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Divendres 9 de novembre es van inaugurar els nous espais amb 
una tarda d’activitats populars

Després de tres mesos d’obres i un pressupost de 49.603,81 
euros, Avinyó estrena, coincidint amb el 40è aniversari de la 
seva creació, una biblioteca moderna i còmoda, amb espais 
adequats als usos actuals: ha incorporat una zona de buta-
ques per a la consulta de la premsa diària i les revistes i ha ade-
quat un espai per als documents, revistes i publicacions efí-
meres d’Avinyó, que al mateix temps farà la funció d’arxiu per 
preservar de manera convenient la documentació local. A 
més, l’equipament ha guanyat un despatx per al treball intern 
de la biblioteca. L’actuació ha permès renovar el mobiliari i 
l’equipament informàtic. Finalment, les obres han repassat la 
façana i la teulada de l’edifici. La remodelació s’ha fet amb fons 
municipals i amb l’assessorament i suport tècnic de la gerèn-
cia del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

ACTES INSTITUCIONALS I POPULARS

La biblioteca remodelada es va obrir al públic el divendres 9 de 
novembre amb actes institucionals i populars, la col·laboració 
del Taller d’Escriptura i la inauguració d’una exposició.

Els actes van començar amb un berenar popular, amb coca i 
xocolata, seguit per un espectacle infantil. Contes dibuixats 
amb capses de cartró. En l’acte institucional, hi intervingue-
ren l’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca, i Martí Pujol, vicepre-
sident tercer i president de l’Àrea de Cultura, Educació i Es-
ports de la Diputació de Barcelona. Finalment, introduïts per 
la Fina Sala, l’actual bibliotecària, diversos membres del Taller 
d’Escriptura van llegir un recull de textos que havien prepa-
rat, relacionats amb la vida de l’edifici i la biblioteca. En l’acte, 
s’inaugurà una exposició de fotografies sobre l’antic edifici 
de l’escola i la biblioteca.

LA BIBLIOTECA

La biblioteca d’Avinyó compta amb un fons bibliogràfic de 
18.839 documents i actualment té 1.045 usuaris amb car-
net. Enguany se celebra el 40è aniversari de la creació, l’any 
1978, de la Biblioteca Popular d’Avinyó, sota l’empara de la Di-
putació de Barcelona, aprofitant les instal·lacions que feia un 
temps havien quedat buides, de l’escola pública. 

L’intent, però, d’aconseguir una biblioteca per al poble s’ha de 
buscar uns anys enrere. El 19 de setembre de 1969 s’inaugura 
una primera biblioteca popular, fruit de la col·laboració de 
la Caixa d’Estalvis de Manresa, l’Ajuntament, Biblioteques Po-
pulars de Barcelona i de diferents particulars. Va obrir portes 
en un petit local de la plaça Major, va ser la primera llavor del 
servei de biblioteca per al poble: un grup de voluntaris, amb 
un fons de documents donat per Diputació, alguna llibreria i 
diversos particulars va gestionar el primer servei de préstec. 

Comptava amb 225 llibres i un gruix de diaris i revistes, un fons 
que es deixava en préstec durant 15 dies als seus usuaris. 
Quan l’escola nacional del Passeig es va traslladar a l’actual es-
cola Barnola, l’espai va quedar sense utilitat i es va traslladar 
el fons de la biblioteca a l’actual edifici. Al llarg de l’any 1977 
i part del 1978 es va treballar per adequar l’antiga escola a la 
nova Biblioteca Popular que es va inaugurar oficialment el 
2 de juliol de 1978.

Amb els anys, la Biblioteca d’Avinyó ha esdevingut un im-
portant referent cultural del poble, pel fet de posar a l’abast 
de tothom llibres, revistes, diaris i material audiovisual divers, per 
facilitar l’accés a la lectura i a la informació als joves estudiants, 
per la intensa activitat cultural que genera: club de lectura, taller 
d’escriptura, conta contes, actes infantils, xerrades i conferències, 
les activitats de Biblioteques amb DO... Des de l’Ajuntament vo-
lem agrair al personal de la biblioteca el seu compromís amb la 
cultura i la seva intensa dedicació al servei del poble.

La biblioteca d’Avinyó celebra
40 anys d’història amb les instal·lacions remodelades
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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

Informadora ambiental / 680 19 07 92
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 
10.00 a 14.00 h / Dijous de 16.00 a 20.00 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

Espai Matiners
Dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00 h

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

Vigilant municipal / 747 85 84 41

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
Promoció Econòmica
Hisenda
Turisme
Serveis Municipals
Comunicació
Participació Ciutadana
Educació

Salut i Acció social
Medi ambient i Entorn rural
Esports
Joventut
Cultura
Grups Municipals
El Catalunya
Coordinadora d’Entitats
Vist i Viscut
Història i Patrimoni

3-4
5-6
7-8
9

10-11
12
13

14-15
16

17-19

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, 
Sílvia Rodríguez i Ramon Bujons.
Disseny i maquetació:
Ivó Oliveras / www.woahstudio.com

Dipòsit legal: B-9890-2006
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El dimecres 7 de novembre, la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, va fer una visita 
institucional a l’Ajuntament d’Avinyó. 

En l’entrevista de més d’una hora i mitja amb l’alcalde es van tractar diversos temes d’interès del municipi. Entre ells, qüestions 
relacionades amb l’educació, el patrimoni, les comunicacions i la seguretat viària.

JOSEP PONT COLL

El passat mes de setembre va morir, a l’edat de 94 anys, en Jo-
sep Pont Coll, qui fou alcalde d’Avinyó durant dos mandats 
municipals, en el període 1983-1991. Anteriorment havia estat 
regidor amb l’equip de l’alcalde Pere Tort.

El mandat de Josep Pont va comportar la incorporació a 
l’Ajuntament d’Avinyó d’un equip de joves regidors que va 
representar una important renovació política i un notable 
impuls en el desenvolupament municipal. Entre molts altres 
temes, és d’aquest període la instal·lació de la xarxa local de 
televisió per cable i, en l’àmbit associatiu, la construcció del 
Centre Cívic i la creació de la Coordinadora d’Entitats Culturals 
i Esportives d’Avinyó.

Fill del que també fou alcalde d’Avinyó, Jaume Pont, pertany a 
una família de fort arrelament social a Avinyó, que ha donat al 
poble quatre alcaldes durant el segle XX.

LOURDES FERRER SOLER

Malauradament, hem de lamentar la recent defunció de la 
Lourdes Ferrer Soler, que fou regidora de l’Ajuntament 
d’Avinyó durant vuit anys (1999-2007). La corporació munici-
pal vol manifestar el seu suport i el més sentit condol a la seva 
família i amistats. 

La Lourdes fou 3a tinent d’alcalde i regidora de Cultura du-
rant el mandat de 1999-2003 i 1a tinent d’alcalde i regidora 
de Cultura en el període 2003-2007. Va assumir les tasques del 
seu càrrec amb la simpatia i la vitalitat que la caracteritzaven 
i  mostrant en tot moment una ferma voluntat de servei al po-
ble. La recordarem.

Visita institucional de la delegada
del Govern a Avinyó

NECROLÒGIQUES

REGIDORIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
ha digitalitzat els llibres d’actes de les sessions plenàries de 
l’Ajuntament d’Avinyó. L’arxivera itinerant de la Diputació de 
Barcelona, Agnès Rueda, va lliurar els fitxers amb tots aquests 
arxius que formen part de la memòria històrica del poble a 
l’alcalde, Eudald Vilaseca, i la secretària, Marina Casacuberta.

S’han digitalitzat 15.150 pàgines, a les quals es podrà accedir 
informàticament sense haver de consultar la documentació 
original, preservant-la així de la seva manipulació i garantint, 
alhora, la seva conservació permanent. La cerca de les actes 
manuscrites, les més antigues, és més fàcil, perquè es poden 
llegir bé a la pantalla de l’ordinador ampliant-les. A partir dels 
anys noranta, és possible fer una cerca per paraules, donat que 
les actes deixen de ser manuscrites per passar a ser mecano-
grafiades.

Les actes del ple municipal recullen els acords polítics i 
l’activitat diversa dels ajuntaments en totes les competèn-
cies que tenen encomanades i, per aquesta raó, testimonien 
l’evolució i les transformacions històriques i recents dels nos-
tres pobles i ciutats. Són, per tant, un dels principals documents 
que hi ha a l’Arxiu municipal, la primera font d’informació, i és 
una de les sèries més consultades.

Aquest treball ha estat possible gràcies al programa de digi-
talització de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de 
Barcelona. Les actes del ple es poden consultar a l’Arxiu de 
l’Ajuntament d’Avinyó, de dilluns a divendres, i properament 
seran accessibles en línia.

Robert Masferrer Rodellas, regidor de Serveis Municipals i de 
Promoció Econòmica, va presentar la seva renúncia al càrrec, 
per motius personals, en el ple municipal celebrat el passat 25 
de juliol. Escollit regidor per la llista d’ERC, ha ocupat aquest 
càrrec en l’equip de govern durant poc més de tres anys.

El seu lloc l’ha passat a ocupar Xavier Hinojosa Garcia, que va 
prendre possessió del càrrec de regidor de Serveis Municipals 
en el ple del 6 de setembre. La regidoria de Promoció Econò-
mica ha estat assumida per l’alcalde.

Avinyó digitalitza les actes municipals des de 1852

Xavier Hinojosa, 
nou regidor 
de l’equip de govern



L’alcalde, Eudald Vilaseca, i Josep Maria Montserrat, per part 
de Sorea, van formalitzar un nou fons social amb la voluntat 
de fer un pas més en el compromís del consistori i de Sorea 
de trobar solucions a les situacions de pobresa energètica de 
moltes famílies i garantir el servei d’aigua a totes aquelles per-
sones que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmi-
ca i/o en risc d’exclusió residencial.

La formalització del protocol regula les actuacions a dur a 
terme davant les situacions de pobresa energètica que pro-
voquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les 
factures de consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls 
de subministrament.

En la sessió del 28 de novembre, el Ple de l’Ajuntament 
d’Avinyó va aprovar per unanimitat donar suport la Resolu-
ció 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització 
de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada 
el dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment que es 
reprodueix a continuació:

El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catala-
nes i les llibertats fonamentals:

a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivèn-
cia, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política 
a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la 

ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 
de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la 
judicialització de la política i la violència exercida contra els drets 
fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i 
al respecte de la pluralitat de les diverses opcions de tots els ca-
talans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva in-
tervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència 
exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per 
l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la mo-
narquia.

L’Ajuntament d’Avinyó acaba d’adquirir un vehicle perquè el 
vigilant municipal pugui desenvolupar totes les seves tas-
ques de manera més eficient. El cotxe, un Dàcia Duster, ha es-
tat comprat a través de la central de compres de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), a la qual l’Ajuntament d’Avinyó 
està adherit. 

El cotxe ha estat pintat i equipat seguint els estàndards dels 
cotxes de vigilants municipals. La compra del vehicle ha costat 
13.007,50 € i la seva transformació, 4.580,52 €.

L’Ajuntament d’Avinyó i Sorea signen un conveni 
de col·laboració per a la dotació d’un fons 
de solidaritat al municipi 

Moció del Ple municipal de suport a la resolució 
del Parlament en favor de la convivència i el diàleg 
i de rebuig a la monarquia

Adquirit un cotxe pel servei 
de vigilància municipal
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Finalitzades les obres de reurbanització 
de la pujada Raval

Finalitzat l’arranjament 
de la pista de l’Urbisol 
a la Ruca

El passat octubre la pujada Raval es va obrir de nou a la circulació després de les obres de reurbanització iniciades el mes 
de juny. A part de la construcció del mur de contenció del talús de sobre el carrer, cal destacar les actuacions de millora de 
l’accessibilitat dels vianants (vorera, rampa d’accés i barana), les de millora dels serveis (clavegueram, aigua i enllumenat) i 
el canvi que ha comportat per a la circulació de vehicles que ha  passat a ser de sentit únic de pujada.

Amb l’objectiu de completar la millora dels accessos a la zona del Raval i del Serrat Ferrer, en una propera actuació es realitzaran 
les obres d’urbanització de l’accés al carrer Raval des de la carretera de Balsareny.

El passat mes de juliol van acabar les obres d’arranjament de 
la pista que comunica les cases de la Vall d’Urbisol, des de 
la casa de colònies La Ruca, amb la carretera de Calders a 
Moià, en el punt on hi ha l’Hotel Urbisol. L’arranjament ha con-
sistit en refer cunetes i netejar vorals per a obtenir una bona 
conducció de les aigües de la pluja i evitar la seva activitat 
erosiva. S’ha reparat el ferm de tot el camí, eliminant forats, 
xaragalls i treient les restes d’una antiga capa de quitrà que hi 
havia en alguns punts. Finalment s’ha fet una pavimentació 
asfàltica de tot el camí pel sistema de doble tractament su-
perficial.

Les obres, realitzades per l’empresa Innovia-Coptalia han tin-
gut un cost final de 91.221,75 euros, i han estat finançades 
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona (48.199,17 
euros) i amb fons municipals (43.022,58 euros).
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Nous tancaments de l’Aula
de Música i focus led al camp de futbol

Adjudicada l’obra per refer 
la pista d’accés a 
Santa Eugènia de Relat

D’acord amb la convocatòria, l’Ajuntament ha de contribuir 
al finançament de les actuacions afegint-hi 5.000 i 3.063,80 
euros, respectivament, un 10% del cost total.
La renovació dels llums del camp de futbol està actualment 
en procés de licitació i un cop finalitzada es farà la instal·lació 
dels nous focus. 

La renovació dels tancaments de l’Aula de Música es va fer 
el passat mes d’octubre. L’objectiu ha estat el de millorar 

l’aïllament tèrmic de les tres sales grans. Per això les grans 
portes-finestrals d’aquestes sales, que ja eren força antigues 
i no tancaven bé, han estat substituïdes per unes portes 
d’alumini amb un doble vidre de major efecte aïllant. Tam-
bé s’han aprofitat aquestes obres per automatitzar, amb un 
mecanisme elèctric, el sistema de pujar i baixar les grans 
persianes exteriors d’aquestes sales. Amb aquesta actuació 
es millorarà el confort de les sales i es reduirà la despesa en 
calefacció.

Dins la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona destinats a fer millores en els equipaments municipals donant prio-
ritat a aquelles actuacions que milloren l’eficiència i l’estalvi energètic, l’Ajuntament d’Avinyó va obtenir per aquest 2018 dues 
subvencions. Una de 45.000 euros per a la substitució dels focus del camp de futbol per focus de tecnologia led i l’altra 
de 27.574,20 euros per a renovar els tancaments de l’Aula de Música. 

La Junta de Govern Local del dia 22 de novembre va aprovar 
l’adjudicació de les obres d’arranjament de la pista d’accés a 
l’església de Santa Eugènia de Relat a l’empresa Tempo Faci-
lity Services, S.L.U pel preu de 45.650,01 euros (iva inclòs). 
Una subvenció de la Generalitat de Catalunya cobreix el 95% 
del cost de l’obra i l’Ajuntament es fa càrrec del 5% restant. 

Les obres consistiran en l’estabilització del ferm enderrocant 
el paviment asfàltic, executant una caixa de paviment amb un 
grau de compactació eficaç per posteriorment fer un nou pa-
viment amb aglomerat asfàltic. Es realitzaran obres de neteja 
i condicionament de les cunetes i vores existents, actuacions 
puntuals d’arranjament de flonjalls i s’adoptaran mesures de 
seguretat viaria. El camí a arranjar té una longitud de 370m. En 
les properes setmanes es podran iniciar les obres.
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L’economia circular i verda és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i 
regeneratius, que preservin els recursos que s’utilitzen (materials, energètics, territorials...) i n’optimitzin el valor. D’aquesta ma-
nera, transforma el model clàssic lineal d’extreure, fabricar, usar i llençar en un model circular que fa un ús òptim dels recursos, 
minimitza els residus i els posa en valor per reaprofitar-los.

Aprofitant els recursos naturals presents en el territori, i amb la voluntat de fomentar una economia sostenible i verda que 
millori el benestar social i la situació laboral dels ciutadans, la consultora el Risell, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la 
col·laboració dels ajuntaments d’Artés i Avinyó, va portar a terme l’anàlisi territorial i de les cadenes de valor o productives dins 
de l’àmbit agrícola i forestal. 

Amb aquest treball s’ha realitzat un diagnòstic actualitzat sobre l’evolució dels elements claus de la cadena a l’anàlisi, determi-
nant estratègies i polítiques a seguir pel que fa a la promoció i atracció d’inversions, definint prioritats i elaborant recomana-
cions d’acció públiques i privades i la seva articulació territorial. 

Es disposa així d’un pla operatiu que preveu la implementació gradual d’aquestes mesures en quatre eixos estratègics:
- Transformació de subproductes en matèries primeres;
- Tancament del cicle de nutrients i reducció de les emissions al medi;
- Minimització dels recursos emprats en el sector primari;
- Valoritzar i dinamitzar al territori la producció sostenible.

Un altre projecte intermunicipal que també rep el suport de la Diputació és Bages Empren, per a l’impuls i foment de 
l’emprenedoria, amb la participació dels ajuntaments d’Artés, Avinyó, Manresa i Sallent, que col·laboren amb la voluntat 
d’afavorir la creació d’empreses, en la millora de l’ocupabilitat a través de l’autoocupació i proporcionant a les estructures 
productives suport respecte de les necessitats empresarials, de manera eficaç.

A més a més, a través de CIDEM de Manresa, s’ofereixen cursos de formació per a emprenedors i empreses sobre habilitats direc-
tives, economia financera i fiscal, màrqueting i comercialització, innovació i cooperació empresarial.

Pla operatiu per al foment de l’economia circular 
i verda a la Vall de la Gavarresa

Foment de l’emprenedoria 
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Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals 
per a l’any 2019
El ple de l’Ajuntament d’Avinyó celebrat el dia 7 de novembre va aprovar inicialment les modificacions a incorporar a les Orde-
nances Fiscals del municipi per a l’any 2019.

Els principals canvis aprovats són:

OF. 1 – IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Després de 3 anys consecutius de rebaixar el valor cadastral dels béns immobles urbans d’Avinyó, aquest any ja no es modifica, 
perquè l’Ajuntament ha acomplert la proposta feta per la gerència del cadastre als municipis que van aprovar la revisió cadastral 
l’any 2004. Les reduccions del valor cadastral urbà fetes fins ara són: 2016 – 8%, 2017 – 8% i  2018 – 4%.
Per al 2019, el nou valor del coeficient de l’IBI urbà serà 0,570. L’any passat aquest coeficient estava en 0,560, la qual cosa 
suposa un increment de l‘1,8% en l’impost.
Pels béns rústics canvia de 0,500 a 0,510. Un increment del 2%. Els dos increments estan per sota de l’increment interanual de 
l’IPC (2,3%).

Bonificació per promoure l’ús d’energies renovables
S’ha aprovat introduir una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’IBI urbà en els immobles que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol. 

OF. 23 – TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS

S’introdueixen les sales i el gimnàs de l’escola Barnola en l’àmbit de la zona esportiva. Es proposa la modificació en el redactat 
per la realització d’activitats a la zona esportiva distingint entre activitats privades i regulars durant tot el curs, d’aquelles activi-
tats o entitats de fora del municipi i es modifica l’import d’acord amb la següent taula:

4.- Utilització pavelló/piscina/tennis/pàdel/gimnàs i sales E. Barnola
Per realitzar activitats de caràcter privat i regulars durant el curs: 25 euros/mes per cada hora setmanal.
Per realitzar activitats o ús del pavelló per part d’entitats de fora del municipi: 30 euros/mes.

OF. 22 – TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

S’acorda augmentar algunes de les quotes de la llar d’infants per fer front a l’augment del dèficit provocat per la davallada 
d’ingressos (menys matriculats, falta d’una línia de subvenció de DiBa) i l’augment de les despeses (personal substitut i assesso-
rament per al canvi de model).

Les quotes augmentaran un 3% en la modalitat d’escolaritat per infant. La quota d’inici ho farà en un 4,5%. El servei esporàdic 
de cantina i la targeta T-10 ho faran un 3,1 i 2,8% respectivament.

Tanmateix, les quotes per a famílies monoparentals, nombroses o amb dos o més germans inscrits al centre, romandran al ma-
teix preu que el 2014. L’abonament mensual de cantina tampoc augmentarà de preu.

Finalment, cal destacar que es crea un nou preu: la quota específica per al mes de juliol. És més econòmica que la quota anual, 
ja que l’oferta d’hores lectives durant aquest mes disminueix.

• Quota mensual (excepte juliol): 155,00 euros

• Quota específica mes de juliol: 125,00 euros

• Quota inici curs escolar: 63,50 euros

• Servei de cantina. T-dia: 5,05 euros

• Servei de cantina. T-10: 37,50 euros

OF. 19 – IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

De cara a afavorir la implantació de noves empreses en el municipi, s’introdueix, per aquests casos, una bonificació d’un 50% en 
l’IAE per un període de 3 anys i d’un 25% per als 2 anys següents. OF. 33 - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

S’aprova el model d’OF. de la Diputació de Barcelona per substituir l’actual. 

OF. 32 – TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DE TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS 
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A ÚS PRIVATIU 

Es modifica la quota fixa per portar i retirar el material cedit a domicili, que ara serà de 10 euros.

OF. 36 - REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER ESPECTACLES CULTURALS EN ESPAIS 
DE TITULARITAT MUNICIPAL 

Es modifiquen dos preus públics d’entrades.

- el de tipus C, per passar de 5,00 € a 6,00 €, i 

- el de tipus E, per passar de 10,00 € a 12,00 € 

S’aprova incrementar la bonificació per als menors en edats compreses entre els 3 i els 12 anys. 
En lloc d’aplicar una reducció fixa de 2,00 €, es bonificarà en un 50% el cost de l’espectacle. 

S’introdueixen tres ordenances noves per regular preus públics:

OF. 38 - Preu públic per la publicació d’anuncis particulars en el programa de la Festa Major

OF. 39 - Preu públic pel subministrament de llibres, CDs i productes relacionats amb la Fira dels Matiners

OF. 40 - Preu públic pel subministrament de productes del bar del casal i sortides i excursions organitzades 
dins la Setmana de la Gent Gran

La taxa pel servei de recollida i tractament de residus no es modifica.
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Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i dels ajunta-
ments d’Artés i Avinyó, entre juliol i octubre s’ha senyalitzat 
bona part del Camí Ramader que creua el nostre municipi de 
nord a sud. El cost, de 12.400 euros, ha estat subvencionat ín-
tegrament per l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”.

El tram senyalitzat des de la masia de l’Abadal fins a Artés 
pertany a l’anomenat Camí Ramader Central o Camí Ramader 
de Marina, i connecta amb l’Eix del Llobregat o Via Blava del 
Llobregat per l’extrem sud-occidental i amb el mateix Camí 
Ramader pel l’altre extrem. Més cap al sud, des del Pla de Ba-
ges arriba fins la costa del Penedès i, cap al nord, pel Lluçanès, 
fins als Pirineus.

Bona part dels trams pertanyen al Camí Ramader original, i allà 
on encara no s’han pogut recuperar s’han trobat les alternati-
ves més viables per donar continuïtat a aquesta via comuni-
cativa.

Els camins ramaders i rals són les infraestructures de mobilitat 
més antigues i consolidades del país, ja que són les grans vies 
de la mobilitat (tradicionalment a peu o a cavall) dels darrers 
tres mil·lennis. Mentre que en alguns llocs es conserven, en 
molts altres han desaparegut abandonades o substituïdes per 
carreteres.

Però no és una via única; té entrades i sortides per tot arreu al 
llarg del seu recorregut i, amb els altres camins tradicionals i 
moderns, basteix una xarxa de mobilitat de gran futur.
A mesura que el Camí Ramader original es vagi recuperant, 
els nous trams ja en funcionament donaran vida a la mobilitat 
gràcies a la seva connexió en xarxa, tant amb els camins locals 
com amb els gran eixos, com ara la Via Blava del Llobregat.
Així, amb aquesta actuació, el Camí Ramader s’integra a la 
Xarxa de Mobilitat de Barcelona, que és una selecció dels 
camins, pistes i corriols més adequats per passejar, fer esport, 
practicar el senderisme o el ciclisme i altres activitats no mo-
toritzades.

Tots aquests camins estan senyalitzats i enllaçats entre ells i 
connecten els pobles i els indrets naturals i patrimonials més 
destacats.

L’ús de la xarxa és lliure i permetrà moure’s arreu, començant i 
acabant on es vulgui, amb total llibertat.
Fent ús d’aquesta gran xarxa es trobaran diverses propostes 
de rutes i itineraris amb els recorreguts emblemàtics de cada 
territori: rutes turístiques, caminades patrimonials, itineraris 
de salut i esport, etc.
 

El Camí Ramader, senyalitzat des 
de la masia Abadal fins a Artés

Borsa de treball i nova 
incorporació a 
la brigada municipal

Inversions de millora 
a la xarxa municipal 
d’aigua potable

Els treballs de millora i manteniment 
de la Brigada Municipal

Aquesta tardor l’Ajuntament d’Avinyó ha convocat un concurs 
per constituir una borsa de treball d’operaris de la brigada 
amb l’objectiu d’ocupar la plaça que va quedar vacant fa un 
any amb la renúncia del treballador Juan Alcedo. 

L’objectiu de la convocatòria també era disposar d’una bor-
sa de treball a la que recórrer quan sigui necessari fer alguna 
substitució temporal. La plaça l’ha guanyat Juan José Bover i 
la borsa queda constituïda amb 6 persones.

Amb una inversió de 30.000 euros, la meitat provinents de fons 
municipals i l’altra meitat aconseguits en una convocatòria de 
subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua, aquesta tardor 
s’ha procedit a instal·lar comptadors de sortida al dipòsit del 
Serrat Ferrer, al dipòsit Turic Nou i al dipòsit d’Horta d’Avinyó. 

Aquesta instal·lació permetrà disposar de comptadors i siste-
ma de telemesura pel seu control en continu a les canonades 
de sortida d’aquests dipòsits i, per tant, millorar el control dels 
cabals subministrats en alta.

Durant el dies previs a la Festa Major, els membres de la bri-
gada van treballar intensament en la neteja dels carrers i els 
parcs i jardins del poble perquè lluïssin la seva millor cara du-
rant la festa gran d’Avinyó. A més, durant els dies de festa van 
treballar intensament perquè tot funcionés com estava pre-
vist. Els agraïm la dedicació i el treball.

Amb l’arribada de la festivitat de Tots Sants, la regidoria 
de Serveis Municipals ha treballat per deixar els cementiris 
d’Avinyó i Horta ben condicionats perquè els veïns poguessin 
visitar els seus éssers estimats amb les màximes comoditats i 
amb el respecte que es mereixen.

Cada any, quan les temperatures baixen, la brigada realitza la 
poda dels arbres que ho necessiten. Sense oblidar les tasques 
de manteniment diàries i les de reparació urgent. Moltes 
vegades són els veïns qui alerta l’Ajuntament d’alguna inci-
dència, fet que la regidoria agraeix molt, perquè ajuda a una 
acció molt més ràpida. 

Darrerament, s’ha treballat en la instal·lació de les lloses de les 
escales que van del carrer del Mig fins al Turic i, finalment, 
s’han penjat els llums de Nadal, per tenir el poble guarnit 
com es mereix per aquestes dates.
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Xarxa municipal de fibra òptica

Ràdio Avinyó emetrà, properament, 
una programació estable i regular 

L’Agenda d’Avinyó, 
una nova eina de comunicació

SERVEI DE TV

S’ha acabat totalment la migració de les entrades de cable coaxial a fibra òptica. Ara tots els usuaris del servei de TV estan rebent 
el senyal a través de la xarxa de fibra òptica. La sortida coaxial de l’ajuntament ja està tancada. El nombre de domicilis connec-
tats a aquest servei és de 444.

SERVEI DE COMUNICACIONS DE BANDA AMPLA (INTERNET)

En aquests moments el nombre d’usuaris adscrits a l’operador Avinyó Fibra que utilitzen el servei d’internet a través de la xarxa 
municipal de fibra òptica és de 245. Un valor que va creixent.

AMPLIACIÓ DE LA XARXA A LES ZONES INDUSTRIALS

L’Ajuntament d’Avinyó, a través de l’organisme autònom XAT (Xarxa Avinyó de Telecomunicacions), està realitzant l’ampliació de 
la xarxa municipal de fibra òptica al polígon del Soler i al polígon del Ponsic. Els treballs s’han iniciat a finals de novembre i les 
noves instal·lacions permetran donar servei de comunicacions de banda ampla a totes les empreses que hi ha situades. 
La instal·lació fins a la zona industrial de l’Escorxador es va fer abans de l’estiu i ja està en funcionament.

A les zones industrials de l’Eurofil i la Maiola els arribarà la fibra mitjançant un cablatge soterrat a la cuneta de la carretera d’Oló 
des de la cruïlla amb la carretera de Prats fins a davant del cementiri. L’obra l’està executant la Diputació de Barcelona dins del 
pla de remodelació de vorals de les carreteres que gestiona i, al mateix temps, d’estesa de cablatge de comunicacions. Avinyó 
és un dels municipis beneficiats en la planificació de 2018. 
La xarxa de fibra també arriba o s’està instal·lant en les empreses no situades en polígons, per a les quals s’han buscat solu-
cions particulars.

El fet que les zones industrials disposin d’accés directe a internet i de comunicacions d’alta velocitat és un important benefici 
per a les empreses que hi treballen i, a la vegada, és un al·licient per atraure les que busquen un lloc on instal·lar-se.

AMPLIACIÓ DE LA XARXA A NOUS HABITATGES 

A finals de novembre s’ha iniciat l’estesa de la fibra als carrers Serrat Ferrer i Lluís Companys, carrers als quals mai havia arribat 
el servei de TV per cable. Aquesta estesa, a més de donar servei als domicilis d’aquests carrers, permetrà portar la xarxa municipal 
a la torre de comunicacions situada al Serrat Ferrer, en la qual es col·locarà l’antena que enviarà el senyal de comunicacions a les 
masies de Relat. La portada de senyal a Relat s’ha endarrerit respecte a la previsió degut a la necessitat de redefinir el projecte.
El següent pas a fer és la portada de senyal a Horta d’Avinyó. El compromís de l’Ajuntament és fer-ho tan aviat com sigui possible. 

Des del setembre, Ràdio Avinyó es pot escoltar per internet a través 
d’OnaBages.com/radioavinyo. 

De moment, la ràdio emet música continuada, però properament 
i paulatinament s’incorporaran programes variats amb continguts 
de proximitat i amb a la participació i col·laboració ciutadana i 
d’entitats associatives del municipi.

Mentrestant, i després de la bona acceptació del programa pilot 
“Tastet de Ràdio Avinyó” emès el dissabte de la Festa Major, s’està 
preparant una programació pròpia especial per Nadal i St. Esteve, 
que inclourà magazins divulgatius, informatius culturals i esportius, 
espai de cuina nadalenca, club de lectura, entrevistes i programa 
infantil-juvenil, entre d’altres.

Qualsevol persona que tingui idees, propostes i ganes de col·laborar 
en el projecte de Ràdio Avinyó es pot posar en contacte amb la Xat 
Capellas,  regidora de Comunicació, enviant un correu a 
radioavinyo@gmail.com o trucant al 664 49 67 85, o bé adreçar-se a 
les oficines de l’Ajuntament.

L’Ajuntament posa a disposició dels veïns i les veïnes d’Avinyó una 
nova publicació que recull l’activitat cultural i social del poble.

L’objectiu és agrupar tots els actes que s’organitzen tant des del 
consistori com per part de les entitats, així com l’activitat de la bi-
blioteca, el local Catalunya, el Casal del Passeig, Espai Matiners i el 
Refugi. L’activitat esportiva es recollirà a banda de l’agenda.

Malgrat que el primer número recull dos mesos (novembre i 
desembre), la periodicitat de l’Agenda serà trimestral.

Logotip dissenyat per Maite Garcia, 
guanyadora del concurs
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El passat divendres 26 d’octubre, una delegació de l’Ajuntament d’Avinyó, formada per l’alcalde, Eudald Vilaseca, i el regidor 
d’Educació, Adjutori Altarriba, va reunir-se amb la nova directora gerent dels serveis territorials d’Ensenyament a la Catalunya 
Central, Dolors Colell. 

Durant la trobada, que fou molt cordial i productiva, es va fer un repàs a la situació de l’àmbit educatiu del poble. Es van ressaltar 
els punts forts de la política educativa durant els dos últims mandats i també es van posar damunt la taula els reptes que ha 
d’encarar el municipi en els propers mesos/anys:

INSTITUT ESCOLA

L’Ajuntament i la comunitat educativa municipal mantenen el desig i la lluita per aconseguir que l’escola Barnola esdevingui un 
institut escola on es pugui dur a terme l’ensenyament secundari o, almenys, el primer cicle. 

Des dels serveis territorials insisteixen que Avinyó encara no disposa de massa estudiantil suficient; no obstant, prenen nota del 
nostre interès. També consideren un factor positiu a favor de la creació d’un institut escola el fet que pugui donar continuïtat al 
projecte d’Escola Nova que a Avinyó s’està desenvolupant. 

La directora gerent  ens va posar de manifest que la conselleria veia amb bons ulls tant el model d’Escola Nova com el d’institut 
escola.

ESCOLA BARNOLA

Hi ha un seguit d’inversions que cal tirar endavant per a aquest 2019 a l’edifici de l’escola. Una de les més necessàries és la inso-
norització del menjador i la divisió de l’espai amb plafons amb guia. 

Des dels serveis territorials estan disposats a col•laborar econòmicament assumint alguna actuació mitjançant la línia de sub-
vencions R.A.M. (Reformes d’Adequació i Millora). 

Aquesta línia d’actuació queda subjecta a l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2019.

LLAR D’INFANTS

El Govern de la Generalitat té l’objectiu de tornar a finançar l’escola 0-3 anys amb suport econòmic als ajuntaments. 

Fins l’any 2014, les llars d’infants es finançaven parcialment amb aportacions de la Generalitat que, abans de la crisi, havien 
arribat a ser d’entre 1.600 i 1.800 € per alumne i any. 

Durant la crisi es van eliminar aquestes ajudes i ara, si el Pressupost de la Generalitat per al 2019 tira endavant, es vol tornar a 
finançar els ajuntaments per aquest concepte.

Trobada entre el departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i l’Ajuntament per tractar 
temes de matèria educativa al municipi

La restauració de les passeres del camí del riu i 
Un pati per a tothom, projectes guanyadors 
de la 2ª edició dels Projectes Participatius

El 12,6% dels habitants de més de 16 anys del municipi 
d’Avinyó ha participat en la fase de votació de la 2ª edició dels 
Projectes Participatius. 

De les 15 propostes presentades inicialment a la convocatòria, 
la Comissió de seguiment en va acceptar 12 i en va excloure 
3 per incompliment d’algun dels criteris del Reglament dels 
Projectes Participatius. Dels projectes acceptats, 4 eren pre-
sentats per entitats associatives (modalitat A) i 11 per particu-
lars (modalitat B).

Durant el període de votacions, 238 persones van exercir el 
seu dret de vot i van emetre 883 vots als projectes. Cada ciu-
tadà podia triar tres projectes de cadascuna de les dues ca-
tegories de projectes. Cadascuna de les dues modalitats és 
dotada amb 15.000 euros.

El resultat de les votacions és el següent:

Projectes d’entitats associatives: Restauració de les passeres del 
camí del riu (Grup Ecologista d’Avinyó): 126; Renovació del remolc 
dels gegants d’Avinyó (Colla de Gegants i Nans d’Avinyó): 101; 
Instal•lacions per a esports de platja (Club Voleibol d’Avinyó): 88; 
Un piano per al poble (Amics de la Música d’Avinyó): 77.

Projectes de particulars: Un parc per a tothom: 92; Circuit de bi-
cicletes, BMX, patinets i monopatins: 79; Restauració dels gegants 
vells d’Avinyó: 73; Gegantons matiners: 72; Plàstic residu 0: 51; 
Un pas segur per a Horta d’Avinyó: 50; Un banc per descansar al 
carrer Sant Antoni: 46; La sala del local social d’Horta d’Avinyó: 28.

El ple de l’Ajuntament del dia 28 de novembre ha aprovat 
l’escrutini de les votacions i la declaració dels projectes 
guanyadors.

El projecte més votat de la modalitat A és la Restauració de 
les passeres del camí del riu, presentat pel Grup Ecologista 
d’Avinyó. El grup proposa substituir les actuals passeres que 
travessen la Gavarresa i connecten el Pont Vell amb la font del 
Tomàs per unes estructures amb pedres que permetran creuar 
el torrent garantint la seguretat de pas i la màxima integra-
ció paisatgística. El projecte, pressupostat en 15.000 €, inclou 
també algunes intervencions a la llera del riu.  

Un parc per a tothom és la proposta més votada de la moda-
litat B. La finalitat del projecte és reestructurar la zona sense 
pavimentar de l’exterior de l’escola Barnola (C/ Joan Oró) per 
aprofitar al màxim el seu ús i disposar d’una zona ludicoespor-
tiva amb la instal•lació d’un joc de cordes, una zona de barres 
i aparells biosaludables, una porteria de futbol i un parc infan-
til a la zona arbrada. El cost total del projecte és de 14.200 €, 
aproximadament.

Ambdós projectes s’executaran al llarg de 2019. 

La 3ª edició dels Projectes Participatius està prevista que es 
convoqui a l’estiu del 2020.

Agraïm a la ciutadania la seva participació en aquesta edició!!
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Resolució dels ajuts per a la compra de llibres i despeses escolars 2018

Ja s’ha publicat la resolució dels ajuts per a la compra de llibres i material escolar 2018 per als alumnes empadronats al municipi. 
Queda de la següent manera:

Enguany les subvencions de la línia 1 (infantil i primària) ascendeixen a 30 € per alumne. Si la família és nombrosa o mo-
noparental, l’import ascendeix a 36 € per alumne. Les subvencions de la línia 2 (secundària i batxillerat) ascendeixen a 
25 € per alumne. 

El pressupost màxim que s’hi ha destinat ha estat de 5.100 €. De moment s’han atorgat 4.317 € i resten pendents d’atorgament 
600 € a l’espera de la resolució de les al•legacions que presentin les famílies que n’han quedat excloses. 

Línia 1. Destinada a alumnes infantil i primària.

Línia 2. Destinada a secundària i batxillerat

Sol•licitants 
admesos

76

32

Sol•licitants 
exclosos

14

4

Total 
sol•licitants

90

36

Import total 
ajuts concedits

3.216 euros

1.101 euros

Un any més l’Ajuntament d’Avinyó torna a apostar per oferir 
el servei de l’Aula Socioeducativa durant aquest curs escolar 
2018-2019.

Enguany tenim dues novetats destacades: 

- L’Aula Socioeducativa s’ha traslladat a l’escola Barnola, ja 
que s’ha cregut oportú pel ventall d’activitats que es poden 
realitzar a les instal•lacions del centre escolar. 

- També hem modificat l’horari d’atenció als infants: de les 
16.30 a les 18.30 hores. 

El principal objectiu de l’Aula Socioeducativa és que els infants 
puguin gaudir del seu temps lliure i alhora adquirir aprenen-
tatges bàsics i millorar les seves experiències socialitzadores.

Aquest curs escolar hi estan inscrits un total de 28 infants, i 

podran participar en activitats com: 

- Suport i acompanyament escolar
- Activitats lúdiques
- Activitats esportives
- Tardes en família
- Celebració de festes populars 
- I molt més!
Com en els anys anteriors, l’activitat té lloc els dimarts, dime-
cres i dijous, segons les edats:  

- Grup petits: dijous (infants de P4, P5 i 1r de primària). 
- Grup mitjans: dimecres (infants de 2n, 3r i 4t de primària). 
- Grup grans: dimarts (infants de 4t, 5è i 6è de primària). 

Podeu consultar tot el que fem al nostre blog: 
https://aulasocioeducativaavinyo.blogspot.com 

CASAL DEL PASSEIG

Durant les darreres setmanes, al Casal hem co-
mençat els actes que corresponen a la tardor.

El que més acceptació té és el taller de psico-
estimulació. Es duu a terme cada dimarts i va 
a càrrec de Lídia Prat, que és psicòloga de la re-
sidència Relat. Hi assisteixen unes 15 persones.

Durant el mes d’octubre també s’ha fet un ta-
ller del bosc a la tardor a càrrec de Raül Coro-
minas. També un de cuina amb bolets a càrrec 
de Pilar Puig de la Carnisseria Pilar. Van ser dos 
tallers molt interessants i el públic que hi va as-
sistir s’ho va passar d’allò més bé. Tanmateix, va 
assistir-hi menys públic de l’habitual.

A partir d’aquest gener, les activitats progra-
mades del Casal del Passeig les rebreu a casa 
integrades dins la nova Agenda Municipal 
d’Activitats que s’ha posat en marxa aquesta 
tardor. També podreu consultar-les a les carte-
lleres habituals del poble. La Joana, responsa-
ble del Casal, us informarà de tots els cursos i 
activitats que es duen a terme al centre. Així 
com també podeu adreçar-li suggeriments 
d’activitats.

Durant tota la setmana venen moltes persones a 
jugar a cartes, dòmino, Rummy cub i altres jocs.

Un any més arriba el setembre i  la llar d’infants obre les seves portes per iniciar un nou curs escolar. Aquest, però, és diferent i 
especial, ja que tenim molts reptes per endavant i els afrontem amb moltes ganes i il•lusió. La finalitat de tots aquests canvis és 
la millora de l’organització interna i l’apropament al model centrat en l’infant o Escola Nova 21.

És el primer curs en què es comencen a percebre algunes modificacions pel que fa a l’organització i el funcionament de 
l’escola. Per una banda, tenim bona part de l’equip de mestres que s’ha incorporat de nou aquest any. Per l’altra, hem modi-
ficat l’horari escolar, també hem canviat la gestió i organització interna del personal docent, ha augmentat el grau de 
participació i implicació de les famílies en la presa de decisions, hem elaborat i concretat el nostre model de programació, 
planificació, avaluació i observació...

Tot i així, continuem treballant per implementar tots aquells canvis que ens permetran modificar la forma de fer del centre. 
Entre altres coses, estem treballant per disposar d’una bústia de suggeriments al vestíbul de l’escola perquè les famílies puguin 
donar a conèixer la seva opinió, estem demanant propostes a les famílies per modificar l’enfoc del pati, es crearà una comissió 
de treball per elaborar l’espai família; en l’àmbit intern, estem creant diversos documents per facilitar i millorar la convivència 
de tots, entre altres iniciatives.

És cert que són molts canvis i que tots ells requereixen temps, per això ens hem marcat un pla de treball a 3 anys vista, perquè 
els canvis es vagin portant a terme de manera progressiva. 

L’Aula Socioeducativa torna amb les piles carregades

GENT GRAN

Llar d’infants l’Estel: una nova etapa
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El passat 18 de setembre es va iniciar un nou taller de GSAM a cuidadors no professionals, adreçat a aquelles persones que 
tenen cura d’altres persones, que anomenem cuidadors i cuidadores no professionals. 

L’objectiu d’aquest taller és generar vincles de relació, suport i ajuda mútua a les persones cuidadores;  compartint les 
experiències, oferint estratègies i donant suport en la gestió de les emocions i sentiments. Compta amb l’ajuda d’una 
psicòloga. 
Es treballen temes com les estratègies per gestionar favorablement necessitats i conflictes i la gestió d’emocions i sentiments 
que poden sortir durant el procés de cura, per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament. 

Aquesta vegada s’ha portat a terme al Refugi, a l’antiga aula socioeducativa, els dimarts de 16.00 a 18.30 h de la tarda, fins 
al 27 de novembre.  

Us informem que el programa d’arranjaments d’habitatges subscrit amb la Diputació de Barcelona d’aquest darrer període ha 
estat d’un total de 25, dels quals només en resta un per a l’execució de les obres,  que es preveuen per als propers dies. 

Des del nostre servei, valorem molt positivament l’execució d’aquest programa, que té com a objectiu facilitar l’estada de les 
persones en el seu domicili. 

Resta tancada la convocatòria per la demanda de subvencions al pagament de lloguer 2018. En breu es rebran, a través de SMS, 
les resolucions. Les favorables hauran d’aportar els rebuts de lloguer no presentats fins al desembre de 2018. 

En aquests dies ha estat possible dur a terme el programa d’Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa ener-
gètica d’aquest any 2018, amb els objectius de:

1. Millorar l’eficiència energètica de la llar i les condicions de confort i salubritat.

2. Reduir els costos dels subministraments i apoderament de les persones usuàries.

3. Identificar necessitats d’intervenció més àmplies de millora i d’eficiència energètica. 

Aquest programa va adreçat a les famílies en situació de risc d’exclusió residencial definit per la Llei 24/2015 del 29 de juliol. 
Se’n beneficien un total de 8 famílies; més del doble de l’any passat. 

Aquest any marca un centenari de la 
pandèmia gripal del 1918, que va causar 
milions de morts a tot el món. El virus 
de la grip s’ha anat adaptant a l’ésser 
humà i ha anat mutant any rere any;  
això fa que, tot i els esforços per millorar 
l’atenció dels pacients i les estratègies de 
vigilància i prevenció, el virus de la grip 
continuï circulant i ocasionant la malal-
tia fins arribar a causar, en alguns casos, 
conseqüències greus en la població més 
vulnerable, com són les persones d’edat 
avançada o que pateixen malalties crò-
niques. 

La grip continua sent un problema im-
portant de salut pública, com a conse-
qüència de les altes taxes de malaltia 
que es produeixen durant les onades 
epidèmiques anuals. La vacunació anti-
gripal és la mesura fonamental de pre-
venció de la grip i les seves complica-
cions; és per això que cada any es duu 
a terme la campanya antigripal que co-
mença a la tardor i acaba a l’hivern. 
L’objectiu de la vacunació és evitar les 
complicacions de la grip en les perso-
nes amb patologies de base, per evitar 
descompensacions de la seva malaltia, 
ingressos hospitalaris i morts. 

També es recomana la vacunació dels 
professionals sanitaris, per tal d’evitar 
la transmissió a les persones de risc. Les 
persones vacunades tenen una probabi-
litat més baixa de contagi i, en tot cas, es 
redueixen les complicacions i el nombre 
de morts en la població de risc. 

L’èxit de la vacuna depèn de la coinci-
dència entre la vacuna i el tipus de virus 
circulant; això sol variar cada any. No es 
pot saber exactament com ha funcio-
nat realment la vacuna fins que finalitza 
l’epidèmia. 

Dades campanya 2017/2018
A Catalunya es varen atendre 144.294 
persones amb diagnòstic de grip,
 de les quals, 1.298 hospitalitzades.
A Espanya van morir 961 persones per 
complicacions greus de la grip. 

Efectes adversos de la vacuna antigripal
Dolor, vermellor i inflor en el punt 
d’injecció. 

Si em contagio...
Fer repòs, beure abundants líquids i 
prendre analgèsics/antitèrmics (parace-
tamol) per alleujar les molèsties. 

Complicacions
Pneumònia, coinfecció bacteriana (in-
fecció de la grip i una altra bacteri), 
fracàs multiorgànic.

La vacuna antigripal NO pot prevenir 
un refredat. 
Els antibiòtics no curen la grip ni els 
refredats. 

Signes i símptomes de la grip:
- Febre alta de 39-40ºC d’inici brusc, du-
rant 3-5 dies. 
- Mal de cap.
- Dolor muscular.
- Esgarrifances.
- Esgotament. 
- Tos seca.
- Pèrdua de gana. 
- Ulls irritats. 
En infants, pot anar acompanyada de 
diarrea, nàusees i vòmits. 

Via de contagi
Per aire, contacte amb la pell o estris 
compartits. 

Com evitar-ho...
Vacunació antigripal.
Rentat de mans.
Ventilació espais contaminats.
Cobrir-se la boca a l’esternudar o tossir.

Quan cal consultar el metge?
Si la febre alta dura més de 4 dies i/o s’ofega i/o presenta vòmits. Infermeria Lídia Pons / Miquel Castro - EAP Artés

NOVA EDICIÓ DEL TALLER DE GRUP DE SUPORT EMOCIONAL 
I AJUDA MÚTUA  A CUIDADORS NO PROFESSIONALS (GSAM)

ARRANJAMENT D’HABITATGE

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2018

PROGRAMA D’AUDITORIES I INTERVENCIÓ ALS HABITATGES 
EN SITUACIÓ DE PROBRESA ENERGÈTICA

EL CENTENARI DE LA GRIP
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La Guia d’Acollida Municipal és una eina de suport a la integració de tots aquells 
ciutadans estrangers que trien Avinyó com a lloc de residència. L’objectiu és facilitar 
l’acomodació al funcionament del poble i la realitat catalana a través d’informació 
pràctica i molt clara.

La publicació explica com empadronar-se, com tramitar la targeta sanitària i les ges-
tions per escolaritzar els fills i filles. Així mateix, ofereix dades sobre Serveis Socials, 
recerca de feina, cursos de català per a adults, on tramitar ajuts per a l’habitatge i 
informació per a la dona i la joventut.

La guia es complementa amb dades dels equipaments municipals d’Avinyó, de les en-
titats socials del Bages i del municipi, de les fires i festes locals i telèfons d’interès.
Se n’ha fet una edició en català, castellà i anglès i, ben aviat, es disposarà d’una en àrab.

L’Ajuntament d’Avinyó
edita una guia d’acollida 
per a persones nouvingudes 



Feia ja molt de temps que teníem pobles a la comarca que 
havien fet el canvi de la recollida selectiva de les escombra-
ries que generaven, amb la qual cosa arribaven a assolir uns 
bons nivells de reciclatge i d’autosuficiència econòmica 
del servei.

Per tant, vist que ens calia millorar en aquests dos aspectes 
esmentats abans, i acompanyats per l’augment dels cànons 
per les aportacions a l’abocador de Bufalvent i els límits mar-
cats per l’Agència de Residus de Catalunya i la Unió Europea, 
vam posar fil a l’agulla en l’estudi de la viabilitat del sistema 
porta a porta a Avinyó.

A principis del 2018, i després de fer un petit recull d’opinions, 
vam posar-nos a treballar amb l’empresa mediambien-
tal Ambiens en la realització del projecte de la campanya 
d’implantació del Porta a Porta i redacció dels plecs de con-
dicions per publicar el concurs de prestació del servei per als 
propers 4 anys, prorrogables a 2 anys més.

Un cop fet això, es van engegar unes rondes d’explicació del 
funcionament de tot plegat a l’equip de govern  i l’oposició, 
seguit d’unes xerrades a veïns i veïnes del municipi.

Finalitzat el període de concurs per la recollida de les escom-
braries i assabentats del resultat a favor de l’empresa Ampans, 
vam establir un seguit de negociacions per la rescissió del 
contracte amb l’empresa que fins ara ens feia la recollida de 
les fraccions de rebuig i orgànica, i vam informar del canvi el 
Consorci de Residus del Bages, que feia la recollida de la resta 
de fraccions.

Passat l’estiu i amb la tornada a l’escola, van venir l’última 
sessió de presentació del funcionament del sistema porta a 

porta i les sessions d’explicació de funcionament, comptant 
amb  la col·laboració d’experiències d’altres ajuntaments i del 
subdirector de l’Agència Catalana de Residus. Després va venir 
la recollida dels cubells i fulls informatius, en els quals es 
detallaven aspectes del servei, i el repartiment de conteni-
dors, la setmana d’inici del servei a comerços, establiments de 
restauració, equipaments municipals i grans productors.

El dia abans de la primera recollida, Avinyó es va anar llevant 
acompanyat de la desaparició de contenidors, tret dels del 
vidre, roba i olis, dels seus carrers per donar pas al porta a 
porta.

Arribat ja el seu dia encara amb algun dubte d’on va què, a les 
10.30 h de la nit el camió surt de l’àrea d’emergència per ini-
ciar el servei de buidat dels cubells que esperen pacientment 
a les portes de les cases i comerços del poble. A poc a poc, 
els dos compartiments del vehicle es van omplint a mesura 
que l’equip els hi va buidant, amb la supervisió de dos tècnics 
d’Ampans, una d’Ambiens, el regidor de medi ambient i la in-
formadora ambiental, que farà el seguiment del servei, resse-
guint el nucli urbà.

La setmana següent tocava corregir petites incidències i ajus-
tar petits serrells per tal de millorar i recollir al mateix temps 
les sensacions de la població després del canvi. Llavors les pri-
meres xifres eren del tot positives i ens feien ser optimistes de 
cara a seguir amb el sistema, ja que el canvi havia suposat un 
esforç molt important per a tothom.

Per part nostra, només ens queda agrair a tothom la seva 
bona participació i predisposició en l’acollida del servei 
Porta a Porta i continuar treballant per fer-nos cada cop més 
responsables del planeta mediambientalment.

El divendres 19 d’octubre va passar per Avinyó un grup de 31 
cavalls de la Fundació Miranda, que, seguint el Camí Rama-
der, fan la transhumància des de la muntanya (el pla de l’Orri) 
fins a la costa (parc natural del Garraf ), on passaran l’hivern. 
Els 31 cavalls van fer nit al tancat de la Rovirassa, preparat 
per acollir-los. Dissabte al matí van continuar el seu recorregut 
cap a la costa.

És el segon grup de cavalls de la Fundació Miranda que aques-
ta tardor passa per Avinyó de baixada cap a la plana. El primer 
grup, de 9 cavalls, va passar el diumenge 7 d’octubre, i també 
va fer nit a la Rovirassa.

El tercer i últim grup, de 23 cavalls, va  venir  el diumenge 4 
de novembre i, després de dormir a la Rovirassa, va marxar el 
dilluns al matí.

Quan, a la primavera, tornin a passar per anar cap a la mun-
tanya, és previst que facin una estada més llarga al tancat de 
la Rovirassa, cosa que facilitarà que, qui vulgui, els pugui anar 
a veure.

Durant cinc dissabtes, entre el 13 d’octubre i el 24 de novem-
bre, s’han realitzat les jornades de voluntariat per treballar 
en la restauració de les parets de pedra seca del Camí Ra-
mader al pla d’Oliva.

S’ha de dir que la participació ha sigut més minsa de la que 
s’esperava inicialment; tot i així, la mitjana de 5 persones que 
hi han assistit ha sigut prou important com perquè la restau-
ració hagi rebut un bon impuls. La feina dels voluntaris ha 
estat guiada pels consells i l’experiència del Josep Solsona 
que, des de fa 7 anys, està treballant en solitari en la restaura-
ció del Camí Ramader.

Les tasques de recuperació no són per refer totalment les pa-
rets de pedra seca que delimitaven el camí. Seguint el model 
del Josep Solsona, l’objectiu és netejar les parets i el seu en-
torn, recuperar les pedres que hi ha per terra a prop seu i 
posar-les bé de nou, seguint l’estil que marquen les pedres 
que encara són a la paret. La paret recuperada en cada tram 
arriba a l’alçada que permet el volum de pedres trobades al 
seu voltant. 

Des de l’Ajuntament volem fer públic el nostre agraïment al Josep Solsona per la seva iniciativa de treballar voluntàriament 
en la recuperació del Camí Ramader i en volem ressaltar dos aspectes molt rellevants. Un és la seva constància a pujar a treballar 
al Camí Ramader dia rere dia sense claudicar i durant tant de temps, cosa que ha fet que la restauració en aquests moments hagi 
arribat a una part molt considerable del camí. L’altre és la motivació que l’ha portat a fer-ho i que creiem que molts hauríem de 
saber imitar: l’amor a la terra, al país, a la nostra cultura i les ganes de fer-hi una aportació desinteressada sense esperar-ne res a 
canvi, només gaudint de la satisfacció d’haver fet un servei a tota la col·lectivitat. Gràcies, Josep, pel teu esforç i el teu exemple.

JA SOM PORTA A PORTA

Els cavalls transhumants 
tornen a passar per Avinyó

Parets de pedra seca 
del Camí Ramader
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Aquest ha estat un any de canvis al Refugi, hem tingut di-
ferents dinamitzadors/res: després del gran pas del Guillem, 
hem tingut la Laia fins al setembre i, amb l’arribada del nou 
curs, hem donat la benvinguda a la Maria. Això ens ha portat 
una mica de bòlit, però, tot i així, no ens han aturat i hem se-
guit fent activitats i tenint el Refugi actiu cada dia. 

A començaments d’estiu vam tenir la Setmana Jove, que va 
començar amb el taller de serigrafia que va anar a tot drap 
per fer les samarretes d’aquest any; vam seguir amb el taller 
de paella i el sopar i el cinema a la fresca; també vam passar la 
nit al Refugi, vam estampar tasses, vam anar a Barcelona i vam 
fer una discomòbil; tot plegat va finalitzar amb la masterclass 
de zumba i un festival de dansa, el sopar de tapes i el concert 
amb la Gran Orquestra Tumultuosa; a més, vam tenir la cirere-
ta el dia 1 de juliol amb una tarda de videojocs al Refugi!

El juliol tampoc va parar la programació del Juliol A+, amb el 
taller de beat box, una tarda de jocs i el taller d’imants; vam 
fer diversos sopars, arròs negre i un menú fresc, i vam tenir 
piscines nocturnes amb la botifarrada que no es va poder fer 
a la Setmana Jove; el dia 13 vam fer un paintball, i vam fer una 
sortida a la platja; vam fer tallers de tot tipus: de fotos amb el 
mòbil, i de rap i gènere: vam acabar gravant un rap al Refu-
gi, també vam tenir dos torneigs de vòlei i futbol sala i vam 
acabar amb un concert final, que va donar pas a un merescut 
descans a l’agost!

Al setembre vam fer un torneig de catan, vam parlar de 
l’amistat i vam fer unes creps veganes una mica accidentades 
al Refugi.

El mes d’octubre va servir per conèixer-nos, amb les nostres 
peculiaritats, i crear nous vincles. També ha estat moment de 
fer propostes, per això vam fer una assemblea jove a mitjans 
d’octubre, en dues parts, en la qual van sortir moltes idees i 
propostes per a aquest primer trimestre i per a quan vingui 
més bon temps també. 

Moltes tardes les hem aprofitat per fer deures, posar música, 
ballar i jugar, i per fer papiroflèxia i crear noves mascotes per 
al Refugi.

Ràpid ens va enganxar la castanyada i ho vam celebrar fent 
un gran mixt de les celebracions d’aquest pont; així que hem 
agafat el que més ens agrada de cada: panellets, castanyes a la 
vora del foc i por!!! El dia 30 vam fer panellets i castanyes, que 
ens vam menjar ben calentes, i el dia 31 vam fer sessió de cine 
de por mentre els panellets anaven desapareixent de la safata, 
estaven boníssims!

Al novembre ens hem activat més i l’activitat estrella han estat 
les manualitats, vam fer un taller per aprendre a arreglar-nos 
la roba i aprendre a cosir a mà; aquest taller s’ha anat allargant 
i hem tingut moltes tardes de costura per deixar moneders, 
brodats i estoigs llestos!

A finals de novembre hem tingut la Setmana contra la vio-
lència de gènere i hem fet un taller amb filigrana, per plan-
tejar-nos i reflexionar sobre tots els estereotips de gènere que 
patim.

Però les manualitats no s’acaben i, com que sempre portem 
els fils dels auriculars fets un embolic, hi hem posat solució 
fent uns portaauriculars ben originals amb feltre.

Aquest mes també hem tingut alguns conflictes al casal, que 
ens han fet seure plegats, i hem decidit posar les mans a la 
massa; així que, per començar a fer-nos càrrec i cuidar el Re-
fugi, hem decidit fer una jornada de feina per arreglar alguns 
dels desperfectes que hi ha, pintant, posant al dia el billar i 
millorant l’espai per a tots i totes.

El desembre també ve carregat, i farem activitats diverses, 
com un taller en què parlarem de sexualitat coincidint amb 
el dia de la lluita contra la SIDA, una xerrada per saber totes 
les oportunitats per marxar a fer un voluntariat internacional 
i més manualitats! 

I com que ve Nadal, i com que ja sabem que això de menjar 
ens encanta, parlarem d’alimentació i farem torrons per fer un 
bon berenar l’últim dia abans de Nadal, amb el Refugi ben de-
corat, i tornar amb piles carregades pel nou any!
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Horaris 
instal·lacions 
esportives 
municipals

Activitats 
esportives i 
dirigides 
curs 18/19

Millores de les instal·lacions municipals: tancament del bar del camp de futbol

El curs 2018/19 hem ampliat l’horari de 
matins del Pavelló Municipal fins a les 
12.30 h i a la tarda seguim mantenint 
l’horari de dilluns i dimecres obertura a 
les 15.00 h i dimarts, dijous i divendres 
obertura a les 16.30 h fins a les 21.00 h. 

D’aquesta forma l’horari s’adapta millor 
a les necessitats dels abonats.

Durant el curs 18/19 la graella 
d’activitats esportives i dirigides a les 
instal·lacions municipals seran les se-
güents:

Aquest hivern es portarà a terme el tancament del bar del camp de futbol. La finalització de l’obra està prevista per al 1r trimes-
tre de l’any 2019 i permetrà gaudir d’un espai polivalent per al Club d’Esports Avinyó, el qual els cap de setmana s’utilitzarà com 
a bar i entre setmana com a punt de trobada entre famílies i el club. 

En l’àmbit esportiu, les entitats de voleibol, futbol, karate i tenis i pàdel són les encarregades de promocionar els respectius 
esports des de la formació fins a la competició a nivell amateur. Recordem que estan obertes a tots els públics.

Quant a les d’activitats dirigides, la seva finalitat és que la població d’Avinyó pugui gaudir d’activitats saludables i dinàmiques 
per millorar el seu estat de forma i adquirir un estil de vida saludable.
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El divendres 6 i el dissabte 7 de juliol, Avinyó va ser l’escenari de la 3a edició del Festival Test, que va oferir setze propostes, 
quatre de les quals de companyies del Bages i del Berguedà.

El canvi de calendari (de la tardor a l’estiu) va permetre que la programació s’allargués fins ben entrada la nit, tant de divendres 
com de dissabte, i incloure un sopar a l’aire lliure al pati del centre cívic, centre neuràlgic on es van desenvolupar les activitats. 
L’àpat es va convertir en un bon punt de trobada i de contacte directe del públic amb els artistes.

El Festival Test,  es va inaugurar a Avinyó i, durant aquesta tardor, s’ha pogut veure, en un format més reduït, a Santpedor, Callús, 
Sant Salvador de Guardiola, Sallent, Cabrianes, Gironella, Navarcles, Sant Feliu, Santa Maria d’Oló, Navàs i Artés, els pobles que 
integren la xarxa de Testimoni Escènic, el projecte impulsat des de Cal Gras. 

Tot i tenir les portes tancades, la biblioteca ha organitzat una 
sortida amb els membres del Club de Lectura a Sallent. El dia 
1 d’octubre es va portar a terme un club de lectura comarcal 
que es va reunir amb Antoni Bassas, qui ens va comentar el 
llibre Bon dia, són les vuit!

A partir de l’obertura, la biblioteca ha programat diferents 
activitats per continuar viva dins el poble. Així doncs, es farà 
L’hora del conte el primer dijous de cada mes, Club de Lectu-
ra, Taller d’Escriptura Creativa, BiblioLab i l’Hora creativa, entre 
altres activitats que es podran consultar a l’agenda municipal. 

40 persones que conviuen amb algun tipus de malaltia 
mental han fet estada a Avinyó del 3 al 28 de setembre, en 
grups de 10 usuaris cada setmana, per participar en un taller 
d’experimentació artística que busca la complicitat entre l’art 
i l’entorn. La Fundació Setba, que treballa l’art com a vehicle 
d’integració, és la impulsora de la iniciativa Natura és Cultura 
des de l’any 2012, i que enguany ha cristal·litzat a Avinyó amb 
una intervenció al bosc de la Torre dels Soldats, gràcies al con-
veni de col·laboració que l’Ajuntament d’Avinyó ha signat.

Sota la direcció de Quim Moya, els participants al taller van fer 
un treball d’observació de la natura i de coneixement de tècni-
ques artístiques que va culminar amb la creació sobre els arbres 
del Camí Ramader Central d’aquesta zona. Cada participant va 
crear una obra pròpia sobre un arbre, amb la voluntat de for-
mar una gran obra col·lectiva a banda i banda del camí.

Del 20 d’octubre al 28 de novembre, el Museu Comarcal de 
Manresa va acollir l’exposició “Obrint camins”, que mostrà el 
treball realitzat durant el projecte. La mostra exposava foto-
grafies d’Oriol Segon que mostraven el desenvolupament 
del taller.
Properament, l’exposició es podrà veure a Avinyó.

Montserrat Tura, exalcaldessa de Mollet i exconsellera de la Generalitat, va presentar 
el passat 13 d’octubre a l’Espai Matiners d’Avinyó el seu darrer llibre: “República pagesa”.

Montserrat Tura parteix de la història del seu avi, Feliu Tura Valldeoriola, que fou un 
dirigent del moviment rabassaire del tombant del segle XX, el moviment dels page-
sos que no tenien terres, que les tenien arrendades pel contracte de rabassa morta. 
Amb l’arribada de la fil·loxera, els propietaris van aprofitar l’avinentesa per abolir els 
contractes que mantenien el pagès lligat a la vinya mentre la vinya fos viva. Arran 
d’aquesta situació, els pagesos es van organitzar entorn del sindicat Unió de Rabas-
saires, del qual l’avi Tura fou un dels fundadors més actius. Montserrat Tura va oferir 
una interessant xerrada sobre una etapa de la nostra història plena de lluita i repressió.

3a EDICIÓ DEL TEST

BIBLIOTECA

L’Ajuntament d’Avinyó i la Fundació 
Setba col·laboren en el projecte “Natura és Cultura” 

L’exconsellera Montserrat Tura presenta 
a Avinyó el seu llibre “República pagesa”
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ERC, després de gairebé 8 anys governant Avinyó, és un pro-
jecte esgotat que viu del nom i de l’èxit dels primers anys de la 
Fira dels Matiners.
Hi va haver un temps en què sí que va semblar ser una força de 
renovació i progrés, però en aquesta darrera legislatura ja s’ha 
estancat i ha acabat vivint de les rendes. 
ERC, quin projecte vols per al poble? Quines polítiques has 
fet en els darrers anys? Des del nostre punt de vista no han 
anat més enllà de mirar d’imitar algunes de les que ja funcio-
naven en governs anteriors. Eudald, has acabat sent un mal 
imitador de governs anteriors que tant vas criticar.
Revisant el programa electoral d’ERC de 2011, un cop ja han 
passat 7 anys, podem fer-ne una anàlisi crítica d’uns quants 
punts.

Part. urbanisme, participació ciutadana
Punt 5: participació ciutadana: Consells del Poble o consultes 
populars... No hi ha hagut cap tipus de consulta als habitants 
d’Avinyó, la tecnologia hi és i també hi ha hagut temes que es 
podien consultar; per exemple, la recollida selectiva (només la 
posada en marxa ha costat 100.000 euros) o la restauració de 
la Torre dels Soldats. L’únic punt a valorar positivament són els 
projectes participatius, tot i que representen un percentatge 
ínfim de la despesa de l’Ajuntament.
Punt 6: informació de l’activitat del consistori: des d’aquí felici-
tem el butlletí digital de l’Ajuntament perquè és una eina pràc-
tica i en sintonia amb els temps. Per contra, la revista AVINYÓ 
INFORMA és d’un format molt car i anacrònic.
Punt 7: impulsar el servei de vigilant: desfasat, molt car i, pel 
que fa a la seguretat, molt poca o nul·la incidència.
Els punts 13, 14 o 15 parlen dels espais a les entitats o reha-
bilitacions d’habitatges introduint reduccions fiscals. S’ha fet 
molt poca feina... a excepció de gastar-se més de 200.000 eu-
ros en el museu dels Matiners.

Part. ensenyament, salut i benestar
Punt 1: Institut Escola... durant 7 anys s’han fet un parell de re-
unions, que sapiguem i poca cosa més. El conseller Bargalló fa 
un parell de mesos va dir que potenciarien els Instituts Escola; 
a veure si ara ERC Avinyó, essent el conseller del mateix partit, 
es mou més enllà de l’aparador.
Punt 4 i 5: Consell Municipal, projecte educatiu de poble, Con-
sell Municipal de Benestar Social, Servei Psicològic Municipal... 
paraules molt boniques, molta filosofia, però realitat cap.

Podríem seguir també en el camp dels esports: festa de 
l’esport, o buscar empreses per al poble, etc... En aquest punt 
cal recordar que en nom de l’esport local fa 7 anys es va foragi-
tar un club de bàsquet.

Des del nostre punt de vista, el projecte d’ERC, capitanejat per 
Eudald Vilaseca, està caducat i sense energies per proposar co-
ses noves i arriscades,  propostes que generalment l’esquerra 
aixeca com a bandera. En el nostre entendre, estan instal·lats 
en la comoditat i la monotonia de la falta d’energia i idees.
Trobem que decisions, encertades o no, com la creació del 
museu, pàrquing d’autocaravanes o retolar camins, posar 
un parell d’elements per alentir el trànsit, revisar circulacions 
viàries, etc., són decisions que no són fonamentals per saber 
cap on ERC vol portar el poble, i sí, segons el nostre entendre, 
una sèrie de decisions que marquen una mala gestió:
-Les obres al carrer Sallent es van acabar 8 mesos tard.
-Indemnització de 85.000 euros per liquidar el contracte amb 
l’empresa que recollia el rebuig al poble i poder començar la 
recollida selectiva.
-Millora de l’aigua, però a quin cost? La factura s’ha quasi do-
blat.
-Fibra òptica, quatre anys i encara no s’ha acabat del tot.
-L’increment de la partida de personal de l’Ajuntament: en els 
darrers 7 anys ja supera més del 50%.

Com va citar un dels nostres poetes més importants del s. 
XX, “tot és possible i tot està per fer”. Per tant, des d’aquí, 
i veient la falta d’ambició d’ERC Avinyó, creiem que s’han de 
deixar els postulats dels anys 80 i 90 i fer polítiques del s. XXI 
amb una alternativa que aporti ambició i propostes actualitza-
des en el temps en què ens ha tocat viure.

“Tot és possible i tot està per fer”
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L’equip de govern d’ERC va entrar a l’Ajuntament amb el ferm 
compromís de treballar per la millora contínua de la qualitat de 
vida dels avinyonencs i avinyonenques. I aquest objectiu és el que 
ha guiat el nostre treball dia rere dia. S’han fet tot tipus d’accions, 
des de les que vam proposar en el nostre programa electoral fins 
a les no previstes inicialment però que les circumstàncies han fet 
molt necessàries, passant per la resolució de problemes puntuals 
que han anat sorgint en el dia a dia del municipi.
De totes les accions fetes per l’equip de govern, en voldríem 
ressaltar tres que destaquen de les altres pel fet que afecten di-
rectament, i cada dia, a tots o a una gran majoria d’avinyonencs 
i avinyonenques. Es tracta d’accions que comporten uns canvis 
importants en la vida quotidiana de la població i que són una 
clara millora per al present i el futur del nostre poble.

AIGUA DEL LLOBREGAT
L’agost de 2015 va arribar a Avinyó l’aigua del Llobregat, des-
prés de 9 anys de l’inici de les obres i 20 anys dels primers pro-
jectes. Aquesta important fita va ser fruit del treball de molts 
actors, a destacar el Consell Comarcal del Bages i, a Avinyó, els 
equips liderats pels alcaldes Josep M. Costa i Josep Balasch. Als 
darrers anys, l’equip de govern d’ERC vam treballar perquè es 
desbloquegés l’aturada de les obres i s’acabés executant tot el 
projecte. També el govern d’ERC ha fet possible que tots els 
carrers d’Horta d’Avinyó s’hagin integrat directament en la xarxa 
municipal d’aigua potable i puguin rebre l’aigua del Llobregat.
La captació de l’aigua de la Séquia de Manresa, el seu tracta-
ment a la planta potabilitzadora situada a Sallent i el seu trans-
port per canonades fins a Avinyó permeten que ara els avinyo-
nencs (les llars, els negocis, les indústries...) puguem disposar 
d’una aigua de qualitat i tenir un subministrament assegurat.

FIBRA ÒPTICA
Actualment, el nucli urbà d’Avinyó disposa d’una xarxa de fi-
bra òptica que permet als avinyonencs accedir a serveis de 
telecomunicacions d’alta velocitat. L’equip de govern d’ERC 
va apostar per invertir en aquesta infraestructura per no haver 
d’esperar el dia llunyà en què els operadors de telecomunica-
cions decidissin venir al nostre poble. Les necessitats de parti-
culars, autònoms i empreses eren urgents i calia donar-hi res-
posta com més aviat millor.
El fet que el nucli urbà estigui lluny dels llocs per on passa la 
canalització troncal de fibra òptica (eix transversal) i que el vo-
lum de població usuària de les telecomunicacions podria ser 

petit és el que sempre ha frenat els operadors privats d’invertir 
a Avinyó i és el que allunyava en el temps el poder tenir aquests 
serveis al nostre poble.
Per tant, l’Ajuntament va prendre la iniciativa, es va fer càrrec 
de l’estesa d’una xarxa principal al nucli urbà, de la substitució 
de les entrades de coure de la televisió per cable per entrades 
de fibra òptica i de la connexió d’aquesta xarxa local a la xarxa 
troncal de l’eix transversal mitjançant una canalització soterra-
da al costat de la carretera de l’Abadal. Amb això s’ha creat una 
xarxa de fibra òptica que és de propietat municipal (aspecte 
important) i que pot utilitzar qualsevol operador. Actualment 
hi treballa l’operador Avinyó Fibra, filial de Fibra Òptica Cente-
lles. La fibra òptica municipal arriba ja a 544 domicilis i la xarxa 
encara està creixent per arribar a Horta, Relat, més carrers i més 
zones industrials.
Els canvis que haurem aconseguit amb la nova xarxa són la 
millora del servei de TV i l’accés a les telecomunicacions d’alta 
velocitat. Tot això repercutirà en la millora de la qualitat de vida 
dels avinyonencs i la competitivitat de les nostres empreses.

RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA
Un nou canvi que hem hagut d’assumir és la reforma del sis-
tema de recollida de residus per tal de millorar-ne el reciclat-
ge. Per raons econòmiques, per complir les exigències legals 
sobre nivell de reciclatge i per poder reduir el deteriorament 
del medi natural amb els nostres residus, era absolutament ne-
cessari canviar el sistema de recollida. Objectiu: reduir el volum 
de rebuig que va a l’abocador i augmentar el percentatge de 
residus reciclats.
Conscient d’aquesta necessitat, l’equip de govern d’ERC no va 
defugir encarar aquest tema, malgrat saber que demanar can-
vis de costums a la població pot no ser ben rebut per tothom. 
Però, davant la disjuntiva entre reciclem més o paguem més, 
i davant el desafiament mediambiental de respectar el nostre 
entorn per respectar-nos a nosaltres mateixos, vam tenir clar 
que calia actuar. 
Després d’un estudi inicial, vam decidir optar pel sistema de 
recollida porta a porta perquè està comprovat que actualment 
és el sistema més efectiu per millorar el reciclatge. L’experiència 
en molts municipis ho demostra. 
En el cas d’Avinyó, la implantació d’aquest sistema comportarà 
uns nivells de reciclatge per sobre del 70%. Serà un canvi en els 
nostres hàbits respecte dels residus que beneficiarà la nostra 
economia i el medi ambient.

Accions estratègiques per millorar el present i el  futur d’Avinyó
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GRUP D’AMICS DE NAVÀS-PALÀ 
BALLS I COREOGRAFIES

El Centre de Gran d’Avinyó va organitzar, el 25 de març pas-
sat, dins la programació del local Catalunya, l’espectacle 
«Balls i coreografies», a càrrec del Grup d’Amics de Navàs-
Palà. Es tracta d’un animat muntatge de música, balls i co-
reografies que va traslladar el públic assistent a èpoques 
passades i, fins i tot, el va fer ballar.

CASCAI TEATRE & MARCEL TOMÀS 
EL COMEDIANT

Un vell conegut del públic avinyonenc, el polifacètic actor 
Marcel Tomàs, va portar el seu últim espectacle «El come-
diant» al local Catalunya. Com de costum, el clown es va 
posar el públic a la butxaca des del minut zero amb un 
enginyós i divertidíssim espectacle multidisciplinari en 
què no  va faltar humor, música, teatre d’objectes i impro-
visacions, ni tampoc poesia, crítica, reflexió i un gran, gran 
sentit de l’humor, seguint la millor tradició del cabaret.

THE RIVER TROUPE GOSPEL  
GOSPEL & TRIBUTE

El cor sallentí dirigit per Jaume Riu i Vicen Alfonso va 
portar al local Catalunya el seu espectacle que combina 
temes gòspel amb els que ells anomenen Tribute, un ho-
menatge a artistes que han marcat la història de la músi-
ca, com Madonna, Marvin Gaye, U2, Dolly Parton, Michael 
Jackson, Carole King i Leonard Cohen. The River Troupe 
Gospel és un cor nascut l’any 2010 de la coral La Troupe 
del Riu, i és format actualment per més de 60 cantaires de 
la comarca, alguns dels quals són d’Avinyó.

ZUM ZUM TEATRE 
LA GALLINA DELS OUS D’OR

La companyia lleidatana Zum Zum Teatre va portar a 
Avinyó el conte sobre l’avarícia «La gallina dels ous d’or». 
L’espectacle, en forma de faula, explica la història de dos 
grangers que veuen com la fortuna d’haver descobert la 
gallina dels ous d’or es converteix en la seva desgràcia. Un 
conte, per a petits i grans, que parla sobre la pobresa, la 
riquesa i l’avarícia, escrit i dirigit per Ramon Molins Mar-
quès.

XIRRIQUITEULA TEATRE 
LAIKA

La companyia Xirriquiteula Teatre va portar a Avinyó l’obra 
«Laika», que presenta la història de la primera gosseta as-
tronauta. Basada en fets reals, l’espectacle imagina com 
va ser el periple del primer ésser viu que va sortir a l’espai 
exterior dins del coet «Sputnik 2» per orbitar al voltant del 
planeta Terra. Un conte ple d’aventures, persecucions, pe-
ripècies i viatges espacials que va arribar al local Catalunya 
d’Avinyó de la mà de Testimoni Escènic.

ESPAI ARTESENC L’AMISTAT
HOTEL BALNEARI MIRASOL

El 28 d’octubre passat, el Centre de Gent Gran d’Avinyó 
va portar al local Catalunya el muntatge «Hotel Balneari 
Mirasol», de l’Espai Artesenc l’Amistat. L’espectacle còmic 
transcorre a la recepció d’un hotel de Puigcerdà i repre-
senta un anar i venir entre els treballadors i els clients 
de l’establiment. Amb guió i direcció de Jaume Costa, el 
muntatge va divertir de valent a tots els assistents.
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PUNTAIRES I CENTRE GENT GRAN 
TROBADA DE PUNTAIRES I FESTA DEL SOCI

L’1 de maig es va fer la tradicional Trobada de Puntaires i la setena Festa 
del Soci del Centre de la Gent Gran d’Avinyó. El mal temps va obligar a 
traslladar les puntaires al local Catalunya, on van demostrar la seva ha-
bilitat amb els boixets. Al migdia el temps va millorar i la plaça Major ja 
va poder acollir l’exhibició de balls en línia. Tot seguit, la sala polivalent 
va ser l’escenari del dinar dels socis del Centre de Gent Gran. La jornada 
festiva es va acabar d’arrodonir amb un ball animat per Josep Maria 
d’Avinyó.

CENTRE EXCURSIONISTA I GEGANTS I NANS
DIADA A LA TORRE DELS SOLDATS

Com és habitual, el Centre Excursionista d’Avinyó va fer la caminada 
fins a la Torre dels Soldats coincidint amb la Diada Nacional de Cata-
lunya. Un any més, s’hi va sumar la Colla de Gegants i Nans, que va 
portar la parella de gegants nous, el gegantó del Bussé i el pirata. A 
dalt de la torre es va restituir l’estelada que la presideix i s’hi va posar 
un nou pal que substitueix l’anterior que una bretolada havia fet mal-
bé després de presidir el turó durant 25 anys.

GRUP DE CAMPAMENTS L’ESPARVER
SORTIDA DE TARDOR

El Grup de Campaments l’Esparver va iniciar el curs amb una acampa-
da de dues nits. Ho va fer els dies 5, 6 i 7 d’octubre amb l’habitual sor-
tida de tardor. En aquesta ocasió, els menuts i monitors van muntar 
les tendes a La Teula de Sant Quirze de Besora, a la comarca d’Osona. 
Prop d’una quarantena d’infants van gaudir de l’acampada on no hi 
va faltar una caminada, jocs (fins i tot un de por), pistes i un taller de 
globus. Petits i grans van gaudir de l’experiència.

CLUB ESCACS AVINYÓ 
XLVI TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES

El diumenge 16 de setembre es va disputar el XLVI Torneig de Partides 
Ràpides d’Escacs de la Festa Major amb la participació de 29 jugadors. 
En el grup general (9 rondes a 5 minuts per banda) es va proclamar 
campió del torneig Josep Sort, de Viladecavalls, amb 8 punts, seguit 
de Pau Gabarró, del Catalònia de Manresa, amb 7,5, de David Lorca, del 
Cardona, amb 6,5, i, en quart lloc, d’Alba de Lomas, jove jugadora de 
l’Argentona, amb 5,5. El primer classificat del Club d’Escacs Avinyó va 
ser Indaleci Serrat, cinquè amb 5,5 punts. En el grup SUB-14 (7 rondes 
a 8 minuts per banda) va quedar campió Sergi Gómez, de l’Argentona, 
amb 5,5 punts, seguit d’Ernest Juncosa, del Peona i Peó de Barcelona, 
amb la mateixa puntuació, i de Sergi Font i Pau Estarlí, del Santpedor, 
amb 5 punts.  

GRUP DE TEATRE D’AVINYÓ 
CARINYU, NO ET PASSIS DE LA RATLLA!

Coincidint amb la Festa Major, el Grup de Teatre d’Avinyó va posar en 
escena la divertida obra de Marc Camoletti «Carinyu, no et passis de 
la ratlla!». L’esbojarrat muntatge va fer gaudir de valent  els centenars 
de persones que el van veure en les quatre sessions que es van esce-
nificar. L’espectacle estava protagonitzat per la Laura i el Guillem, un 
feliç matrimoni que un bon dia parteix peres i decideix divorciar-se. 
Cap dels dos, però, vol marxar de casa, de manera que tenen la idea 
de dividir el pis en dues parts. El problema arriba quan tots dos es 
presenten a casa amb les seves noves parelles.

AMICS DE LA MÚSICA 
TALLERS MUSICALS

Del 16 al 27 de juliol van tenir lloc els setzens Tallers Musicals d’Avinyó, 
que enguany es van concentrar en dues setmanes. En total, es van fer 
vuit cursos i diverses activitats complementàries que van aplegar uns 
170 alumnes. Aquesta edició dels tallers, organitzats pels Amics de la 
Música d’Avinyó, va posar el focus en la creativitat i van comptar amb 
artistes convidats com Judit Nedderman, Elisabet Raspall, Núria Gra-
ham i el saxofonista americà Chris Cheek. Com ja és tradició, els tallers 
es van cloure amb un concert final amb professors i alumnes del curs 
intensiu de jazz, música moderna i creativitat, a més dels combos, la 
big band, el conjunt vocal i el grup de cordes.

AMPA ESCOLA BARNOLA 
FESTA FINAL DE CURS

L’AMPA de l’escola Barnola va organitzar, el 16 de juny passat, la Festa 
de final de curs, amb una tarda lúdica al pati del centre. Durant la cele-
bració es va fer el comiat de tres mestres de l’escola que enguany s’han 
jubilat: la Fina Sanfeliu, la Rosa Campillo i el Josep Paré, a qui alumnes, 
professors i AMPA van voler fer un petit homenatge. La festa va servir 
per inaugurar les millores que s’han fet al pati gràcies als Projectes Par-
ticipatius. Durant tota la tarda hi va haver diferents activitats i un ball 
d’escuma, i es va fer el comiat dels alumnes de 6è, que ja deixaven el 
centre per anar a l’institut. La jornada es va completar amb un sopar i 
animació.

CANTAIRES D’AVINYÓ 
TROBADA DE CORALS

La sisena Trobada de Corals d’Avinyó va reunir prop de 120 cantaires 
a l’escenari del local Catalunya. En aquesta ocasió hi van participar la 
coral Estel de Gironella, el cor Lupulus Ensembla de Manresa, el cor 
de cambra Ars Animae de Barcelona i els Cantaires d’Avinyó, els quals 
van cantar cinc cançons del seu repertori. Després de les diferents 
interpretacions, tots els cantaires van oferir, conjuntament, No sentiu 
cantar la gent? del musical Les misérables i Els segadors sota la direc-
ció de Montserrat Perarnau, directora dels Cantaires d’Avinyó.
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La plaça Major es va convertir en l’epicentre de la pasada Festa Major 
d’Avinyó. Els avinyonencs i avinyonenques han descobert un espai per a 
la festa que havia quedat una mica oblidat durant els darrers anys. 

El divendres 14 de setembre un esclatant espectacle inaugural va donar 
el tret de sortida a la festa. L’endemà, el concurs de paelles va tornar a 
omplir el Passeig de cuiners, mentre els pintors buscaven el millor en-
quadrament per a les obres que, més tard, presentarien al Concurs de 

Pintura. La trobada castellera, balls, concerts, torneig d’escacs, sardanes, 
espectacles infantils, futbol… I com gairebé cada any, el Grup de Teatre 
tornava a omplir el Catalunya una vegada, i una altra…

L’única nota negativa la va posar el temps: una inoportuna pluja va obli-
gar a suspendre el concert de l’Orquestra Selvatana, que enguany es feia a 
la plaça Major i de franc per a tothom. Va ser una llàstima, però totes les no-
vetats introduïdes enguany faran una millor Festa Major per a l’any que ve. 



L’any 1918, ara fa 100 anys, el món va patir una de les epidèmies de grip més mortíferes de la seva història. De fet fou una 
pandèmia, que és el nom que reben les epidèmies quan afecten molts països i molts individus d’un mateix país a la vegada. 
La pandèmia de 1918 (que va succeir entre els anys 1918 i 1919, en tres onades) va provocar la mort de més de 50 milions de 
persones arreu del món.

Aquesta pandèmia fou coneguda com de la grip espanyola, encara que no va sorgir a Espanya, com molts creuen. El fet que 
Espanya fos neutral durant la Primera Guerra Mundial va permetre que es publiquessin lliurement informes detallats sobre el 
brot epidèmic. La manca d’informació en altres països en guerra per la censura militar existent, sobretot a l’inici de l’epidèmia, 
va fer creure que la grip s’havia originat a Espanya.

Els efectes de la pandèmia al nostre país i també al nostre poble foren importants. El Dr.  Herms, que en aquelles dates era el 
metge d’Avinyó, va tractar els afectats del nostre municipi, i a finals de novembre de 1918 anotava en el seu quadern la descrip-
ció que reproduïm a continuació i que es troba recollida en el llibre «Escrits sobre Avinyó» d’Atilà Herms i Juvany.

«En els primers dies de setembre de 1918 (dies 3-5) es pre-
sentaren uns 8-10 casos de grip, coincidint amb les dates de 
la Festa Major d’Artés, relacionats amb el que signifiquen les 
festes majors com a motiu de reunió i trobada amb gent fo-
rana i com a factor desencadenant de l’epidèmia, així com va 
passar amb la Festa Major d’Avinyó, 15 dies més tard, ja que 
en els dies que seguiren hi hagué una propagació fulminant 
de l’epidèmia, amb 58 malalts enllitats el dia 18 de setembre, 
i dos dies després ja hi havia 145 casos; llavors és quan proba-
blement l’epidèmia adquirí la màxima intensitat. 
En aquests dies, es van trobar unes 65 cases o famílies afec-

tades a Avinyó, 43 a Horta d’Avinyó, 15 a Santa Eugènia de 
Relat i 12 cases de pagès de fora del terme municipal que 
també visitava. Es dona l’anècdota que a Horta d’Avinyó va 
estar malalta pràcticament tota la població adulta i aquells 
dies es mantenia únicament dempeus una dona que cada 
dia, després de ser visitats els malalts pel metge, preparava 
la medicació per a tots ells i la repartia per les cases. Ella morí 
després, de grip. 
El dia 23 de novembre de 1918, quan ja minvà l’epidèmia, el 
resum de casos fou el següent: malalts en tot el municipi: 674; 
guarits: 645; en curs: 2; convalescents: 12; morts: 15.»


