Fernández i Gerard Puigoriol. Lioba 
Santamaria es va imposar en la categoria femenina, seguida de Nona 
Romani i Montse Juncar. La cursa va delectar els participants amb ca-
mins i corriols del voltant del municipi.
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La Fira dels Matiners d’enguany va sorprendre els visitants amb un cam-
pament militar al carrer Manresa ple d’isabelins armats que vigilaven de 
ben a prop els habitants d’Avinyó  i els carlins. Tendes de campanya, foc a 
terra per cuinar, cavalls..., l’esforç any darrere any per recrear amb fidelitat 
històrica una part de la nostra història va tornar a aprovar amb nota grà-
cies a la participació de tot el poble, que aboca esforç, treball i imaginació 
en una fira singular a Catalunya. La cita d’aquest any va servir també per 
inaugurar la reurbanització del carrer Sallent: davant de l’Espai Matiners 
es va situar una nova zona de jocs infantils.  Tant el campament com la 

zona de jocs van ajudar a ampliar  i consolidar espais urbans de la fira.

Al llarg de la jornada es van poder veure les desfilades de les tropes isabe-
lines, l’arribada dels carlins, les rentadores als horts del Molí, el casament, 
la demostració de telegrafia òptica i la batalla final a la plaça Major.  Les 
danses dels Llancers, amb música inspirada en cançons recuperades de 
la tradició oral, que es van incorporar l’any passat a la festa, ja hi han que-
dat plenament integrades.

Fotografies: Ramon Serra i Josep Pedragosa



Un exponent del romànic a Avinyó és l’església de Santa Maria d’Horta, citada des  d’abans del 1154 com a parròquia d’Horta. 
El 1177 es troba  ja esmentada com a Santa Maria d’Horta. Al segle XVII el temple fou ampliat i modificat amb la construcció de 
capelles laterals, i posteriorment, al segle XIX, es construí la façana actual. El temple romànic constava d’una nau rectangular 
coberta amb volta de mig punt i rematada, al cantó de llevant, per un absis semicircular amb arcuacions llombardes; però, a 
causa de les transformacions que s’hi feren posteriorment, només queden alguns fragments del mur de la nau i la capçalera 
que, actualment, s’obre  a l’interior de la rectoria, per la qual cosa no és visible des de l’exterior, llevat d’un petit fragment situat 
al cantó sud-oriental.

Aquesta església i la rectoria que hi ha al seu costat consti-
tueixen, junt amb el carrer de Dalt, el carrer de Sant Jaume, el 
carrer de l’Hostal i el carrer Nou, el principal punt de referèn-
cia d’Horta d’Avinyó, nucli agregat d’Avinyó des de l’any 1846. 
Segons consta en el precepte d’Odó de l’any 938, abans, les 
terres d’Horta formaven part de la vall d’Artés sota jurisdic-
ció del Bisbat de Vic. Aquesta pertinença va durar fins a l’any 
1636, quan Horta es va separar d’Artés.

El mes de febrer passat, l’Ajuntament d’Avinyó i el Bisbat de 
Vic van signar un conveni de cessió d’ús de l’església de San-
ta Maria d’Horta que autoritza l’Ajuntament a fer-hi activitats 
ludicoculturals compatibles amb el recinte religiós i a efec-
tuar-hi obres de reparació quan es disposi de pressupost per 
executar-les. Cal dir que l’Ajuntament d’Avinyó està buscant 
finançament per poder reparar l’església i poder resoldre la 
precarietat arquitectònica que està patint.


