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LA FESTA MAJOR D'AVINYÓ 07

CiU va obtenir set representants (Josep Balasch, Pere Pla, Ma. Àngels Costa, Eva Carrera, Joan
Armengol, Anna Oliveras i Laia Comaposada)  i ERC en va aconseguir quatre (Eudald Vilaseca,
Andreu Craviotto, Albert Badia i Adjutori Altarriba). Josep Balasch Tordera, va ser escollit pel
Ple, nou alcalde d’Avinyó per un nou període de quatre anys per set vots a favor.

El setembre passat, un any més, els avinyonencs i avinyonenques
vam poder gaudir de la Festa Major.
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L’editorial

Organització Municipal
 Eleccions Municipals, Nova Organització Municipal

En aquesta ocasió us presentem
el  butl let í  d ’ informació
municipal núm. 4 Avinyó
Informa. L’edició que teniu a
les vostres mans us informa de
la nova organització municipal
amb la presentació i distribució
de les noves regidories amb els
corresponents regidors al
capdavant.

Enguany encetem una nova
etapa de govern en la qual
volem continuar treballant i
informant-vos de la gestió del
govern municipal, de les

activitats que es fan al municipi
organitzades des de tots els
àmbits i volem oferir a les
entitats que hi estiguin
interessades a participar en
l’elaboració d’aquest butlletí.
En aquest pròxims quatre anys,
durant els  quals  volem
d e s e n v o l u p a r  p r o j e c t e s
ambiciosos per al municipi
d’Avinyó,  ens agradaria
aconseguir tirar endavant una
nova llar d’infants ubicada a la
zona educativa i esportiva del
municipi per tenir aglutinats
al màxim aquests espais

públics. Lluitarem perquè
Avinyó tingui un institut
d’educació secundària i els
nostres fills i filles no s’hagin
d e  d e s p l a ç a r  a  A r t é s .
Treballarem de valent perquè
el local del jovent, el nou centre
cívic i el local Catalunya siguin
una realitat. Exigirem unes
bones comunicacions al nostre
municipi. Treballarem perquè
tots vosaltres tingueu uns bons
serveis municipals en l’àmbit
social, educatiu, urbanístic,
cultural, lúdic, etc. amb una
gran oferta d’espectacles,

xerrades, tallers adreçats a les
necessitats de cada moment,
etc. En definitiva, treballem per
tenir un Avinyó millor escoltant
a tothom.

Equip de govern de CiU.

Com a resultat de les eleccions
municipals celebrades el passat
dia 27 de maig de 2007, el
dissabte 16 de juny es van
formar els nous consistoris dels
municipis de Catalunya, entre
els quals hi ha el d’Avinyó.

CiU va obtenir set representants
(Josep Balasch, Pere Pla, Ma.
Àngels Costa, Eva Carrera, Joan
Armengol, Anna Oliveras i Laia
Comaposada)  i ERC en va
aconseguir quatre (Eudald
Vilaseca, Andreu Craviotto,
Albert  Badia i  Adjutori
Altarriba). Josep Balasch
Tordera, va ser escollit pel Ple,
nou alcalde d’Avinyó per un
nou període de quatre anys per
set vots a favor. L’acte de
constitució del nou consistori
i de proclamació del nou batlle
va aplegar una gran quantitat

de persones, la sala estava
plena de gom a gom. Un cop
acabat l’acte va haver-hi un
petit refrigeri per a tothom al
nou pati de l’Ajuntament.

Seguint el procediment que la
Llei electoral estableix, el 26
de juny de 2007 es va fer el Ple
extraordinari per formalitzar
els òrgans de funcionament del
nou Ajuntament, regidories,
nomenaments, etc.

Per majoria absoluta es varen
adoptar els següents acords:

1. Constitució dels grups
municipals:
Per part del grup de
Convergència Democràtica de
Catalunya es va nomenar com
a portaveu la Sra. Ma. Àngels

Costa i per part del grup
d’Esquerra Republicana de
Catalunya el Sr. Albert Badia.

2. Constitució i nomenament
de les regidories:
- Sr. Josep Balasch i Tordera:
Alcaldia i Urbanisme i Territori.
- Sr. Pere Pla i Sociats: Medi
Ambient i Agricultura.
- Sra. Ma. Àngels Costa i Mesa:
Educació, Hisenda i Serveis
Econòmics i Participació
Ciutadana i Comunicació.
- Sra. Eva Carrera i Caniego:
Cultura i Esports.
- Sr. Joan Armengol i
Santamaria: Serveis Municipals.
- Sra. Anna Oliveras i Sala:
Promoció Econòmica.
- Sra. Laia Comaposada i
Pedragosa: Joventut, Qualitat
de vida i Diversitat.

3. Nomenament dels tinents
d’alcalde:
- Primer tinent d’alcalde: Sr.
Pere Pla i Sociats.
- Segona tinenta d’alcalde: Sra.
Ma. Àngels Costa i Mesa.
- Tercer tinent d’alcalde: Sr.
Joan Armengol i Santamaria .

4. Nomenament dels membres
de la junta de govern:
Els membres que componen la
junta són: l’alcalde Josep
Balasch i els tres regidors Pere
Pla, Ma. Àngels Costa i Joan
Armengol.
Es va decidir que la junta
celebraria les seves sessions
amb una periodicitat de quinze
dies, els dijous no festius de
cada mes de l’any a les 18 h.
A les dependències de
l’Ajuntament d’Avinyó.
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 Organització Municipal

 La Nova Pàgina Web d'Avinyó

5. Comissió Especial de
Comptes:
Està formada per l’alcalde Josep
Balasch, dos membres de CiU,
Ma. Àngels Costa i Laia
Comaposada, i un membre
d’ERC, Eudald Vilaseca.

6. Nomenament de
representants de la Corporació
als òrgans col·legiats de la

competència del Ple:
- Mancomunitat la Gavarresa:
Josep Balasch, Pere Pla i Joan
Armengol.
- Consorci Localret: Ma. Àngels
Costa.
- Consorci del Bages per a la
Gestió dels Residus: Pere Pla.
- Consorci de Comunicació
Local: Ma. Àngels Costa.
- Coordinadora d’Entitats

Culturals i Esportives d’Avinyó:
Eva Carrera i Laia Comaposada.
- Consell Escolar dels centres
docents públics de nivell no
universitari: Ma. Àngels Costa
i Laia Comaposada
- Xarxa de ciutats i pobles cap
a la sostenibilitat: Pere Pla.
- Xarxa local de prevenció de
drogodependències: Laia
Comaposada.

7. Periodicitat de les sessions
del Ple:
Es va aprovar celebrar les
sessions ordinàries del Ple de
la Corporació l’últim dimecres
bimestral, no festiu, a les 20 h
en el saló de sessions de
l’Ajuntament o algun altre lloc
habilitat per fer-les.

LA NOVA PÀGINA WEB
D’AVINYÓ

Avinyó ja té pàgina web oficial
(www.avinyo.cat). Si us hi
endinseu podreu trobar tota
mena d’informació útil pel que
fa als temes relacionats amb
l’Ajuntament, l’oficina d’atenció
al ciutadà, el municipi i
l’actualitat del propi municipi.

A la part més institucional,
trobareu una petita benvinguda
de l’alcalde, la distribució del
nou consistori, el taulell
d’anuncis i publicacions oficials
sobre els aspectes de treball de
l ’ e q u i p  d e  g o v e r n ,  e l
funcionament dels plens i de
les juntes de govern local, amb
accés a les actes, per tal que
tothom que hi estigui interessat
pugui accedir a aquesta
informació des de casa seva o
des de qualsevol ordinador amb
connexió a internet. També
trobareu una bústia de
suggeriments i consultes
perquè tots aquells que tingueu
propostes ens les feu arribar,
ja siguin anònimes o amb nom
propi. De totes maneres
aquelles persones que vulguin
fer suggeriments i no disposin
de mitjans telemàtics ens
poden fer arribar les seves
propostes a través de carta al
mateix Ajuntament.

En l’apartat de l’oficina al
ciutadà trobareu els horaris
dels serveis municipals, del
Jutjat de Pau, el notari i Sorea,
entre altres. També trobareu
tota mena d’informació dels
serveis i les gestions municipals
dividides per àrees (Urbanisme,
S a l u t  P ú b l i c a ,  P a d r ó
d’habitants, etc.), els tràmits
que podeu sol·licitar en línia i
informació sobre els impostos
municipals.

Per últim, comentar que en la

secció del municipi i de
l’actualitat hi ha informació
d’interès general com pot ser
el carrerer d’Avinyó, telèfons
d’interès, notícies d’última hora,
etc.

L’ús de les noves tecnologies
fa que la gestió municipal, el
funcionament de l’actual equip
de govern i de l’oposició i la
informació de diferents àmbits
relacionats amb el propi
municipi, estigui més pròxima
al ciutadà i es transmeti amb

una major  transparència. Per
això des de l’equip de govern
us recomanen que entreu a la
pàgina web municipal i ens feu
arribar aquelles propostes,
queixes, etc. que vulgueu fer a
l’alcalde i als regidors.
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Regidoria de Serveis Municipals

En el primer Ple operatiu de la
Corporació del nou govern
municipal, que es va celebrar
el dia 25 de juliol de 2007, es
va fer  la  proposta  de
nomenament del jutge de pau
titular i el jutge de pau
substitut del municipi d’Avinyó.

Els jutjats de pau tenen
competència en l’ordre civil, de
la substanciació en primera
instància, decisió i execució
dels processos que la llei
determini. Compleixen també
funcions del Registre Civil i
totes aquelles que la llei els
atribueixi. En l’ordre penal són
competents dels processos per
faltes que els atribueix la llei.
Podran intervenir igualment,
en les actuacions penals de
prevenció o per delegació i en
totes aquelles que assenyalin
les lleis.

El jutge o jutgessa de pau és
nomenat pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, a
proposta del Ple de la

Corporació, per un període de
4 anys.

Havent finalitzat, a principis
del primer trimestre de l’any
2007, els mandats del jutge de
pau titular, el Sr. Josep Vall Tort,
i del jutge de pau substitut, el
Sr. Jordi Ferrer Morral, es va
publicar en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 94 de 19
d’abril de 2007, la plaça vacant
d’aquesta figura i es va obrir
la convocatòria pública per tal
que tothom que volgués
presentés la seva candidatura
a aquest càrrec.

Un cop es va acabar el termini
de presentació de candidatures,
que va ser en data 8 de maig
de 2007, es va procedir al
recompte de les candidatures
presentades. N’hi havia quatre
i cada una tenia un petit
currículum de la persona
interessada i una declaració de
no trobar-se subjecta a cap de
les causes d’incapacitat
previstes per a l’exercici del

càrrec de jutge de pau de
l’article 303 de la Llei orgànica
del Poder Judicial.

Va ser en aquest punt, quan el
Ple de la Corporació va
aprovar, per majoria absoluta,
proposar al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, el
nomenament del Sr. Joan Roca
Martorell, com a jutge de pau
titular i el Sr. Jordi Ferrer
Morral, com a jutge de pau
substitut.

Volem deixar clar que la
renovació del jutge de pau
d’Avinyó  ha  seguit  e l
procediment legal establert
per normativa; que la persona
que ha estat proposada al
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i nomenada per
aquest Tribunal, nou Jutge de
Pau d’Avinyó, compleix tots els
requisits exigits per la llei; que
assumirà les tasques de jutge
amb imparcialitat i que en cap
cas, no s’han de donar unes
circumstàncies molt

excepcionals perquè el Ple de
la corporació decideixi proposar
una altra persona al càrrec de
jutge de pau, ja que no està
estipulat en cap llei ni és
costum.

Creiem que és consens acceptar
el resultat d’una votació
democràtica a la sala de plens
d’Avinyó, per 7 vots a favor i 4
en contra. A més, pensem que
el fet d’al·legar davant el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, per part del grup
municipal d’ERC, presumptes
irregularitats en el procediment,
que la mateixa resolució del
Tribunal refuta, mostra quina
predisposició té el grup
municipal d’ERC a Avinyó per
acceptar els acords plenaris.

Tanmateix, volem agrair la
tasca que ha portat a terme,
l’anterior Jutge de Pau d’Avinyó,
en Josep Vall i Tort, i donem la
benvinguda i tota la nostra
confiança al nou jutge de pau
en el seu càrrec.

Nou Jutge de Pau

La Regidoria de Serveis
M u n i c i p a l s  v e t l l a  p e l
m a n t e n i m e n t  d e  l e s
instal·lacions i els equipaments
públics.
Des de la constitució del nou
equip govern ha fet les
següents actuacions:

- S’ha continuat amb el canvi
d’enllumenat públic per tal
d’adequar-lo a la nova
normativa i contribuir a la
disminució de la contaminació
lumínica i a l’estalvi energètic.

- S’està fent un mur que

assegura la paret sud del camp
de futbol Josep Herms.
- S’han instal·lat nous senyals
de trànsit i rètols informatius
en el centre urbà.

- S’ha continuat amb la tasca
d’enjardinament dels parcs del
poble.

- S’està fent el manteniment
de les aigües de les piscines
municipals per tal de poder
aprofitar-la per a la temporada
d’estiu vinent.

- Es va fer una pintada i neteja

dels tres cementiris municipals
(Horta d’Avinyó, Santa Eugènia
de Relat i Avinyó) per tal que
estiguessin a punt pel Dia de
Tots Sants.

- Es vetlla per la neteja dels
carrers del poble.

- Es va reparar la font del Parc
de l’Onze de Setembre.

Properament s’instal·laran als
parcs municipals més
concorreguts unes papereres
dispensadores de bosses de
plàstic per recollir les

defecacions dels animals
domèstics. També es procedirà
a fer el canvi d’enllumenat del
carrer del Mig i carrer Sallent
i s’instal·laran fanals al carrer
Anna Verdaguer i Sant Joan,
que no en tenien.

 Organització Municipal
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Cultura i Festes

LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

Tal com marca la tradició de la
Diada en el municipi d’Avinyó,
de bon matí el consistori
municipal va fer la tradicional
ofrena floral al monument en
memòria dels que hi van morir,
al carrer Doctor Herms.

A la tarda la tradicional
cantada d’havaneres al parc
Maragall amenitzada pel grup
Xató va aplegar un munt de
quitxalla i grans.
A la mitja part vàrem poder
assaborir la coca i el rom
cremat elaborat amb la
col·laboració dels veïns.

Foto de la diada de l'11 de setembre

Festa Major d'Horta d'Avinyó
LA FESTA MAJOR D’HORTA D’AVINYÓ

El passat 15 d’agost vam celebrar la Festa Major d’Horta d’Avinyó. De bon matí es va fer la tradicional missa solemne seguida
d’un aperitiu per a tothom que volgués. Després d’haver fet el dinar de gala, es va organitzar el ball de Festa Major a càrrec de
l’Enric Vocalista.

La Festa Major d’Horta ha comptat amb la col·laboració i l’ajuda dels seus veïns, als quals volem agrair la seva participació.

Festa Major de Santa Eugènia de Relat
LA FESTA MAJOR DE SANTA EUGÈNIA DE RELAT

El dia 19 d’agost es va celebrar la Festa Major de Santa Eugènia de Relat. Al matí es va celebrar una missa i tot seguit un aperitiu
per a tos els assistents. A la tarda es va organitzar el ball de festa que va ser amenitzat pel músic Manel Lopez.

En aquesta ocasió també voldríem agrair la participació desinteressada del veïnatge de Santa Eugènia de Relat en l’organització
dels actes.

LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
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El setembre passat, un any més,
e l s  a v i n y o n e n c s  i
avinyonenques vam poder
gaudir de la Festa Major.

El tret de sortida el va donar
la Colla de Bèsties del Morrut,
que van fer córrer a petits i
grans amb un espectacular
correfoc pel centre de poble,
el divendres a la nit.

El dissabte, es van organitzar
actes per a tots els públics. Al
matí es van celebrar els
tradicionals actes organitzats
per les entitats, com és el
concurs de pesca i el torneig
d’escacs organitzats per la
Societat de Pescadors i el Club
d’Escacs, respectivament i el
concurs de pintura ràpida i de
dibuix infantil. L’acte més
destacat va ser la presentació
del futbol base del Centre
d’Esports d’Avinyó que aquest
any ha mogut un centenar de
nens per poder presentar set
equips.

A la tarda hi van haver moltes
novetats. Per primer any es va
fer un ball d’escuma per als
més petits i tot seguit es va
veure una exhibició de capoeira
(dansa tradicional del Brasil).

A continuació vam escoltar el
pregó de Festa Major a càrrec
de Queralt Casals, periodista
avinyonenca que treballa a Tele
Manresa. Al vespre la Colla de
Bèsties del Morrut, per primer
any, van organitzar un sopar
popular i una rua, després de
l’obra de teatre que van
presentar  e l  15 Voltes
juntament amb el Grup de
Teatre d’Avinyó. A les dotze de
la nit va començar el ball al
p a v e l l ó ,  a m e n i t z a t  p e r
l’Orquestra Mitjanit, que va
aplegar, per primer any, més de
600 persones.

L’estrella del diumenge van ser
el gegants, que van tornat a
fer voltes a la plaça després de
la missa solemne. Tot seguit hi

van haver les típiques i
tradicionals sardanes.

L’Orquestra Selvatana va tornar
a omplir el pavelló a la tarda
després que la quitxalla hagués
gaudit dels pallassos Penjim-
Penjam. Com cada any el ball
de gala del diumenge va córrer
a càrrec de l ’Orquestra
Selvatana.

El dilluns es va celebrar al
Centre Cívic el cafè concert,
que aquest any van fer amb
molta il·lusió, set components
de l’entitat Amics de la Música.
A les 7 de la tarda Teatre de
Guerrilla van presentar l’obra
Directe a més de 500 persones.
A mitjanit hi va haver al pavelló
el tradicional ball de confetti.

L’últim dia, la canalla del poble
va tornar a aplegar-se a la
plaça per veure un espectacle
de titelles i el Centre de Gent
Gran va organitzar un ball al
pavelló.

En resum, van ser cinc dies de
treball i d’esforç per a moltes
persones, però que ara el record
de la feina ben feta es
transforma amb ganes de
tornar-hi, ja que el temps i la
gent van acompanyar en
gairebé tot moment.

Des d’aquestes línies volem
agrair a tota la gent i a totes
les entitats que van ajudar a
organitzar els actes i a totes
les persones que no es van
quedar a casa, que hagin
fet possible que la Festa major
del 2007 hagi estat una de les
més concorregudes dels últims
anys.

Per últim, també agrair a la
Lourdes Ferrer haver preparat
durant vuit anys la Festa Major
del nostre poble.

Festa Major 2007

 Cultura i Festes

Diverses fotos dels actes de la Festa Major
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 Cultura i Festes
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 ESTIU A LA FRESCA

Des de fa uns anys, des de la
Coordinadora d ’Entitats
Culturals i Esportives d’Avinyó
es prepara l’Estiu a la Fresca.
Això fa possible que durant els
mesos d’estiu cada cap de
setmana hi hagi al poble un
acte.

Des d’aquí volem animar a la
gent perquè surti al carrer
durant aquests actes, ja que
les entitats i la Coordinadora
hi posen moltes ganes i esforç
perquè els  avinyonencs
tinguem una agenda variada
per gaudir del temps lliure.

Des d’aquí felicitar i agrair a
totes les entitats que hi
participen l’organització de
l’Estiu a la Fresca.

 COORDINADORA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Fa 20 anys, va néixer la
Coordinadora d ’Entitats
Culturals i Esportives d’Avinyó.
En aquella època es rebien ajuts
directes per a les entitats a
través de diferents fonts, ja
fossin ens públics (Ajuntament
d ’Av inyó ,  D iputac ió  de
Barcelona i Generalitat de
Catalunya) o entitats bancàries.
Així doncs, la Coordinadora és
va crear per repartir aquests
ingressos entre les entitats, en
funció de les activitats que
organitzaven durant l’any i de
les persones que movien, i
d’aquesta manera no calia anar
a demanar ajuts econòmics a
l’Ajuntament.

Actualment i des de fa anys,
les úniques fonts d’ingressos
que té la Coordinadora vénen
directament de l’Ajuntament.
Totes i cada una de les entitats

passen com a mínim una
vegada a l’any directament per
l’Ajuntament a demanar ajuts
per organitzar les activitats.

Així doncs, molts ciutadans es
poden demanar quina és la
funció que té actualment la
C o o r d i n a d o r a .  D e s  d e
l’Ajuntament creiem que la
Coordinadora ha de canviar
d’orientació perquè torni a tenir
el mateix sentit que quan es
va crear. Creiem que la millor
manera és fer-ho a través del
procés participatiu que
s’iniciarà properament, on cada
una de les entitats podrà dir la
seva, podrà opinar i valorar com
s’ha d’encarrilar. El procés serà
lent, però creiem que valdrà la
pena perquè hi torni a haver la
transparència que cal entre
Ajuntament i entitats.

LES ACTIVITATS DEL
CENTRE CÍVIC

El Centre Cívic Can Tutó és un
 equipament municipal de
proximitat que té per finalitat
contribuir al desenvolupament
social i cultural d’Avinyó, així
com afavorir la participació i
la integració general de les
persones, reforçar la cohesió
social i donar suport al teixit
associatiu del poble.

L’edifici està datat del segle
XVII i corresponia a l’Escola
Josep Illa Font, que la portaven
monges. Aquesta escola va ser
tancada el 1986 perquè les
monges havien de deixar
Avinyó per petició del Bisbe de
Vic i  el 28 de gener de 1990
es va inaugurar l ’edifici
rehabilitat, ara com a Centre
Cívic polivalent al carrer Sallent
número 6 d’Avinyó.

La prioritat del moment era

molt  c lara  i  està  ben
documentada: “que serveixi per
a llar de jubilats,  sales
d’exposicions, tallers, etc. i a
més que hi hagi una sala de
gran cabuda”.

Més de vint anys després totes
aquestes funcions ja estan
previstes i a més se n’hi han
anat afegint altres.

Aquest curs 2007-08 el Centre
Cívic ha començat la seva
activitat amb els següents
cursos:

-ALFABETITZACIÓ D’ADULTS.
 Grup inicial/grup avançat.
Els dilluns i els dimecres
s'ensenya a llegir i a escriure
o a repassar habilitats de
l’escola que amb el pas del
temps s’han quedat una mica
oblidades. També s’hi inclou la
c a p a c i t a t  d e  d o m i n a r
operacions bàsiques de càlcul
i  adquirir unes nocions
culturals mínimes per moure’s
per l’entorn amb més eines.

 Cultura i Festes
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-CLASSES DE REPÀS D’ESO. Diferents cursos.

Fa cinc anys consecutius que existeix al Centre Cívic l’espai de
classes de repàs.
Durant tota la setmana hi passen una trentena de  nens i nenes
per fer les tasques que els demanen a l’escola, repassar i preparar
els exàmens, etc.
Estan supervisats per una persona que domina les matèries i a
qui poden preguntar els diferents dubtes i que els fa una
explicació del que els cal en cada moment.

-CATALÀ PER A CATALANOPARLANTS. Nivell I / nivell II

Els dimarts i els dijous s’imparteixen classes de català per a
persones catalanes que vulguin aprendre a escriure el català
correctament. Es tracta d’assolir unes nocions ortogràfiques que
permetin als alumnes escriure un català més correcte.

CATALÀ PER A NOUVINGUTS

Tots els dijous assisteixen al  Centre Cívic persones que estan
interessades a aprendre a parlar el català. S’intenta que els
alumnes assoleixin una comprensió i unes competències
lingüístiques suficients per expressar-se d'una manera coherent
i comprensible a nivell oral.

 Cultura i Festes
-SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 1 i 2, INICIACIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL, 1r DE LLENGUATGE MUSICAL I INICIACIÓ A
L’INSTRUMENT.

Fa dos anys  l’Ajuntament va cedir l’aula gran del Centre Cívic
al grup dels Amics de la Música d’Avinyó per tal de condicionar-
la com sala de música. Tot i així, aquesta no és l’única activitat
que es fa en aquesta aula, ja que és la més gran del Centre Cívic
i s’utilitza també per a altres finalitats.
Així doncs, a Avinyó, en aquesta aula s’inicien a la música més
de 25 nens i nenes del poble. Com a novetat aquest curs 2007-
08 s’ha estrenat el Curs d’iniciació a l’instrument (trompeta,
piano, clarinet i violí) i 1r de llenguatge musical.

Tots aquests cursos encara estan oberts i si algú hi està interessat,
queden algunes places disponibles per apuntar-s’hi.
A part d’aquests cursos, el Centre Cívic ofereix altres activitats,
serveis i equipaments, dels quals tothom se’n pot beneficiar en
la mesura de les seves possibilitats.

TALLER DE FANG

Aquest any es tornarà a repetir el taller de Nadal amb fang, a
fi d’elaborar figures  de pessebre i fer-ne un al final del taller.
Comptarem amb l’ajuda d’una professional que ens explicarà
les tècniques del fang, per tal que les figures surtin d’allò més
lluïdes.

ELS BINGOS I ALTRES FESTES

Cada diumenge a partir de les cinc de la tarda a l’aula gran,
situada al segon pis, es juguen partides econòmiques de bingo
organitzades pel Centre de Gent Gran.
En aquesta mateixa sala també s’hi celebra la Castanyada, la
Torronada, el Dijous Gras i altres festes.



PATI DEL CENTRE CÍVIC

Aquest espai és aprofitat per celebrar-hi actes diversos, gràcies
a la seva acollidora distribució.
El Centre Excursionista hi fa l’arribada i el sopar de la Marxa
Nocturna, L’Alternativa hi va celebrar algun Correllengua, els
15 Voltes hi van fer algun kintu i any rere any hi fan  teatre
per la Festa Major, els Amics de la Música van fer-hi el Cafè
Concert,  la Colla del Morrut hi va fer una festa, etc.

SALA PER A CONFERÈNCIES

L’aula gran també és la que acull la majoria de les conferències
que s’organitzen al poble, bé per part de l’Ajuntament o bé per
part de les diverses entitats. El material amb què es pot comptar

de moment és taules, cadires i una pantalla per projectar.
Cal esmentar que al vestíbul hi ha una cartellera d’anuncis on
es pengen ofertes de feines del poble i la comarca (les persones
que cerquin personal per a les seves empreses o treball a domicili
també poden adreçar-s’hi). Així mateix, s’hi poden posar  cursos
d’interès i hi ha un apartat d’anuncis de compra, venda o regal
d’objectes on tothom s’hi pot anunciar.
Continua havent-hi el servei de bar de les 14.00 a les 18.00h
obert a tothom i durant tota la setmana, i la sala de billar per
a adults.

Per concloure aquesta explicació del que es mou en el Centre
Cívic, només  dir que és un espai viu, obert, canviant, emmotllable
segons la situació, obert a noves propostes  i disposat a donar
suport a les iniciatives de les persones i de les entitats.

Ens hi veiem! Sònia Valentí
Animadora sociocultural

Centre Cívic Can Tutó (Avinyó)

AULA D’INFORMÀTICA

Al primer pis, entre el bar i la sala de billar, hi trobareu una aula
d’informàtica equipada amb ordinadors, escàner, webcam i
connexió a internet que, amb previ avís, pot ser utilitzada a
qualsevol hora per les entitats del poble que ho necessitin o per
la resta d’usuaris en hores de Centre Cívic.
Puntualment en aquesta sala també s’hi fan cursos d’iniciació
a la informàtica, actualment està previst fer un altre Curs
d’iniciació a la informàtica i internet.

SALES PER A EXPOSICIONS

En aquestes sales s’hi fan exposicions que ja són un clàssic en
el nostre poble, com la dels quadres i dibuixos del concurs de
pintura i dibuix infantil de la Festa Major, les exposicions per
la Fira, on solem comptar amb la presència de les obres de la
pintora avinyonenca Montserrat Serra, i també altres exposicions
itinerants organitzades per diferents regidories o per altres
entitats.

Durant les Festes de Nadal s’hi fa l’esperada exposició de
pessebres i diorames on tothom pot participar.
I cal dir que qualsevol persona o entitat del poble que tingui
material suficient per fer una exposició, pot adreçar la petició
al Centre Cívic per tal que es valori  la seva proposta i pugui
disposar d’una sala per exposar el material.
Durant els dies de Nadal l’Ester Ció d’Avinyó farà una exposició
dels seus quadres.

SALES PER A REUNIONS

Amb prèvia petició, com s’ha fet sempre, es poden seguir utilitzant
les sales del Centre Cívic a hores convingudes per a reunions de
les entitats o grups organitzats.

SALES PER TROBAR-SE AMB ELS AMICS

Depenent de la disponibilitat del Centre Cívic també es pot
disposar d’espais per reunir-se amb els amics i fer la xerrada,
partides de cartes, dominó, etc.
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les altres dues aules juntes,
de més de 30 m2 cadascuna,
comparteixen un altre espai
de serveis de 20 m2, totes
amb separacions entre
espais d’activitat, descans i
higiene.

- FRANJA DE NENS I
NENES DE 2 A 3 ANYS:
en principi dues línies han
de cobrir aquesta franja
d’edat que, pel nombre de
nens que es poden admetre,
dóna total continuïtat als
nens i nenes que vénen de
línies anteriors. Es disposa
de dues aules de més de 40
m2 cadascuna. que juntes
comparteixen un espai de
serveis de 9 m2, separat
degudament de l’espai
d’activitats de l ’aula.

- FRANJA DE SERVEIS:
s’hi inclouen més de 30 m2
de sala polivalent, en
contacte amb una sala amb
funcions de cuina; un petit
espai per a instal·lacions i

d ipòsits ;  una cambra
higiènica per a professors
que inclou un WC adaptat,
una dutxa i un lavabo; un
d e s p a t x  d e  d i r e c c i ó
comunicat amb una sala de
professors i organització
docent; i una saleta per a
deixar-hi els cotxets dels
nens i nenes (amb accés a
través de la doble porta
d’entrada des de l’exterior).

- ESPAIS EXTERIORS:
es preveuen dos espais de joc
exterior, a part de l’espai
exterior de porxo a l’entrada
de la llar d’infants. Els dos patis
tenen dos caràcters ben
diferenciats: mentre el petit
(delimitat pel propi edifici i una
petita tanca mòbil), ha de donar
cabuda als nens més petits que
encara no caminen o necessiten
atenció especial, el gran dóna
cabuda als nens i nenes de més
edat, que ja caminen i corren
(està delimitat per la tanca
exterior i compta amb zones
d’ombra vegetal i zones
obertes).
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Tal i com vam proposar en el
nostre programa electoral ja
estem posant el fil a l’agulla
amb la nova construcció de la
llar d’infants.  És per això que
en aquest butlletí us volem fer
cinc cèntims dels primers
esbossos.

La idea és situar la llar d’infants
on actualment es troben els
vestidors i lavabos de les pistes
de tennis, els usuaris de les
q u a l s  u t i l i t z a r i e n  l e s
instal·lacions de la piscina o
del polisportiu.
La nova llar d’infants tindrà la
façana principal al carrer
Entitats i farà cantonada amb
la prolongació del carrer
Indústria, la qual durà al nou
aparcament.
Així doncs, amb la nova llar
d’infants es pretén absorbir les
funcions de la llar existent, així
com ampliar-la en nombre de
places i instal·lacions, i adaptar-
la a la normativa vigent. El
projecte s’ha adaptat a les

actuals normatives en matèria
d’educació infantil i el Codi
Tècnic de l’Edificació.

Cinc són els elements a
considerar dintre del projecte:

- FRANJA DE NENS I
NENES DE 0 A 1 ANYS:
en principi una sola línia ha
de cobrir aquesta franja
d’edat, per tant, es disposa
d’una aula de més de 30 m2.
Juntament amb una línia d’1
a 2 anys comparteix un espai
de serveis de 20 m2 i disposa
de separacions entre espais
d’activitat, descans i higiene.

- FRANJA DE NENS I
NENES D’1 A 2 ANYS:
en principi tres línies han de
cobrir aquesta franja d’edat,
per tant, es disposa tres
aules de més de 30 m2
cadascuna disposades de la
següent manera. Una es
troba al costat de la línia de
0 a 1 any i comparteix un
espai de serveis de 20 m2; i

Educació
CEIP BARNOLA
Des de l’ajuntament es continua invertint en el manteniment
de les instal·lacions del CEIP Barnola. Actualment s’estan canviant
la resta de persianes que faltaven per tal  reduir el consum de
calefacció. També, s’ha fet un manteniment a la pista poliesportiva
que ha consistit a pintar les línies del terra, pintar porteries,
cistelles de bàsquet i  s’han regenerat el sorrals existents.
També es cedeixen aules de l'escola per dur a terme les activitats
extraescolars per tots aquells nens i nenes que vulguin com ball,
dibuix, teatre,...

LA NOVA LLAR D'INFANTS



XERRADA SOBRE LA GELOSIA ENTRE GERMANS

El passat 26 d’octubre de 2007, a les 21 hores, es va fer la xerrada “La gelosia entre germans” a càrrec de la psicòloga Isabel
Torras Genís, professora de la Universitat Ramon LLull. Aquesta xerrada s’emmarcava dins del programa de millora de l’èxit escolar
de la xarxa d’Artés que abasta els municipis d’Artés, Avinyó, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d’Oló.

A l’acte hi varen assistir una vintena de mares i pares i després de fer la part més expositiva, la ponent va obrir un torn de
preguntes que va ser molt didàctic i participatiu.
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 Educació

Instal·lació
Aula de 0-1
Aula de 1-2
Aula de 1-2
Aula de 1-2
Aula de 2-3
Aula de 2-3

TOTAL

Superfícies útils
30,90 m2
30,90 m2
31,10 m2
31,10 m2
42,50 m2
42,50 m2
209 m2

Nombre de nens/es
8

13
13
13
20
20
87

Instal·lació
Sala polivalent

Cuina
Instal·lacions

Lavabo / vestidor
Sala professors

Direcció
Magatzem de cotxets

TOTAL

Superfícies útils
30,45 m2
7,60 m2
5,40 m2

10,85 m2
17,00 m2
11,20 m2
8,30 m2

90,80 m2

Aquesta obra té un cost estimat de 1.377.673 € i el termini d’execució de les obres s’estableix el setembre de 2009.
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Hisenda
Ordenances fiscals 2008

En el ple del passat 8 de novembre de 2007 es van aprovar les
ordenances fiscals per a l’any 2008.

De manera resumida, les modificacions establertes per l’any
2008 afecten als impostos següents:

- Impost sobre béns immobles:
Us recordem que aquest impost s’aplica la pujada del 10% sobre
el valor cadastral com a conseqüència de la revisió cadastral.
No obstant, l’increment global del rebut de l’IBI urbana respecte
l’any 2007 és del 8,9%, ja que hem baixat el tipus de gravamen
(interès) del 0,62 (any 2007) al 0,59 (any 2008).

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
S’aplica la pujada del tipus de gravamen de l’1,50 (any 2007)
a l’1,54 (any 2008) per assolir un increment de la quota del
2,7%.

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Els diferents mòduls de construcció se’ls hi ha aplicat un
increment global del 3%. A més s’han introduït Moviments de
terres en sòl no urbanitzable: 3,09 €/m3.
Coberts agrícoles sense tancament: 103 €/m3.
S’amplia la descripció del concepte de naus ramaderes o agrícoles.
Es modifica el valor del mòdul assignat pel moviment de terres
en sòl urbà  donat que aquest s’allunyava molt del cost real, a
5,15 €/m3. I per últim, s’eliminen els conceptes d’obres en els
edificis i obres en la via pública degut a la complexitat en la
seva aplicació.

- Impost sobre activitats econòmiques:
S’ha modificat el coeficient de situació suposant un increment
del 2,7%.

- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local:
Per una banda s’ha incrementat en un 3% la quota de
manteniment dels nínxols i es quantifiquen de nou les quotes
pel manteniment de panteons per tal d’ajustar-se al seu cost:
Quota de conservació de panteons: 100 €/any.
Quota de conservació de sepultures: 30 €/any

- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena:
Es modifiquen totes les tarifes per arribar a un increment lineal

del 3%.

- Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa:
Es modifiquen totes les tarifes per arribar a un increment lineal
del 3%.

- Taxa per subministrament d’aigua:
S’incrementa en un 3% la tarifa sobre els drets de connexió.
Val a dir, que fa més de 9 anys que l’aigua al municipi d’Avinyó
no s’ha apujat.

- Taxa per las prestació del servei escola bressol:
S’incrementa en un 5% per apropar la tarifa al costa real.

- Taxa per a la prestació de serveis esportius:
 S’incrementa la taxa en un 2,7%. A més s’ha creat una tarifa
nova E-2, que és un carnet de 20 entrades per la zona esportiva
quer té un import de 62 €. S’implanta una modificació del 25%
pels supòsits de famílies monoparentals i famílies nombroses.
I per últim, es modifica el redactat per substituir majors de 65
anys per jubilats per tal de tenir dret en la reducció de l’entrada
a la zona esportiva.

- Taxa per llicència d’obres urbanístiques:
S’ha actualitzat la tarifa pels certificats urbanístics per acostar-
los al seu cost real, fixant-los en la quantitat de 40 €.

- Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres
serveis assistencials:
S’ha actualitzat la taula per al càlcul del nivell d’ingressos.
Aquests es calculen a nivell individual i no com es deia abans
per unitat familiar. La tarifa a signar pel servei de teleassistència
es fixa per import de 5,22 € mensuals segons ens han comunicat
el Servei Local de Teleassistència.

La resta d’impostos es mantenen igual que l’any 2007.
Aquí cal destacar que la taxa d’escombraries per a l’any 2008
no s’ha pujat com a conseqüència dels resultats excel·lents en
el reciclatge del vidre, cartró i paper, plàstic i residus orgànics.

En conclusió, l’increment dels impostos municipals i les taxes
es preveu per sota de l’augment de l’IPC que al mes d’octubre
s’ha establert al 3,6%.
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Urbanisme i Obres
El passat 8 de novembre de 2007, el Ple de la Corporació va
aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament en l’àmbit del sector 6 per tal de
permetre la construcció de naus “petites” entre mitgeres. El
sector 6 està ubicat entre l'empresa de contenidors direcció
el Molí i el sector 5.

En aquesta zona, que està qualificada com a sòl industrial per
a petita indústria, no es preveia la possibilitat de  construir-
hi naus industrials adossades i és aquest aspecte el que s’ha
modificat. El motiu ha estat el foment de la petita indústria
al municipi d’Avinyó, ja que el polígon industrial el Ponsic està
tot venut i el polígon industrial el Soler preveu un tipus
d’indústria més gran.

No obstant això, aquesta aprovació està subjecta a dues
condicions. La primera és que en aquesta zona del sector 6 es
prohibeix tota activitat industrial que manifesti un risc
d’insalubritat i perillositat. I en segon lloc fixa que la façana
mínima per parcel·la ha de ser de 20 metres en cas de naus
entre mitgeres, les edificacions resultants no podran ser inferiors
a 300 m2 útils en les parcel·les inferiors a 4.000 m2 . En
parcel·les de superfície entre 4.000 i 8.000 m2, les naus
resultants tindran com a mínim una superfície de 500 m2.
Finalment, en les parcel·les de superfície superior a 8.000 m2
no es podran fer naus entre mitgeres.

Aquesta modificació es troba en període d’informació al públic
fins al mes de desembre.

NAU BRIGADA

Tal com es va publicar en l’última edició de l’Avinyó Informa,
la nau de la brigada municipal ja és una realitat. Si passegeu
pel polígon industrial del Ponsic, podreu veure com la nau que
s’està construint al costat de la deixalleria està molt avançada
pel que fa l’estructura. Aquest equipament permetrà al poble
disposar d’un espai propi de magatzem per guardar tot el
material que actualment està en el magatzem de Ca l’Ubals
i de Cal Guardiola.

EL NOU ACCÉS D’AVINYÓ

Després d’alguns mesos del tall de trànsit de la carretera que
uneix el municipi d’Avinyó amb l’eix transversal direcció
Manresa, Avinyó disposa d’un magnífic accés al municipi.
Aquesta carretera, que havia estat reclamada insistentment
a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, permetrà canalitzar amb totes les mesures de
seguretat vial el trànsit de vehicles de gran volum.

MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES RELATIVES AL SECTOR INDUSTRIAL NÚM. 6
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Medi Ambient

Qualitat de vida i diversitat
El servei de Teleassistència

Avinyó és un dels municipis de
la comarca del Bages que
recicla més matèria orgànica,
paper, vidre i plàstic.

Segons dades del Consorci del
Bages per a la gestió de residus,
Avinyó genera  mensualment
en residus orgànics 12.959 kg.
Això significa 200 grams per
habitant i per dia de mitjana.
Som el tercer municipi del
Bages que més residus orgànics
genera.
Pel que fa al reciclatge del
vidre, del 2006 al 2007, Avinyó
va augmentar en un 5% el pes
d’aquest reciclatge, i ens vam
situar en la quinzena posició
sobre la resta de municipis de
la comarca.

En canvi, tant en el reciclatge
del plàstic com del cartró i el
paper la producció anual del
poble ha augmentat un 26% i
un 19%, respectivament. Això
ens ha fet col·locar en el cas
del reciclatge de plàstic en
tercera posició i en el reciclatge
del cartró i el paper en sisena
posició.
L’equip de govern municipal
agraeix el comportament de
tots els avinyonencs i
avinyonenques per la seva
col·laboració en el reciclatge
durant últims anys, fet que
beneficiarà la conservació del
medi ambient.

Avinyó, un dels primers municipis del Bages que més recicla

Què és?
La teleassistència és considerada un servei més de la cartera
dels serveis d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i
dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden
estar en situació de risc per qüestions d’edat, de vulnerabilitat
o dependència, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a
través d'un terminal connectat a una central.

És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix
a les persones amb dependència i als seus cuidadors un suport
personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita
que persones grans o discapacitades, que no requereixin d'atenció
permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que
davant de situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries
o de l'habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el
centre d'atenció.

Es treballa a partir de quatre criteris:

1. Ser major de 80 anys
2. Tenir una xarxa social/familiar dèbil o nul·la
3. Tenir problemes de desplaçament i mobilitat
4. Tenir alguna patologia de base important

A qui s’adreça?
El principal destinatari del servei són les persones grans o
discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran
part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten
idèntiques característiques d'edat o discapacitat.

Això no obstant, la capacitat actual del servei no permet arribar
a cobrir totes les necessitats, per la qual cosa cal establir
prioritats en l'adjudicació del servei fins arribar a universalitzar-



La llei de dependència
L’1 de gener va començar el
desenvolupament de la Llei de
dependència. S’hi garanteix a
les persones dependents l’accés
als serveis socials (ajuda a
domicili,  centres de dia,
t e l e a s s i s t è n c i a ,  p l a c e s
residencials, etc.) i a les
prestacions econòmiques (tant
per al cuidador familiar com
per a l’assistent personal) que
es necessitin.

En definitiva, la Llei crea un
nou dret ciutadà: el de les
persones que no poden valer-
se per elles mateixes a rebre

atenció per part de l’Estat.

El barem estatal, utilitzat per
valorar la possible dependència
i en quin grau, va entrar en
vigor l’abril d’aquest any i
inclou especificitats dels
diferents tipus de discapacitat
(física, psíquica, mental o
i n t e l · l e c t u a l ) .  V a l o r a
l’autonomia de les persones per
a les activitats bàsiques de la
vida diària i la necessitat de
rebre ajuda i supervisió.
Aquesta valoració es portarà a
terme des de la Generalitat en
el cas de Catalunya.

Durant els pròxims 8 anys –
termini per a la completa
implantació del sistema-, més
d’un milió de persones es
beneficiaran de la Llei de
dependència, 200.000 de les
quals es preveu que ho facin
en el present any (són els
anomenats grans dependents).
La resta d’afectats s’aniran
incorporant gradualment.

A més, d’aquí aproximadament
un any, s’avaluarà i es revisarà
tot el sistema i serà el seu
desenvolupament el que
determini la bona o mala

aplicació i si funciona o no.

De moment, el finançament
que es va aprovar per l’any
2007 va ser de 220 milions
d’euros i els serveis garantits
per a aquest any als grans
dependents són: la prevenció i
la promoció de l’autonomia
personal, la teleassistència,
l’ajuda a domicili, centres de
dia i de nit i atenció residencial.

Qualitat de vida i diversitat

Aspectes més importants de la nova Llei de dependència

1. A Espanya resideixen més d’un milió de persones dependents, tot i que aquesta xifra augmentarà en els pròxims anys.

2. Amb la nova Llei es configura el Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) com un important pilar de 
l’Estat de benestar.

3. El text estableix tres nivells de dependència: moderada, greu i molt greu, cada un dels quals té dos nivells més.

4. El finançament de la Llei és a càrrec del Govern i de les comunitats autònomes. Aquest any l’executiu destina 220 milions
addicionals, a repartir entre les comunitats autònomes.

5. Les valoracions es faran des de la Generalitat, en el cas de Catalunya.

6. Serà el 2015 quan aquest sistema estarà implantat del tot.

7. Fins ara, s’han rebut 150.000 trucades en el servei d’assistència telefònica gratuït sobre la Llei: 902 40 60 80.
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lo. Per tant, es prioritzen els casos més necessitats i és per això
que s'apliquen uns criteris de valoració i les assistències es faran
d'acord amb el resultat.
La valoració serà feta per la coordinadora de zona del Servei
Local de Teleassistència, i un cop feta, s'informarà oportunament
els serveis socials municipals.

Com es demana?

Les persones que estiguin interessades a demanar el servei,
o bé els seus familiars, s’han d’adreçar als Serveis Socials de
l’Ajuntament. Allà valoraran l’assignació d’aquest servei i en
cas afirmatiu, facilitaran els impresos per fer-ne la sol·licitud.
A partir d’aquí, el Servei Local de Teleassistència visitarà el
domicili de la persona sol·licitant per donar-li informació i
instal·lar-hi l’aparell.

Com funciona?
El Servei de Teleassistència ha de ser personalitzat, de forma
que cada usuari disposa d'una fitxa individualitzada amb la
informació necessària. Per tal que a la pantalla del teleoperador
s'activi la fitxa adequada, cada persona disposa d'un polsador
programat especialment per al seu ús individual.

Costos per a l'any 2008

El cost per a la persona usuària és de 5,22 € mensuals establerts
per l’Ajuntament d’Avinyó.



Esports
El camp de futbol J. Herms

A principis d’any vam començar al camp de futbol Josep Herms les obres dels nous vestidors. Llavors es va fer la primera fase
que englobava dos vestidors més una habitació per a les calderes. Després de diversos problemes amb l’anterior contractista
aquest més s’ha començat la segona fase, amb dos vestidors més, el vestidor del àrbitre i els serveis públics.

Així doncs esperem que la temporada que ve, tots es futbolistes del poble puguin gaudir definitivament de les noves instal·lacions
completament acabades.

També val a dir que actualment s’està reforçant el mur que envolta la part final del camp, les tanques del voltant del camp i
que amb l’ajuda de la junta del club esportiu es reestructurarà el bar.
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Esports
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LES ACTIVITATS DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL

Karate-do
Defensa personal
Kobudo
Gimnàstica per a gent gran
Esport masculí
Manteniment suau
Manteniment matí
Aeròbic i tonificació
Balls de saló
Escalada infantil
Capoeira
Capoeira infantil
Pilates
Psicomotricitat
Iniciació esportiva
Iniciació al bàsquet
Cursets de natació
Cursets de tenis
Entrenaments futbol-sala

Dins l’ampli ventall d’activitats
permanents i obertes a tothom
que s’ofereixen en la nostra
zona esportiva, cal destacar
com a novetat la incorporació
d e  l a  c a p o e i r a  ( u n a
espectacular disciplina d’origen
afroamericà que barreja lluita
i ball alhora) i que ha estat més
que ben rebuda tant pels adults
com pels  més  menuts .
Igualment, aquesta temporada
hem de congratular-nos i
celebrar la recuperació del
bàsquet com a esport d’equip
al nostre pavelló.

D’altra banda, el karate-do ha
estat una activitat creixent i
ens ha ofert nombroses
actuacions. És en aquest
apartat que el nostre pavelló
va poder acollir els exàmens
de  nivell kyus, i on els nostres

joves karateques  varen poder
demostrar públicament el seu
f a v o r a b l e  p r o g r é s .
Posteriorment, alguns d’ells
foren convidats al II Curs
nacional  AE  sh indokai .

En ple estiu, els cursets de
natació infantil esdevingueren
el lloc de referència per a tota
la quitxalla del poble, on a més
d’aprendre a nedar també
aprenien a moure’s en el medi
aquàtic. El darrer dia de cursets
vam celebrar una gran festa,
en la qual vàrem poder comptar
amb l’ajut i col·laboració dels
pares i mares dels participants,
i on finalment foren ells els qui
varen prendre divertidament el
paper protagonista durant els
jocs.

Una altra novetat ha estat la

col·laboració del reconegut
ballarí avinyonenc Lluís Vall,
que dirigí un curset de balls de
saló i on moltes parelles del
poble van poder aprendre o
millorar la seva tècnica i així
gaudir molt més del ball.

Després de set temporades
d’esforç  i d’èxits, i  amb l’ajut
i suport de tots, el futbol-sala
 d’Avinyó creix. A partir d’ara
podrem comptar amb un segon
equip masculí i també amb la
creació d’un de femení, els
quals estem segurs que ben
aviat també obtindran sengles
victòries i ens faran gaudir tant
com el primer equip.

Enric Masip
Coordinador esportiu

LES ACTIVITATS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
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Joventut

El passat 30 de juny es va celebrar el Segon Festival de Música
Electrònica a Avinyó anomenat Paranoik Sound Festival. El
Festival va obrir portes a les 11 de la nit fins ben entrada la
matinada. Aquest any l’estrella forta va ser el DJ Dave THE
DRUMMER del Regne Unit el qual va estar acompanyat de DJ
Ignacid, DJ Aldj, DJ Richi i DJ Irene.

El Festival va aplegar unes 500 persones i va comptar amb la
col·laboració dels joves d’Avinyó, especialment pel que fa al
muntatge del propi escenari i de la difusió del certamen.

II PARANOIK
SOUND
FESTIVAL

El mes de juliol, el Centre Cívic
Can Tutó va acollir una
exposició itinerant de la
Fundació per la Pau que duia
per títol “La violència que
acceptem”. La gran quantitat
d’informació que des dels
mitjans de comunicació ens
apropa l’actualitat de les
guerres o els sofriments
llunyans així com l’herència
cultural de la nostra història,
fan que no ens sorprengui l’ús
de la força entre persones i
pobles. Tots hi estem habituats,
acceptem com a normal la
violència i perdem la capacitat
d’escandalitzar-nos davant dels
efectes que produeix. Però
sempre la veiem? Cal evitar-
la? Podem fer-ho?

Aquesta exposició didàctica ens
va ajudar a apropar-nos a la
violència del nostre entorn, per
tal de definir la pau més
propera, aquella que podem
aportar cadascun de nosaltres,
aquella que fa falta per
construir un món més just i en
pau. Per aquest motiu, des
l’equip de govern volem
impulsar el debat, la reflexió,
la participació, la presa de
posició sobre aspectes que ens
afecten a la nostra vida
quotidiana amb xerrades o per
mitjà d’exposicions, com ha
estat en aquesta ocasió.

La violència que acceptem

Imatge de l’exposició la violència que acceptem
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Entitats del Poble
CLUB FUTBOL SALA AVINYÓ

L’any 2000, dotze nois del poble d’Avinyó vam fundar l’entitat Mancomunitat de la
Gavarresa amb la finalitat de formar un equip de futbol sala. En els  inicis vam optar per
aquest nom perquè jugàvem els partits al pavelló de Santa Maria d’Oló.

Un cop construït el pavelló d’Avinyó (any 2004) vam canviar els estatuts i vam fundar el
Club Futbol Sala d’Avinyó.

En els seus inicis només érem 12 jugadors, ara en som 43 (dividits entre 3 equips). Però
cal dir que seguim sent un club que les coses es fan entre tots. No hi ha una junta dedicada
a fer tota la feina. Sí que hi ha una junta (o gent que no juga, però ajuda), però no fa la
feina de tots. Aquesta feina se segueix fent entre tots (com els inicis) i creiem que es bo
pel club que tothom hi posi de la seva part.

Una de les idees que es van tenir des del principi i que per  fi hem aconseguit és oferir la
possibilitat que persones de diferents edats i sexe puguin practicar futbol sala, ja que
s’han creat dos nous equips el masculí B i el femení.

Una altra expectativa acomplerta, i no pas des d’aquesta temporada passada, ha estat
arrelar el FS al poble d’Avinyó, com ho demostra el fet de veure el pavelló ple cada jornada
que juguen els nostres equips.

En aquesta nova temporada esperem proporcionar un espai d’oci al poble, al mateix temps
que en pugui gaudir la gent que juga al nostre club. Hem d’intentar aconseguir els millors
èxits possibles en tots els equips, tot i que això no és una prioritat del club, ja que la
finalitat és passar-s’ho be però amb bons resultats i disciplina.

En aquests 7-8 anys que portem d’ entitat cal destacar el gran creixement tant esportiu,
de club, com d’afició  i esperem que jugadors, entrenadors, directius, etc. durin molts anys
dins del club i puguem aconseguir que el Futbol Sala Avinyó continuï molts anys més.

David Borralleras Mas
Coordinador Futbol Sala Avinyó.
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Entitats del Poble

FOC A AVINYÓ-SANTA MARIA D’OLÓ

Els estius són perillosos i el foc pot destrossar en molt poca estona el que costarà molts anys tornar a regenerar. Tots som
conscients de la pèrdua natural que un incendi representa i és per això que som capaços de mobilitzar-nos amb totes les nostres
forces.

Volem agrair a tots i a totes el vostre desinteressat esforç.

Moltes gràcies.
Jaume Pont (la Vall)
Josep Beringues (el Corral)
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GRUP LOCAL DE CiU PROMETEM I COMPLIM

Ha començat una nova legislatura formada segurament per l’Ajuntament més jove de la història. En el cas de l’equip de govern, una combinació
perfecta de veterania i joventut. Sembla que ens queden lluny les eleccions, el període electoral, el programa, etc. Volem recordar que les eleccions
no només serveixen perquè el poble, que és sobirà, esculli els seus representants municipals, sinó també perquè les diferents forces polítiques “es
mullin” i es comprometin amb el poble a través d’un programa si són els escollits. Això també serveix perquè al final de la legislatura el poble pugui
valorar el grau de compliment d’aquells compromisos i tornar a votar en conseqüència.  Diem això perquè no estranyi a ningú (ni als membres d’ERC,
a l’oposició) que el principal objectiu del nou equip de govern sigui fer honor a la paraula donada i treballar per donar compliment al programa
electoral i al que va ser l’eslògan de campanya: PROMETEM i COMPLIM. Evidentment escoltant a tothom, perquè es governa en nom de tot el poble
i per a tot el poble, però amb la responsabilitat de donar compliment a allò que aquesta força política va prometre.

Des de CDC d’Avinyó volem rectificar l’analista polític que en l’últim Pedrís presenta un estudi dels resultats de les eleccions municipals des del 1979
fins a l’actualitat i classifica com a victòries de “dretes” les de Convergència i d’esquerres les dels altres. Volem aclarir que la gent de Convergència
ens definim com a nacionalistes catalans, demòcrates i progressistes, i treballem per una societat justa, solidària i lliure (www.convergencia.cat).
Que el municipalisme ha estat des de sempre un dels eixos fonamentals i pilar bàsic de la nostra acció política, que ocupem un espai de centre prou
gran com perquè hi càpiga molta gent, i que estem molt lluny d’etiquetes que només creen divisió com és parlar de  “dretes” i “esquerres”.  A més,
en el document “Com som” que s’envia a tots els nous militants hi figuren alguns objectius nostres com a partit que ja voldrien tenir molts altres
que fan “bombo i plateret” de ser d’esquerres. Com a exemple només en citarem alguns:

- Assegurar a tots els ciutadans unes condicions dignes de vida i un repartiment equitatiu de la riquesa.

- Consolidació del creixement de l’Estat del benestar.

- La pau i el desenvolupament social, econòmic i sostenible del món i l’eradicació de la pobresa.

- Integrar els immigrants a la nostra comunitat nacional rebutjant qualsevol forma de racisme i xenofòbia.

- Protegir i millorar el medi natural que faci possible un creixement sostenible

Fem aquest aclariment perquè sovint alguns partits polítics s’esforcen a fer veure  CDC com un partit que no és, i a això no s’hi val.

REGIDORS D’ESQUERRA SOBRE EL CANVI DE JUTGE DE PAU

Després d’una convocatòria pública tancada a primers de maig amb un retard clarament interessat, el Ple de l’Ajuntament d’Avinyó, en la sessió del 25 de juliol
de 2007, va escollir les persones que ocuparan els càrrecs de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut durant els propers quatre anys.

Si bé respecte al jutge de pau substitut s’acordà que Jordi Ferrer Morral continués ocupant el càrrec, pel que fa al jutge de pau titular, el Ple va decidir que no
renovava en el càrrec el jutge actual, Josep Vall Tort, que es presentava a la reelecció, i va proposar com a nou jutge Joan Roca Martorell. La proposta de l’equip
de govern es va aprovar amb set vots a favor (CiU) i quatre vots en contra (Esquerra). El nostre grup hi va votar en contra perquè no està d’acord amb el procediment
que s’ha seguit: sense consens, amb poc respecte a les persones i amb manca d’imparcialitat i rigor.

No discutim la legitimitat democràtica de les decisions del Ple. L’equip de govern té tot el dret d’utilitzar la seva majoria absoluta per desenvolupar la seva política
municipal. El que li recriminem és que hagi imposat aquesta majoria en l’elecció d’un càrrec no polític. La institució del jutge de pau es caracteritza per la seva
imparcialitat política i social, i és per això que la seva elecció ha de basar-se en el consens i l’acord unànime. Però malauradament no ha estat així. Lamentem
que no se n’hagi volgut parlar amb nosaltres i se’ns hagi deixat com a única opció votar a favor o en contra d’una proposta elaborada sense transparència.

Tampoc no estem d’acord que, de cop i volta i sense uns arguments de pes, s’interrompi la tasca que el vigent jutge de pau estava portant a terme, i que gaudia
d’un bon reconeixement social. Creiem que no s’havia de fer cap canvi si la institució funcionava bé i l’actual jutge es tornava a presentar. El més lògic és aprofitar
l’experiència i la capacitat de persones preparades i disposades.

Lamentem també, i creiem que tothom ho ha de saber, que l’equip de govern no hagi tingut un mínim de consideració i reconeixement a la persona que ha estat
ocupant el càrrec durant 13 anys i a la qual ara no s’ha volgut renovar. No se la pot “fer fora” amb la indiferència amb què s’ha actuat. No ens referim a la legalitat
de la decisió; parlem d’ètica i de respecte. Hi havia moltes maneres de fer el canvi de jutge de pau amb aquest respecte que hi hem trobat a faltar. Però, malauradament,
s’ha optat per tirar pel dret.

Finalment, creiem que l’equip de govern hauria d’haver proposat com a nou jutge una persona no compromesa políticament. El fet que la persona proposada pertanyi
(encara que no com a militant) a un grup polític determinat (CiU) i hagi participat a favor d’aquest grup en les eleccions municipals del maig passat, no la fan
gens idònia per ocupar aquest càrrec. Legalment, segons la resposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la nostra interpel·lació, no hi ha cap inconvenient
perquè no és militant de cap partit. Però tornem a ser on érem: la proposta és legalment vàlida, però políticament incorrecta. Fem un mal favor al prestigi de la
institució del jutge de pau i a la seva imparcialitat si hi posem les persones del nostre grup polític. Volem, però, que quedi clar que no fem cap judici personal del
candidat proposat ni sobre la seva capacitat de portar correctament el càrrec. Critiquem la inconveniència de la seva situació política.

És per tot això que denunciem que aquest procés ha estat mal portat. Ha faltat sobretot diàleg i consens. El diàleg i la cerca de consens hauria de ser present en
tota la gestió municipal, sobretot en un poble de les dimensions d’Avinyó on les relacions entre institucions i entre partits són més directes i personals.

Eudald Vilaseca
Regidor del grup municipal d’Esquerra

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Les persones que vulguin parlar amb els regidors d’Esquerra per fer consultes, presentar propostes, opinions, queixes, etc. ens trobaran a l’Ajuntament cada dimecres
al matí de les onze a la una. Igualment les atendrem a qualsevol altra hora concertada prèviament.
També podeu contactar amb nosaltres a través dels correus electrònics:  (Albert Badia),  (Adjutori Altarriba),  (Andreu Craviotto) i  (Eudald Vilaseca).



www.avinyo.cat

AJUNTAMENT 

Oficines 93.838.77.00 / 93.838.75.52 (fax)
Jutjat de Pau 93.838.77.00
Centre Cívic Can Tutó 93.838.73.00
Llar d’Infants l’Estel 93.838.71.76

CEIP BARNOLA 93.838.72.79

CONSULTORI MÈDIC 93.838.88.55

SOREA SALLENT 93.837.18.54
SOREA (Urgències) 902.250.370

ADF QUERCUS
Avinyó – Miquel Plata Ruaix - 93.838.71.88
Santa Maria d’Oló – Ramon Puigoriol - 93.838.52.64

BOMBERS

Manresa (central) 93.874.00.80
Prats de Lluçanès 93.856.00.80

FARMÀCIES

Avinyó 93.838.70.00
Sant Feliu Sasserra 93.881.90.06
Santa Maria d’Oló 93.838.52.26

FECSA 900.77.00.77

MOSSOS D’ESQUADRA 088

HOSPITALS

Centre Hospitalari de Manresa 93.873.25.50
Hospital General de Manresa 93.874.21.12

 Telèfons d'Interès
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