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Centenari de l’associació de veïns 
Germandat de Sant Joan d’Avinyó

Amb aquest inventari s’aconse-
guirà una eina de coneixement 
de la globalitat del patrimoni 
que es troba en el nostre terme 
municipal

INVENTARI DEL PATRIMONI 
CULTURAL LOCAL DEL 
TERME D’AVINYÓ

SENYALITZACIÓ 
INFORMATIVA

Des de primers de març, els 
equipaments i espais públics 
d’Avinyó estaran més a 
l’abast de tothom. 

L’ANY 1907 ELS VEÏNS D’AVINYÓ DECIDEIXEN CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA MÚTUA PER TAL DE PAL·LIAR LES GREUS MANCANCES SOCIALS DELS 
TREBALLADORS I PAGESOS DE L’ÈPOCA I ES AIXÍ COM NEIX L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS GERMANDAT DE SANT JOAN D’AVINYÓ. AQUESTA FUNCIÓ INICIAL A 
ANAT VARIANT DURANT EL TEMPS PERÒ LA FUNCIÓ DE LA GERMANDAT MAI 
A DEIXAT DE SER D’AJUDA SOCIAL.
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EN ARRIBAR EL FINAL DE QUALSEVOL LEGISLATURA ÉS 
QUAN ESCAU FER-NE UN BALANÇ. TAMBÉ ÉS CERT QUE 
COSTA FER-HO AMB QUATRE RATLLES.
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Pensem que en el nostre cas 
el resultat és clarament fa-
vorable. Vàrem començar la 
legislatura amb la inauguració 
de la deixalleria, que malgrat 
no tocar-nos per nombre d’ha-
bitants, ha contribuït a fer que 
la recollida selectiva a Avinyó 
sigui de les tres primeres del 
Bages en percentatge. Es va 
aconseguir clausurar i reve-
getar amb arbres, definitiva-
ment, l’abocador de runes de 
darrere de les piscines. Les 
gestions fetes davant l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, van 
permetre, així mateix, la 
instal·lació d’un deshidrata-
dor a la nostra depuradora, a 
més d’obtenir 4.000 € per a 
la publicació del llibre de les 
fonts i més de 12.000 € per a 
l’adequació del camí del riu. 
S’ha redactat l’Agenda 21 
de Medi Ambient local, cofi-
nançada per l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, i que 
serà el marc que definirà les 
actuacions ambientals en els 
propers anys.

Aquesta legislatura també 
marcarà el començament de 
les obres d’adequació de l’en-
llumenat públic a la normativa 
tècnica vigent, o encara més 
exactament, s’aconseguirà 
que molts indrets del nostre 
poble tinguin una il·luminació 
digna. Fons propis i subven-
cions del Departament de 
Medi Ambient i de l’Institut 
Català de l’Energia ho faran 
possible.

El començament de les obres 
que portaran aigua de la 
sèquia al nostre poble com-
pleta el ventall d’actuacions 
en l’àmbit de Medi Ambient 
i a un preu molt inferior a 
l’inicialment previst, gràcies 
a diferents subvencions de 
l’ACA, del Departament de 
Governació i fons FEDER de 
la Unió Europea.

Pel que fa a esports, no cal 
dir que amb l’entrada en 
funcionament del nou Pave-

Salutacions,
Equip de govern de CIU.  

lló Municipal, Avinyó resol 
el dèficit que patíem pel que 
fa a instal·lacions esporti-
ves. La voluntat de facilitar 
la pràctica de l’esport és va 
veure complementada per la 
instal·lació d’un gimnàs molt 
complet, per les obres -ja co-
mençades- d’adequació dels 
vestidors del camp del futbol i 
per l’arranjament de la segona 
pista de tennis.

Tot sovint s’ha volgut criti-
car el nostre equip de govern 
dient que no s’ha treballat 
prou en l’àmbit de la cultura, 
res més lluny de la realitat. 
S’ha creat una xarxa d’infra-
estructures culturals que han 
de permetre que a Avinyó 
s’hi desenvolupin tota classe 
d’actes culturals, recreatius 
o senzillament d’esbarjo. 
Amb l’adequació del local 
Catalunya, recordem que s’ha 
comprat aquesta legislatura, 
com a sala polivalent es po-
dran fer tota mena d’actes, 
reunions, concerts, balls i la 
possibilitat de fer-hi teatre 
en condicions molt dignes. A 
més, s’hi posa un equipament 
de llum i so que permetrà unes 
immillorables condicions per 
a l’usuari d’aquesta instal-
lació. El cost s’aproparà als 
1,2 milions €.

En el tema de l’ensenya-
ment, també cal destacar els 
164.000 € invertits en els 4 
últims anys a l’Escola Bar-
nola, aproximadament uns 
40.000€ anuals.
 
D’altra banda, amb la sig-
natura de les escriptures que 
posen a disposició del nostre 
Ajuntament els locals situats 
als baixos dels pisos de l’IN-
CASOL del carrer Major i del 
Passeig, es farà possible que 
la nostra gent gran tingui un 
local adaptat exclusiu al seu 
servei, amb un ampli ventall 
de possibilitats, ja que recor-
dem que es pot complementar 
amb actes al Passeig o, fins i 
tot, en la terrassa interior d’ús 

privat. I què es pot dir del 
local del carrer Major? 500 
m2 de superfície que faran 
possible que el nostre jovent 
gaudeixi d’un espai polivalent 
i a la seva mida. Tindran el 
seu local. Mai al nostre poble 
hi havia hagut un ventall així 
d’equipaments…És ben clar 
que ara el repte serà la promo-
ció de tota mena d’actes i la 
dinamització de tots aquests 
espais lúdics i de lleure.

Gràcies al conveni signat amb 
l’empresa de Paexba, ha estat 
possible continuar amb l’ar-
ranjament de diferents carrers 
del nostre poble. A hores d’ara 
ja gairebé estan tots reasfal-
tats i la qualitat del rodament 
és la correcta. D’altra banda, 
ja s’ha aprovat la nova urba-
nització de diversos carrers 
que encara no disposen dels 
serveis mínims d’adequació. 
Està previst que aquest ma-
teix any quedi resolt aquest 
problema, que ja s’ha soluci-
onat en l’àmbit de la plaça de 
l’Escola Barnola.

L’arranjament de diferents 
parcs i jardins, així com 
l’acurat manteniment dels 
existents, fa que el nostre 
poble tingui un aspecte polit 
i agradable, i que aquests 
espais públics siguin molt uti-
litzats per la quitxalla i també 
pels adults. 

G
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i Participació Ciutadana

Inventari del patrimoni cultural local 
del terme d’Avinyó
EL cost d’execució d’aquest pro-
jecte ascendeix a 93.514,92 €. El 
finançament es repartirà entre la 
Diputació de Barcelona (el 80%) 
i l’Ajuntament (el 20%).

Els inventaris del patrimoni 
local pretenen la detecció ex-
haustiva, la descripció i la va-
loració del patrimoni immoble 
(edificis, conjunts arquitectò-
nics, elements arquitectònics 
i jaciments arqueològics), del 
patrimoni moble (objectes 
singulars i col·leccions), del 

patrimoni documental (fons 
fotogràfics, documentals i 
bibliogràfics), del patrimoni 
immaterial (manifestacions 
festives, tècniques artesanals, 
costumari, tradició oral, cui-
na, música i dansa) i del patri-
moni natural (zones d’interès 
natural i espècimens botànics 
singulars). Això significa que 
l’inventari ha de recollir tots 
els elements significatius 
del nostre terme: les masies; 
les ermites; els molins, els 
forns, els tallers, els vapors... 

i altres mostres d’arqueologia 
industrial; les barraques de 
pastor o de pagès; les creus 
de terme; les fonts, els arbres 
monumentals i altres indrets 
naturals o paisatgístics; les 
col·leccions d’objectes; els 
arxius, els documentals antics 
i les col·leccions d’antigues 
fotografies, les llegendes, els 
costums, les festes, el balls i 
les cançons vigents o desapa-
regudes; etc. 

Amb aquest inventari s’acon-

seguirà una eina de conei-
xement de la globalitat del 
patrimoni que es troba en el 
nostre terme municipal, per 
tal de facilitar la conservació 
de la informació i el seu accés 
públic; la gestió i conservació 
del conjunt del patrimoni 
local; la seva difusió als ciu-
tadans; la presa de decisions 
en el planejament urbanístic; 
l’establiment de diferents mo-
dalitats de rutes didàctiques i 
turístiques; la planificació de 
la senyalització; etc. 

Local Catalunya

El 12 d’abril de 2007 a les 
10 del matí es durà a terme a 
la sala de plens de l’Ajunta-
ment d’Avinyó la 3a. Jornada 
d’Economia. En aquesta oca-
sió el tema que es tractarà és 
el desenvolupament estratègic 
territorial i incidències sobre la 
generació de llocs de treball. 

L’objectiu d’aquest jornada és 
donar les claus als agents soci-
als, econòmics i institucionals 
per avançar en la configuració 
d’un sistema competitiu per 
a Catalunya que garanteixi la 
generació de llocs de treball 
de qualitat i promoure el de-

bat i la participació d’aquests 
agents en l’anàlisi dels reptes i 
necessitats del territori.  

El programa de la jornada és el 
següent: 
10.00 h Presentació de la 
jornada a càrrec de Josep 
Balasch, alcalde d’Avinyó.
10.15 h

Amenaces i oportunitats per al 
creixement econòmic, a càrrec 
d’Àngel Pes, doctor en ciènci-
es econòmiques i sots-director 
general de “la Caixa”.
11.00 h Pausa cafè. 11.30 h 
Govern estratègic del territori: 

EL LOCAL CATALUNYA SEGUEIX EL SEU PROCÉS DE CANVI D’IMATGE. A FINAL DE 
L’’ANY PASSAT ES VA APROVAR PER PLE MUNICIPAL LA CONVOCATÒRIA DE TRES 
CONCURSOS PER A L’ACABAMENT DE LES OBRES DEL LOCAL CATALUNYA. 
El primer contracte, que ha 
de portar terme la darrera fase 
de les obres i instal·lacions 
del Cinema Catalunya, s’ha 
adjudicat a l’empresa Carrers 

Jornades a Avinyó d’Economia i d’estalvi d’aigua
competitivitat, coneixement i 
innovació, a càrrec de Salva-
dor Estapé, secretari general 
del Cercle per al Coneixement 
i de Joan Anton Sánchez de 
Juan, responsable d’estratè-
gia i gestió del coneixement 
de la Fundació Ramon Trias 
Fargas.

12.45 h Cloenda a càrrec del 
Sr. Manel Rosell, president 
de la Cambra de Comerç de 
Manresa. 

Aquesta jornada forma part 
de les accions del Pacte Ter-
ritorial.

El proper 24 d’abril de 2007, 
de les 11 a les 13 h es farà una 
Jornada sobre els reptes de la 
gestió integrada del recurs: 
les fàbriques d’aigua, a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
d’Avinyó. Aquesta Jornada 
ha estat organitzada per l’As-
sociació Catalana d’Amics 
de l’Aigua i l’Ajuntament 
d’Avinyó i correrà a càrrec del 
ponent Lorenzo Correa. 

i Obres Soler UTE, per un im-
port de 360.824,59 €. 
El segon contracte, que encara 
no ha estat adjudicat, és per 
dur a terme la instal·lació de 

condicionament amb un pres-
supost de 127.715 €. 

L’últim contracte ha estat adju-
dicat a l’empresa Fermí Estre-

lla en representació d’Atrezzo 
que posarà l’equipament esce-
nogràfic del local Catalunya 
per un import de 219.715 €. 



L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ, AMB 
EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, ESTÀ DUENT 
A TERME L’INVENTARI DEL PA-
TRIMONI CULTURAL I NATURAL 
D’AVINYÓ, QUE TÉ PER OBJECTIU 
CONÈIXER LA RIQUESA CULTU-
RAL I NATURAL DEL NOSTRE 
MUNICIPI. 
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Cultura 
i Participació Ciutadana

S’ofereixen cursos, tallers, 
xerrades, exposicions,...  adre-
çades a tots els col·lectius. 
Però creiem que en aquest 
article mereix una menció es-
pecial el curs d’alfabetització 
i el curs de català. 

L’objectiu principal del curs 
d’alfabetització és transmetre 
uns coneixements bàsics de 
lectura, càlcul i reforç de la 
memòria. Per tal de treba-
llar amb comoditat i poder 
millorar l’aprenentatge dels 
alumnes, es va decidir fer dos 
grups de treball, basant-nos en 
els nivells inicial d’aquests. 

A la setmana es realitzen 3 
hores de classe cada grup a 
part de la feina que fan a casa. 
Cada grup consta d’unes 5 
persones aproximadament, 
sent un total de 10 persones 
totes elles de sexe femení. 
Les dones que estan cursant 
aquestes classes tenen entres 
60 i 80 anys.

El curs de català té com a ob-
jectiu principal augmentar els 
coneixements de llengua cata-
lana i millorar la comunicació 
escrita dels assistents. El curs 
està dividit en dos nivells: el 
bàsic i l’intermedi. Cada un 
està composat per 4 persones 
i els continguts del programa 
que s’imparteix són: la lectu-
ra, l’expressió oral, la morfo-
sintaxi, el lèxic, la fonètica, 
la ortografia catalana i també 
s’aprèn a raonar. 

El fet de treballar amb grups 
reduïts afavoreix que la 
professora pugui fer un se-
guiment més exhaustiu als 
alumnes. 

Curs de Català 
i d’alfabetització

Aquest projecte té com a raó 
central el fer possible la par-
ticipació quotidiana de la ciu-
tadania d’Avinyó en el govern 
dels assumptes municipals. 
Els objectius que persegueix 
aquesta participació són els 
següents:

• Permetre una major inci-
dència dels diversos sectors 
ciutadans tant pel que fa a 
la planificació de l’activitat 
municipal, com pel que fa a la 
seva gestió.
• Corregir els desequilibris 
que de forma natural es pro-
dueixen en el desenvolupa-
ment de la ciutat, possibilitant 
la direcció preferent dels 
esforços municipals en favor 
dels sectors que més ho re-
quereixin.
• Ampliar i millorar els ser-
veis municipals, augmentant 
la capacitat de resposta mu-
nicipal envers les necessitats 
ciutadanes.
• Possibilitar una major co-
municació entre la ciutadania 
i les entitats de la ciutat i 
aconseguir un major nivell de 
responsabilització d’aquests 
en els afers municipals.
Una de les finalitats d’aquest 
Reglament de participació 
ciutadana és també incre-
mentar la formació cívica i 
democràtica de la ciutadania 
d’Avinyó, promouré un millor 
coneixement de les instituci-
ons democràtiques locals i la 
corresponsabilitat en els afers 
públics. 

Per tal de poder endegar 
aquest procés comptem amb 
la col·laboració i assessora-
ment tècnic de la Diputació 
de Barcelona.

El futur reglament 
de participació 
ciutadana

L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ OFEREIX UNA 
GRAN VARIETAT D’ACTIVITATS LÚDICO-CUL-
TURALS AL CENTRE CÍVIC DE CAN TUTÓ. 

L’AJUNTAMENT HA INICIAT UN NOU PROCÉS PARTICI-
PATIU PER A L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT DE PAR-
TICIPACIÓ CIUTADANA A AVINYÓ. 
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Les obres a la Biblioteca 
d’Avinyó ja han finalitzat. 
Després d’engrandir l’espai 
de l’equipament municipal 
i fer una zona dedicada als 

Biblioteca
més menuts perquè puguin 
disposar d’un espai adequat, 
s’ha climatitzat l’edifici i s’ha 
arreglat el terra. Recordem 
que és un lloc molt concorre-

gut pels estudiants d’Avinyó, 
principalment, i per persones 
adultes que consulten el mag-
nífic fons bibliogràfic de què 
disposa la Biblioteca, utilitzen 

l’ordinador per connectar-se a 
internet, usen el servei de 
préstec, etc. 
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eLa Nau 
d’emmagat-
zematge mu-
nicipal estarà 
ubicada al 
Punsic

Actualment, l’Ajuntament té 
llogat un local del poble però 
té una capacitat limitada i a 
causa del creixement de la 
població i del desenvolupa-
ment urbanístic del territori 
en què està localitzat com a 
zona residencial, fa necessa-
ri la construcció d’una nau 
municipal.

Aquesta nau magatzem esta-
rà al costat de la deixalleria, 
situada en sòl de titularitat 
municipal. 

La nau tindrà una super-
fície de 330 m2 i s’estima 
que tindrà un pressupost de 
150.000 €. 

L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 
FARÀ UNA NAU D’EMMA-
GATZEMATGE MUNICIPAL 
QUE ESTARÀ UBICADA EN 
UNA PARCEL·LA DEL POLÍ-
GON INDUSTRIAL EL PUN-
SIC, CLASSIFICADA AMB 
CLAU E D’EQUIPAMENT. 

Un conveni signat entre 
l’Oficina Tècnica de Car-
tografia, SIG Local de la 
Diputació de Barcelona 
i l’Institut Cartogràfic de 
Barcelona, per un import 
total de 25.952,35 €, farà 
possible que 27 municipis 
de la província, entre ells 
Avinyó, disposin d’una 
cartografia digital en color 
E1:50.000 del sòl urbà 
amb una superfície total 
de 11.332 hectàrees, 880 
de les quals són del nostre 
poble. Aquesta cartografia 
permetrà definir amb més 
exactitud les delimitacions 
dels usos del sòl del nostre 
terme. 

Nova 
cartografia 
digital en 
color 
E: 1-50.000

Avinyó Rep 500.000 € i dos locals 
de l’Incasol

En aquest conveni es va esta-
blir que l’Ajuntament cediria 
en permuta a l’INCASOL 
(Institut Català del Sòl) un so-
lar per a la construcció de 24 
habitatges i en contraprestació 
a aquesta cessió l’INCASOL 
cediria a l’Ajuntament el local 
dels baixos d’una superfície 
de 604,72 m2 per a ús poli-
valent.  

Paral·lelament, l’any 2003 
l’Ajuntament d’Avinyó i l’IN-
CASOL van subscriure un nou 
conveni urbanístic per al des-
envolupament d’un polígon 
industrial a la zona del Soler, 
en el qual l’INCASOL va 
assumir la condició d’admi-

nistració actuant en l’execu-
ció, gestió  i urbanització del  
projecte. A més, l’Ajuntament 
d’Avinyó estava d’acord amb 
el fet que el percentatge del 
10% de l’aprofitament mitjà 
el rebés l’INCASOL i aquest 
organisme es va comprometre 
a lliurar a l’Ajuntament, dins 
de la política de foment, una 
quantitat equivalent al percen-
tatge del 5% d’aprofitament 
mitjà per tal de destinar-lo a la 
millora d’obres d’infraestruc-
tura bàsica del municipi. 

No ha estat fins a final de 
l’any 2006, a través d’un nou 
conveni, que l’INCASOL ha 
cedit en propietat els locals 

dels pisos de protecció ofici-
al del Passeig i carrer Major 
a l’Ajuntament d’Avinyó. 
Aquest dos locals està previst 
que es destinin un a local de 
jovent, que és el que dóna 
al carrer Major número 9, i 
l’altre a casal d’avis, que dóna 
al Passeig. Així mateix, en 
aquest conveni l’INCASOL 
ha abonat la quantitat fixada 
en concepte del percentatge 
del 5% d’aprofitament mitjà a 
l’Ajuntament, que ha ascendit 
a la quantitat de 501.163, 60 
€ (uns 83 milions de les anti-
gues pessetes). Aquest diners 
es podran destinar a la realit-
zació de les obres del local del 
jovent i del casal d’avis. 

L’ANY 2002, EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ VAN SUBSCRIURE UN CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL CENTRE D’AVINYÓ, 
CONSCIENTS DEL BOOM IMMOBILIARI QUE PATIEN TOTS ELS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA DEL BAGES, QUE AL LLARG D’AQUEST ÚLTIMS ANYS S’HA AGREUJAT.

Per a la redacció d’aquest 
catàleg cal una visió tècnica i 
científica que permeti identifi-
car els elements arquitectònics, 
històrics i paisatgístics que 
aconsellin la recuperació del 
patrimoni rural. Per aquest mo-
tiu tècnics de la Fundació Mas 
i Terra han fet un seguiment de 
les masies. El cost d’elaboració 
de les fitxes de masies i cases 
rurals serà de 200 €, i el del Pla 
especial urbanístic de 5.000 €. 

La subvenció del Departament 
serà d’un 40 % pel que fa a les 
fitxes de masies o cases rurals i 
del 50 % pel que fa al Pla espe-
cial urbanístic. Així mateix, les 

Catàleg de masies i cases rurals en 
sòl urbanitzable

diputacions provincials sub-
vencionaran el 25 % d’ambdós 
conceptes.

L’objectiu d’aquest catàleg 
és donar compliment a les 
disposicions de la Llei d’ur-
banisme que estableix que el 
planejament urbanístic general 
i especial dels municipis ha 
d’identificar, en un catàleg es-
pecífic, les masies i les cases 
rurals susceptibles de recons-
trucció o de rehabilitació i justi-
ficar les raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials que 
en determinen la preservació i 
recuperació.

Una vegada dut a terme el 
treball de camp, s’incorporarà 
en un Pla especial urbanístic, 
que definirà les possibilitats de 
recuperació, els usos admesos, 
etc. Tot plegat caldrà que sigui 
aprovat inicialment pel Ple, i a 
continuació s’obrirà un termini 
d’exposició pública per tal que 
tothom hi pugui participar. Un 
cop resoltes les observacions 
i/o al·legacions serà aprovat 
provisionalment i tramès  a la 
Comissió Territorial d’Urba-
nisme, que en farà l’aprovació 
definitiva.
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DES DE L’AJUNTAMENT, AMB LA COL·LABORACIÓ 
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I CO-
MARQUES, S’ESTÀ DUENT A TERME EL CATÀLEG DE 
MASIES I CASES RURALS SITUADES EN SÒL NO UR-
BANITZABLE SUSCEPTIBLES DE SER REHABILITADES 
O QUE S’HAGIN DE PRESERVAR, EN ELS CASOS QUE 
RECULL LA LLEI D’URBANISME.

Catàleg de masies i 
cases rurals en sòl 
urbanitzable
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Es tractava de solucionar 
l’accés des de l’eix i fins 
al pont que encreua la 
riera Gavarresa eixam-
plant la carretera i el 
pont que passa sobre la 
riera d’Oló. El següent 
punt a eixamplar és des 
del final de l’actuació del 
polígon industrial del So-
ler fins al canvi de rasant 
del pla de Vilamajor on 
s’ubicarà una rotonda per 
millorar l’accés la zona 
esmentada. L’últim punt 
a millorar va des de la 
sortida del Serraller fins 
a la rotonda d’entrada 
al nostre poble. Aquesta 
obra ha estat adjudicada 
a Coynsa 2000 SL per un 
preu 1.448.446,74 €. Les 
obres tindran una durada, 
aproximada, de set mesos 
ja que implica l’eixam-
plament dels dos ponts. 
Per tant, us demanem pa-
ciència durant l’execució 
de les obres, penseu que 
contribuiran a millorar 
la comoditat i sobretot la 
seguretat de tots els habi-
tants del nostre poble. 

Millora 
de la 
carretera 
d’Avinyó a 
l’eix
EL DEPARTAMENT DE 
POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES 
VA DELEGAR A GESTIÓ 
D’ INFRAESTRUCTU-
RES SA EL PROJECTE 
CONSTRUCTIU I VALO-
RACIÓ DE LES OBRES 
NECESSÀRIES PER A LA 
MILLORA DEL TRAÇAT 
DE LA CARRETERA B-
431, ENTRE ELS TRAMS 
48,600 AL 49,050. 

Urbanització carrers casc antic

Aquests carrers són el pas-
satge Turic, carrer Ghandi, 
carrer Sant Antoni (1r. tram), 
carrer Can Serra, carrer Po-
nent, carrer Entitats, carrer 
Ma. Aurèlia Capmany i carrer 
Joan Oró. Està previst que hi 
hagi una reurbanització en 
profunditat de tots ells que 
consistirà en la demolició dels 
paviments actuals, el movi-
ment de terres per a formació 
de la caixa de paviments, 
l’anivellament i formació de 
pendents, la pavimentació de 
voreres i calçada, la renovació 

de les xarxes de clavegueram, 
aigua, enllumenat públic i les 
telecomunicacions.

A grans trets podem dir que 
només els carrers Sant Antoni 
i Entitat mantenen l’estructura 
clàssica de voreres i calçada a 
diferent nivell. La resta tenen 
un tractament de carrers per a 
vianants amb pas restringit de 
cotxes, amb calçades i voreres 
al mateix nivell.

Paral·lelament, durant el pri-
mer trimestre d’aquest any 

es farà una pavimentació de 
diferents carrers d’Avinyó 
a càrrec de l’empresa PA-
EXBA, en compliment del 
conveni signat entre l’Ajun-
tament d’Avinyó i l’esmen-
tada empresa. Els carrers 
en qüestió són el tram final 
del carrer Sallent, el carrer 
Sant Joan, el carrer Àngel 
Guimerà, el carrer Sant Jordi, 
el carrer Barcelona, el carrer 
Montserrat i el carrer Pau 
Casals que presenten un estat 
malmès. 

HI HA UN SEGUIT DE CARRERS EN EL NUCLI URBÀ D’AVINYÓ QUE TOT I ESTAR EDI-
FICATS I DISPOSAR DELS  SERVEIS BÀSICS, AQUESTS SERVEIS SÓN DEFICIENTS O INE-
XISTENTS. 

Dies enrere, es va iniciar 
l’adequació definitiva de la 
zona verda de tota l’entrada 
al poble, començant per la 
rotonda i les seves rodalies. 
En el seu moment, el Depar-
tament de Política Territorial 
i Obres Públiques, en va fer 
la construcció, però ja sabíem 
que l’adequació definitiva i 
el seu manteniment anaven a 
càrrec de l’Ajuntament, donat 
el caire urbà de la seva ubica-
ció. És evident, però, que els 
acabats havien quedat per fer. 
 
Escoltades diferents propos-
tes, es va decidir desbrossar 
les zones properes a la carre-
tera i arranjar la zona central 
amb la plantada d’una olivera 
i el replè de pedretes de dife-
rents colors. A més, en tota la 
part esquerra, després de l’es-
brossada i la neteja de rocs, 
s’han plantat diferents arbres i 
arbustos que donen una imat-
ge més ordenada i agradable 
d’aquesta zona d’accés al 
nostre poble. 

Aquesta actuació ha anat 
complementada amb l’acaba-
ment de l’adequació que en el 
seu moment s’havia iniciat en 
la part de la dreta, per darrere 
dels habitatges del carrer Pe-
rarnau. L’actuació ha consistit 
a afegir escorça a tot l’àmbit, 
combinat amb la plantada de 
diferents arbres i arbustos. 

Parcs i jardins

S’han implantat també diver-
sos punts de llum, a més de 
mobiliari urbà. El resultat ha 
quedat a la vista de tothom…

Una actuació complementària 
ha consistit en la substitució 
de tots els arbustos del carrer 
Gavarresa, ja que els existents 
s’anaven morint perquè feia 
molt de temps que eren plan-
tats i a diverses plagues que 
els anaven afectant. Aquesta 
substitució i la replantada 
dels arbres arrencats per actes 
vandàlics, accidentals o natu-
rals, posen fi a l’actuació en la 
zona de la carretera de Prats.

De la magnitud d’aquesta 
intervenció ens en podem fer 
una idea si parlem que s’han 
plantat 22 alzines, 5 tuies, 5 
xiprers, diferents oms, mo-
reres, mèlies, magnòlies, etc. 
a més de 520 piracants i 25 
pins pinyoners. En aquests 
moments s’ha acabat l’ar-
ranjament del patí de darrere 
l’Ajuntament. Entre les possi-
bles solucions que es podien 
donar al seu condicionament, 
s’ha acceptat la proposta dels 
serveis tècnics, consistent en 
la pavimentació de tot el pe-
rímetre útil i deixar una part 
central de sauló, combinat 
amb la plantada de cinc oli-
veres i diverses plantes amb 
jardineres, que en permeten 
el canvi d’ubicació si és 

necessari. L’arranjament és 
complementa amb bancs i pa-
pereres com a mobiliari urbà. 

Una de les obres pendents que 
ens fa patir és la remodelació 
de les zones verdes del serrat 
Farré. Aquesta urbanització és 
va poblant de nous residents i 
cal adequar totes les zones 
verdes i proporcionar un en-
torn agradable, no només als 
seus veïns sinó a tot el poble 
d’Avinyó. La zona que té més 
visibilitat, més degradada 
i amb més problemes en la 
conducció de les aigües pro-
cedents de la pluja, era la part 
dreta en l’accés en direcció al 
transformador. Es va decidir 
una actuació d’emplenament 
del desnivell que hi havia 
amb terres, formant diferents 
terrasses per tal de dificultar 
o, si més no, alentir la baixa-
da d’aigües. La construcció 
de terrasses atalussades i 
hidrosembrades aconseguirà 
aquest objectiu i millorarà la 
visibilitat de tot l’entorn. A 
més, una plantada d’arbres 
(una cinquantena) de dife-
rents espècies hi donarà un 
toc encara més verd, culminat 
amb la construcció d’un nou 
parc infantil, amb una zona 
de lleure amb mobiliari urbà: 
bancs, enllumenat central i 
una font.

EN L’INICI DE LA GESTIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN ES VA PRIORITZAR L’EN-
DREÇA DE LES ZONES DEL NUCLI URBÀ, DINTRE DE LES POSSIBILITATS QUE ENS 
OFERIA EL NOSTRE PRESSUPOST MUNICIPAL, I PENSEM QUE LES CONDICIONS I ESTAT 
ACTUALS DE MANTENIMENT I NETEJA PERMETEN UN BON APROFITAMENT PER PART 
DELS NOSTRES INFANTS I TAMBÉ DELS ADULTS. 
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PER SORT AVINYÓ ÉS UN POBLE ON TENIM FORÇA ZONES VERDES, TANT EN EL NUCLI URBÀ COM A LES ZONES URBANITZADES EN 
ELS DARRERS TEMPS. UNA DE LES PREMISSES BÀSIQUES PERQUÈ TOTHOM EN PUGUI FER UN ÚS DIGNE, PASSA PER L’ARRANJAMENT I LA 
CONSERVACIÓ. 



Centre cívic i llar d’infants

A hores d’ara ja s’ha en-
derrocat totalment aquest 
magatzem i aquesta obra 
s’ha coordinat amb l’ani-
vellament del pati de sau-
ló de la llar d’infants.

Des de feia molts anys, 

JA FA UNS ANYS, PER RAONS DE SEGURETAT, ES VA PROCEDIR A ENDERROCAR EL PRIMER PIS DEL MAGATZEM QUE HI HAVIA AL PATI DEL 
NOSTRE CENTRE CÍVIC. EN AQUELL MOMENT L’ESTAT DE LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT NO PERMETIA MASSA DESPESES, MALGRAT 
LA NECESSITAT DE L’ACTUACIÓ.

veiem com aquesta sorra 
anava marxant per l’arqueta 
de recollida d’aigües del pati i 
originava un embús. Diferents 
actuacions en l’arqueta no ha-
vien solucionat el problema i 
els serveis tècnics varen acon-
sellar un reemplenament de 

sauló per tal de disminuir el 
pendent i evitar que es fessin 
xaragalls en el sauló en prime-
ra instància i la desaparició de 
la sorra cap a les clavegueres 
posteriorment. Aquesta actua-
ció es veurà tot seguit amplia-
da amb la instal·lació de nous 

jocs en aquest lloc d’esbarjo 
dels nostres infants.

Pel que fa al patí del Centre 
Cívic, s’hi està fent la cons-
trucció d’un petit entarimat 
per facilitar la preparació 
d’infraestructures a l’hora de 

fer-hi actes culturals o recre-
atius. A més, s’arrebossaran 
de nou les parets laterals i es 
pintaran. Esperem que aquest 
lloc aculli molts actes a l’es-
tiu...
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Barnola
LES OBRES D’URBANITZA-
CIÓ DE L’ENTORN DE LA 
PLAÇA BARNOLA ESTAN 
ARRIBANT A LA SEVA FINA-
LITZACIÓ. S’HA ASFALTAT 
LA PART DE VIALS I APAR-
CAMENTS DE LA ZONA 
I LA RESTA D’ESPAIS CO-
MUNS S’HAN COL·LOCAT 
PECES PREFABRICADES 
DE FORMIGÓ, COMBINAT 
AMB DIFERENTS TIPUS 
D’ARBRES (MORERES, 
MAGNÒLIES, ENTRE D’AL-
TRES) I COMPLEMENTADA 
AMB UNA GRAN ZONA 
COMUNA DE SAULÓ.

Recordem que el cost 
d’aquestes obres ha estat 
gairebé de 350.000 €, dels 
quals hem obtingut una sub-
venció del Departament de 
Governació de la Generalitat 
de Catalunya a través del PU-
OSC de 220.619 € (un 64 % 
del total de les obres). 

En el seu moment, us vam 
informar de la reestructuració 
dels serveis tècnics. Recordeu 
que bàsicament es tractava de 
donar resposta el més ràpid 
possible a les gestions urba-
nístiques amb l’ampliació dels 
serveis tècnics, amb la incorpo-
ració d’una arquitecta tècnica i 
la contractació d’un arquitecte 
superior, que a més dirigiria i 
coordinaria tot el departament. 
Les persones contractades eren 
la Sra. Marta Closas per al pri-
mer lloc i el Sr. Ricard Torres 
per al segon.

Poc més de dos anys després, 
i sobretot per la gran demanda 
de tràmits i gestions, el departa-
ment demana una nova amplia-
ció, bàsicament en la dedicació 
de l’arquitecte superior. De les 
converses mantingudes amb el 
Ricard, hem deduït que no té 
disponibilitat de més dedica-
ció horària, tot el contrari, ens 
fa saber la impossibilitat de 
continuar en la seva dedicació 
actual al nostre Ajuntament i 
ens demana una reducció de la 
seva jornada.

Arribats a aquest punt, es deci-
deix de comú acord, no renovar 

Serveis Tècnics
el contracte signat fins al 31 
de desembre de 2006. Malgrat 
això, continuarà professional-
ment portant la direcció d’obres 
dels seus projectes públics a 
Avinyó: el local Catalunya i la 
plaça Barnola. Des d’aquestes 
pàgines volem agrair pública-
ment al Ricard la seva dedica-
ció, col·laboració i cooperació 
durant aquest temps que hem 
treballat junts i en què ha dirigit 
tot l’urbanisme del nostre po-
ble, amb entusiasme i simpatia. 
Gràcies Ricard i molta sort.

A partir del primer d’any, 
l’equip de govern ha encarregat 
de nou a l’enginyer municipal 
Sr. Jesús Crespo la direcció dels 
serveis tècnics d’Avinyó. Re-
cordem que el Jesús porta com 
a enginyer d’Avinyó més de 20 
anys, i en diferents èpoques ja 
havia portat la direcció d’aquest 
serveis, a més de la redacció de 
projectes per l’Ajuntament, 
i la realització dels informes 
necessaris per a la concessió 
de permisos urbanístics i la 
direcció del planejament, ha-
vent estat ell el redactor de les 
actuals normes subsidiàries de 
planejament. 
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- El primer projecte va ser 
l’accés al polígon industrial. 
Aquesta obra es troba comple-
tament acabada. 
- El segon projecte era la ur-
banització del polígon. Aquest 
obra tot i estar acabada, l’IN-
CASOL ha hagut de contractar 
l’empresa Romero Polo per 
dur a terme els treballs de re-
paració i reposició del cable 

El nou polígon industrial El Soler

En total s’han posat 27 pals o 
bàculs que sostindran 78 pla-
ques indicadores dels espais, 
equipaments o adreces de més 
interès per a les persones que 
visitin o senzillament neces-
sitin moure’s per la població. 
La inversió puja uns 20.000 €, 

Senyalització informativa

La Fundació per al Desenvolu-
pament Social (FUNDESOC) 
ha sol·licitat a l’Ajuntament 
d’Avinyó un espai per cons-
truir un centre de formació per 
a la formació teoricopràctica 
d’operadors de grues torres. 

Fundesoc vol obrir un centre de formació a Avinyó

finançats totalment per l’Ajun-
tament.
La nova senyalització està 
preparada per conduir la circu-
lació que arriba a Avinyó des 
de qualsevol de les entrades 
i senyalitza també les zones 
industrials, els elements del 

patrimoni, equipaments pú-
blics, serveis d’interès gene-
ral, etc. Volem fer saber que 
tampoc s’han senyalitzat tots 
els serveis, ja que no es podien 
inundar els carrers de rètols i 
cartells... El criteri utilitzat, ha 
estat informar en proporció al 

grau d’utilització que n’han de 
fer els usuaris.

Tècnicament, tant el suport 
com els mòduls de senyalit-
zació són d’alumini extrudit 
amb un aliatge que s’ajusta a 
les necessitats de conservació 

DES DE PRIMERS DE MARÇ, ELS EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS D’AVINYÓ ESTARAN MÉS A L’ABAST DE TOTHOM. EFECTIVAMENT, DURANT 
AQUESTS DIES S’HA PORTAT A TERME LA IMPLANTACIÓ D’UNA NOVA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA DEL NUCLI D’AVINYÓ. 

LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL SOLER S’HAN FET 
D’ACORD AMB QUATRE PROJECTES DIFERENTS. 

de l’enllumenat públic que va 
ser robat el passat mes d’agost 
del 2006. 

- El tercer projecte és el trac-
tament d’espais lliures del 
sector industrial. Com haureu 
pogut comprovar aquest tercer 
projecte l’han acabat aquest 
mateix inici d’any amb la gran 
plantada d’arbres al voltant de 

l’accés del polígon que dóna a 
la carretera. 

- El quart projecte que s’està 
duent a terme és la construcció 
de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals. Aquestes obres 
han d’estar acabades a final del 
mes de març de 2007. 

Per tant, les obres relacionades 

amb l’actuació del polígon 
industrial el Soler han d’estar 
acabades quan es publiqui 
la tercera edició de l’Avinyó 
Informa. 

No obstant això, l’INCASOL 
ja ha posat a la venda les 
parcel·les del polígon indus-
trial. El Soler disposa de dos 
tipus de parcel·la industrial: 

exterior i que compleix tota la 
normativa existent en aquesta 
matèria a nivell europeu. Els 
suports són telescòpics de 
manera que permeten futures 
ampliacions i els rètols són 
retroreflectants. 

indústria aïllada (99.450,00 
m2) i indústria entre mitge-
res (17.550,00 m2). A hores 
d’ara, les mitgeres estan totes 
venudes. Recordem que la 
part venedora (INCASOL) 
ha fixat que el termini màxim 
de començament de les obres 
sigui d’un any i el termini per 
executar un 70% de l’ocupació 
màxima sigui de 3 anys. 

Atesa la gran demanda d’ac-
tivitats formatives i de profes-
sionals acreditats per a la ma-
nipulació de grues torres que 
sol·liciten a la Fundació cursos 
de preparació per a operadors 
de grues torres, han considerat 

que Avinyó és un punt estra-
tègic per ubicar aquest centre 
per dos motius: evitar que els 
treballadors hagin de fer grans 
desplaçaments pel territori ca-
talà i pel creixement que està 
tenint la zona. 

L’Ajuntament encara està va-
lorant la possibilitat d’ubicar 
aquest centre en dos llocs: a 
la Maiola o al Punsic, ja que 
per poder fer les pràctiques 
és necessari disposar d’un 
terreny d’uns 2.000 m2 en el 

qual s’instal·larien dues grues 
permanents. 

Properament FUNDESOC i 
l’Ajuntament d’Avinyó signa-
ran un conveni per poder fer 
realitat aquest projecte. 
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• Exposició “CADA 
GOTA VAL PER MIL”, 
sobre la necessitat d’es-
talviar aigua.

• Concurs de fotografia 
amb una doble temàti-
ca: la “Xacra sobre els 
atemptats a la natura”, 
secció en què va ser 
guanyador Jordi Ballaró 
Guix, i el “Tresor sobre 
beneficis a la natura”, 
secció en què va gua-
nyar Eulàlia Galante 
Perarnau.

• Es va muntar una planta 
per compostar matèria 
orgànica.

• Jocs de rol on es debatia 
sobre els agents impli-
cats en el medi ambient 
i el reciclatge.

• Es va fer una plantada 
d’arbres.

• Els alumnes van jugar 
a un dominó gegant 
relacionat amb el medi 
ambient.

• Xerrada del Sr. Jordi 
Dodas, meteoròleg del 
Servei Meteorològic de 
Catalunya, sobre el can-
vi climàtic.

• Construcció de joguines 
i treballs manuals amb 
materials reciclats.

• Els alumnes van disse-
nyar diverses presen-
tacions en Power Point 
sobre temes de medi 
ambient.

• L’Escola Agrària de 
Manresa va aportar un 
kit d’energies reno-
vables per tal que els 
alumnes poguessin ex-
perimentar.

• Amb la col·laboració 
dels tallers de l’AMPA 
es va fabricar paper re-
ciclat.

• També es van fer diver-
ses rutes i visites com 
ara la ruta del riu, la ruta 
urbana de vegetació, la 
visita a la deixalleria i la 
visita a la depuradora.

• Els més petits van fer 
un circuit de bicicletes, 
com a exemple de vehi-
cle ecològic.

Setmana 
cultural 
de l’escola 
Barnola
Durant la setmana del 5 al 9 
de març l’Escola Barnola va 
celebrar la tradicional Setma-
na Cultural que aquest any va 
tenir al medi ambient com a 
tema central.

La presentació i la cloenda de 
la Setmana Cultural va anar a 
càrrec del Grup Tirotella, amb 
el seu personatge Cap Verd. 
Durant tota la setmana es van 
anar fent diferents activitat 
relacionades amb el medi 
ambient:

g
ov

er
na

ci
ó Pla 

d’assistència 
i suport en 
matèria de 
protecció 
civil de la 
comarca del 
Bages

Aquest Pla té com objectius:

- Analitzar els riscos de la co-
marca del Bages.
- Dotar la comarca de l’es-
tructura necessària per afron-
tar les tasques de protecció 
civil: 2 tècnics.
- Definir els mecanismes de 
suport i assistència dels tèc-
nics de protecció civil comar-
cal amb els municipis.
- Fer l’inventari de recursos 
disponibles a la comarca en 
cas d’emergència i protocolit-
zar la seva utilització.

La comarca del Bages és una 
comarca amb un elevat risc 
de patir sinistres o adversi-
tats meteorològiques. Per 
minimitzar aquests riscos el 
Consell d’Alcaldes del Bages 
va informar favorablement la 
proposta d’elaboració d’un 
PLA D’ASSISTÈNCIA I 
SUPORT EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE LA 
COMARCA DEL BAGES.
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Continuem el manteniment a l’escola Barnola
L’Ajuntament d’Avinyó ha apostat fortament pel manteniment de les instal·lacions de l’Escola Barnola. A final de l’any 
passat es van canviar 20 persianes i es va col·locar vidre doble a les finestres per tal que els alumnes no sentissin tant de 
soroll durant les classes. Properament es procedirà a canviar 20 persianes més i es plantaran arbres al costat de les pistes 
de bàsquet i futbol per tal de potenciar zones d’ombra on els més menuts es puguin resguardar de la calor.  



Potabilitzadora 
d’aigua
Actualment a Avinyó ens 
abastem de l’aigua que 
arriba des d’Artés. En un 
futur proper ens hem de 
connectar amb la planta 
potabilitzadora de Sallent, 
la qual ens subministrarà 
l’aigua de millor qualitat. 
En aquesta planta l’aigua 
del riu Llobregat rep un 
complet tractament per 
garantir la salubritat i el 
cabdal, que la fa potable pel 
consum de boca. D’aquesta 
planta de potabilització no 
només ens en beneficiarem 
tots els ciutadans d’Avinyó, 
sinó també les poblacions 
de Sallent, Artés, Calders, 
Mura i Talamanca.

16

m
ed

i a
m

bi
en

t

Un dels reptes pel qual hem 
apostat des del Consistori ha 
estat la millora de l’enllumenat 
públic per adequar-lo a la 
normativa específica vigent i 
per contribuir a la disminució 
de la contaminació lumínica. 
Tots patim, o hem patit, la 
deficient ubicació dels punts 
de llum, la seva manca o les 
apagades contínues…
 
És evident que les zones 
de nova urbanització ja 
compleixen la legislació 
actual en aquest aspecte, 
però no és menys cert que la 
il·luminació pública a la zona 
centre d’Avinyó no compleix 
ni la normativa de baixa tensió 
ni la normativa ambiental. A 
més, cal tenir en compte que 
les prestacions lumíniques 
inicials es van deteriorant 
amb el temps pel desgast 
propi dels elements i per 
incidència d’agents exteriors, 
principalment la brutícia,  que 
incideix sobre els elements 
òptics de la instal·lació.

A hores d’ara ja s’han canviat 
i adequat els punts de llum 
situats al carrer Indústria, 
Gavarresa, Berga, Costa 
Llobera, Illa Font, Barcelona 
i Pau Casals, a més d’afegir 
dos punts al carrer Pompeu 
Fabra. Aquestes actuacions 
han rebut una part dels seu 
fiançament amb subvencions 
de l’Institut Català d’Energia 
i del Departament de Medi 
Ambient.

Així mateix, s’està acabant 
el nou cablejat, instal·lació 
i reordenació de lluminàries 
i fanals als carrers Pujada 
Turic, Turic, Josep Irla, 
Pirineu i la resta de Pompeu 

Millora de 
l’enllumenat

Fabra. Aquesta actuació la 
fa l’empresa ELECMAN de 
Manresa i té un cost de 60.000 
€. Esperem que obtingui una 
part de subvenció del mateix 
Institut Català d’Energia. 
Aquesta actuació, a més 
de solucionar un problema 
de molts anys en aquests 
carrers, ampliarà l’àrea 
que il·lumina cada fanal i 
optimitzarà la quantitat de 
llum proporcionada. 

En el pressupost del 2007 hi 
ha consignats 120.000 € més 
per continuar les actuacions 
en aquest àmbit. La previsió 
és adequar diferents caixes 
elèctriques malmeses, 
instal·lant-hi reductors de 
flux, per aconseguir un estalvi 
econòmic molt important i 
una seguretat encara millor 
que l’actual.

Es preveu fer de manera 
immediata la nova instal·lació 
de cablejat i nous punts de 
llum als carrers del Mig, 
Gaudí, Dr. Herms, Sallent i 
en les escales de Pujada al 
Turic. A més caldrà fer una 
nova escomesa i un nou punt 
de comptadors per a la seva 
correcta gestió. Aquesta obra 
es veurà completada amb el 
canvi de bàculs en tota la zona 
del Parc i Passeig Maragall i 
en el carrer Canigó i rodalies. 

Per tant, esperem que 
Avinyó no tingui cap 
mena de problema per 
acomplir la normativa de 
prevenció de contaminació 
lumínica del Departament 
de Medi Ambient, que serà 
d’obligatòria a partir del 31 
de desembre de 2008.jo
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El local disposa, aproximada-
ment, de 500 m2 de planta bai-
xa. Un cop vistes les dimen-
sions del local es van establir 
sis grups de treball per tal que 
enumeressin quines caracte-
rístiques creien que hauria de 
tenir un local destinat a ells, 
els joves. Els resultats que 
se’n van extreure dels grups 
de treball són els següents: 

- Una sala comunitària amb 
sofàs equipada amb retro-
projector, aparells musicals, 
televisió i DVD.
- Una sala d’ordinadors amb 
connexió a internet. 
- Sales individuals amb taules 
i cadires, per tal que tinguin 
un ús polivalent (reunions, 
tertúlies, tallers, cursos,...).
- Un despatx per al dinamitza-
dor del local.

A més, des de l’Ajuntament 
es creu que dins el local de jo-
ventut s’hi hauria d’incloure 
un punt d’informació juvenil 
(PIJ) que estigués associat a 
la Generalitat de Catalunya 
per tenir informats a tots els 
joves en aquells aspectes que 
més els preocupen, com pot 
ser estudis, lleure, viatges, 
feina, etc.

A partir de les iniciatives re-
collides pels joves d’Avinyó 
es farà un projecte de condi-
cionament del local, que un 
cop redactat es presentarà a 
tots ells i se’ls anirà informant 
i convocant a noves trobades 
per anar treballant en més as-
pectes del local. 

EL PASSAT 28 DE GENER 
DE 2007 ES VA FER LA SE-
GONA TROBADA JUVE-
NIL, EMMARCADA DINS 
EL PROCÉS PARTICIPA-
TIU JUVENIL QUE ES VA 
INICIAR L’ANY 2005, PER 
TRACTAR COM HAURIA 
DE SER EL LOCAL DE 
JOVENT D’AVINYÓ. A LES 5 DE LA TARDA ES 

VAN REUNIR UNA QUA-
RANTENA DE JOVES AL 
CENTRE CÍVIC, JUNTA-
MENT AMB ELS REGIDORS 
DE JOVENTUT I ESPORTS I 
L’ANIMADORA CULTURAL. 
DES D’ALLÀ VAN ANAR 
A VISITAR LES INSTAL-
LACIONS DEL FUTUR LO-
CAL DE JOVENT UBICAT 
AL CARRER MAJOR NÚ-
MERO 9. 

Dissenyem el 
local de joves 
d’Avinyó
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El GEA ha cregut que aquest 
treball mereixia estar recollit 
en un llibre perquè tots els 
ciutadans sensibilitzats amb el 
medi ambient poguessin tenir 
al seu abast una informació 
interessant i enriquidora per al 
propi municipi. L’Ajuntament 
va fer gestions per tal d’ob-
tenir una subvenció de 4.000 
€ provinents de l’Agència 
Catalana de l’Aigua del De-
partament de Medi Ambient 
i Habitatge, l’any 2006. 
L’Ajuntament, així mateix, 
contribuirà en 2.000 € al fi-
nançament d’aquest projecte, 
per la qual cosa la quantitat 
recollida per l’Administració 
local serà aproximadament 
del 50% del cost total. No 
obstant això, aquest any 
2007 s’ha sol·licitat una nova 
subvenció a la Diputació de 
Barcelona dintre del projecte 
de Diputació de Barcelona 
Xarxa de Municipis de Qua-
litat (DBXMQ). 

A més, la signatura d’un 
conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament d’Avinyó, 
el Projecte Rius (entitat) i el 
GEA ha estat subvencionat 
per l’ACA amb 12.697,57 € 
per continuar el desenvolupa-
ment, arranjament i recupera-
ció del camí del riu. 

Les Fonts 
d’Avinyó
EL GRUP ECOLOGISTA 
D’AVINYÓ (GEA EN EN-
DAVANT) VA REALITZAR 
UN PROJECTE DE CATA-
LOGACIÓ DE LES FONTS 
DEL TERME MUNICIPAL 
D’AVINYÓ I VA DISSENYAR 
UNA MAQUETA AMB LA 
UBICACIÓ DE LES FONTS, 
QUE ESTÀ EXPOSAT AL 
PÚBLIC AL CENTRE CÍVIC 
CAN TUTÓ. 
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gestió municipal

Només queden 2 mesos per 
arribar als 8 anys de man-
dat. Les decisions preses 
durant aquest període a ni-
vell econòmic, a través dels 
pressupostos de l’entitat i la 
seva conseqüent execució, 
expressada en la liquidació 
dels  pressupostos, indiquen 
la situació econòmica i finan-
cera de l’ajuntament .

Evolució obligacions reconegudes 
corrents

Una adequada gestió i política 
pressupostària són indispen-
sables per a gestionar els 
serveis i l’obtenció d’infraes-
tructures, béns i serveis.
 A continuació desglossarem 
algunes de les magnituds més 
significatives i representatives 
de la gestió econòmica i en 
mostrarem la seva evolució en 
el decurs d’aquest període. DESPESES ORDINÀRIES: Necessàries per al funcionament  dels serveis.

Les despeses ordinàries s’han 
incrementat en un 65%
Evolució continguda de la 
despesa amb un creixement 
promig anual de 6,7%

INGRESSOS ORDINARIS: 
Configuren la font de recursos 
més important de la hisenda 
municipal i són imprescindi-
bles per a finançar la despesa 
corrent.

Evolució drets reconeguts

Expressa un increment global 
del període del  123,5%
La progressió d’increment 
dels drets reconeguts vers 
les obligacions és superior a 
aquesta. Aquesta  diferencia 
ha permès obtenir un estal-
vi. Significa la capacitat de 
l’ajuntament per a generar 
recursos propis i determina la 
possibilitat d’autofinançar la 
seva activitat inversora. 

Un estalvi brut situat al voltant del 20% dels ingressos ordinaris ha permès finançar un volum 
satisfactori de les inversions municipals.

Potser és la que més interessa 
al ciutadà per la seva relació 
directa amb la dotació d’in-
fraestructures locals i amb la 
qualitat dels serveis munici-
pals. D’aquesta activitat cal 

Activitat inversora de l’ajuntament

Evolució de la despesa per inversió.

valorar però en positiu l’esforç 
econòmic que cal fer per a tirar 
endavant aquesta despesa de 
capital i no arribar a una situa-
ció generadora de dèficit.

A través de les ràtios definides 
per la legislació vigent conei-
xerem l’autonomia financera 
de l’ajuntament . Per a  recór-
rer al crèdit per al finançament 
de les inversions  cal analitzar 
dos paràmetres legals:  estalvi 
net positiu i que el deute viu 
acumulat de les operacions de 
crèdit vigents a curt i a llarg 
termini no superi el 110% dels 
ingressos corrents liquidats. 
Per tant, quant major sigui la 
ràtio de l’estalvi net i menor 
la corresponent al capital viu 
major serà l’autonomia finan-
cera de l’ajuntament alhora de 
realitzar operacions de crèdit.

Endeutament Al inici de l’exercici 2007, el 
deute viu de l’ajuntament s’ha 
incrementat, respecte l’exercici 
anterior en la mateixa data. Cal 
destacar que aquest representa 
el 24,6% sobre els ingressos 
corrents liquidats de l’exercici 
de 2006, encara força lluny del 
límit legal (110%).

En conclusió, es pot afirmar 
que la gestió realitzada pel go-
vern actual en aquests últims 8 
anys ha deixat una economia 
sanejada a l’Ajuntament. Tot 
això permetrà augmentar els 
serveis a les persones (cultu-
rals, socials, urbanístics, eco-
nòmics,...) i continuar treba-
llant per tenir un poble millor. 

Ràtios d’endeutament Saldo deute legal
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esports

El vestidor 
del camp de 
futbol

Ja s’han iniciat les obres que 
construiran, en una primera 
fase, els nous vestidors al 
camp municipal de futbol 
Josep Herms. Es preveu do-
tar l’equipament amb un edi-
fici que contingui uns serveis 
complementaris més adients, 
de la superfície necessària 
i millors condicions tèrmi-
ques.  D’aquesta manera es 
veuran satisfetes les deman-
des de la Junta Directiva del 
Centre d’Esports d’Avinyó 

S’ha tingut especial cura en 
els criteris de seguretat, fun-
cionals i d’habitabilitat com 
ara la higiene, el manteni-
ment, el confort i el respecte 
al medi ambient. 

Les obres han estat adjudi-
cades a l’empresa d’Avinyó, 
Construplata SL, per un im-
port de 59.972 €.  

El Pavelló municipal d’Avinyó 
acull una gran diversitat 
d’activitats per tots els gustos. 
Les modalitats esportives que 
s’han ofert des de sempre 
i es segueixen oferint són 
les arts marcials (esports de 
contacte, el karate-do, defensa 
personal i Kobudo), fitness i 
manteniment (manteniment 
suau, manteniment i 
tonificació, gimnàstica per a 
gent gran), activitats infantils 
(jocs tradicionals i malabars, 
voleibol i bàdminton, futbol 
sala infantil, escalada infantil, 
psicomocitrat, iniciació 
esportiva i iniciació al bàsquet). 
Paral·lelament es fan cursets de 
tennis a les pistes. 

Enguany, s’han introduït noves 
activitats com són el ball de saló 
amb 14 parelles i la capoeira. 
També es va realitzar un 
campionat de karate, anomenat 
Campionat A. E. SHINDOKAI, 
que significa nou camí, en el 
qual hi van participar més de 
100 karateques. Els nens del 
Club Karate-Do Món Jove van 
quedar molt ben classificats 

Totes aquestes actuacions van 
acompanyades dels èxits del 
nostre planter, des dels pre-
benjamins fins als juvenils, 
especialment els infantils que 
estan arrassant. Un sincer 
reconeixement a la dedicació 
dels entrenadors d’aquests 
equips.

Creíem que s’ha de destacar la 
gran afició a les grades en els 
partits de futbol sala. L’equip 
local està lluitant per pujar de 
categoria i juga contra equips 
d’alt nivell. Durant tres anys 
consecutius han anat pujant 
de categoria amb jugadors del 
poble. Es mereixen un gran 
reconeixement.
El diumenge 17 de desembre de 
2006 es va fer la Marató de TV3 
contra el dolor crònic, i Avinyó 
també va voler participar amb 
una sèrie d’activitats. Durant 
tot el matí, en el pavelló, es 
van fer entrenaments oficials 
de Karate-Do dels alevins, els 
infantil i dels cinturons negres. 
A la tarda va haver-hi escala en 
búlder i “els del dijous” van 
jugar un partit de bàsquet. 

Les activitat 
del pavelló
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SERVEIS QUE OFEREIX LA 
RESIDÈNCIA RELAT
La Residència Relat ofereix a 
Avinyó el Servei de Centre de 
Dia per a tots aquells que en 
tinguin necessitat.

QUÈ ÉS EL CENTRE DE DIA?
El Centre de Dia és un servei 
d’acolliment diürn dirigit a 
la gent gran, on es pot trobar 
recolzament, supervisió i as-
sistència en les activitats de la 
vida diària, com ara la higie-
ne, alimentació, socialització, 
vestir-se, comunicació, etc. 
És un complement a l’atenció 
pròpia de l’entorn familiar.

QUINS SERVEIS OFEREIX EL 
CENTRE DE DIA?
Els usuaris de Centre de Dia 
gaudeixen dels serveis d’aco-
lliment, convivència, higi-
ene, readaptació funcional, 
dinamització sociocultural, 
recolzament social, personal 
i familiar. Hi ha també  la 
possibilitat de serveis comple-
mentaris com ara podologia i 
perruqueria.

QUINES ACTIVITATS S’HI FAN?
La Residència té un pla d’acti-
vitats on participen els usuaris 
del Centre de Dia: jocs, ma-
nualitats, tallers de memòria, 
psicomotricitat, estimulació 
cognitiva, etc.

Residència 
Relat
El 18 de gener de 2007, la 
Sra. Carolina Homar i Cruz, 
directora de l’ICASS i la Sra. 
Mireia Ribalta Duque, repre-
sentant de la Residència Relat 
van signar un conveni que té 
per objecte la col·laboració 
entre les dues entitats per 
a l’atenció de les persones 
beneficiàries del programa 
de suport a l’acolliment resi-
dencial, centre de dia i habi-
tatge tutelat per a gent gran. 
L’entitat posa a disposició de 
l’ICASS 25 places de residèn-
cia i 5 places de centre de dia. 
Això permetrà que aquelles 
persones que tinguin un grau 
de dependència establert per 
normativa i no tinguin els 
mitjans econòmics per acce-
dir a una plaça d’aquestes ca-
racterístiques, el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania 
els la subvencionarà.  

QUINS HORARIS TÉ EL 
CENTRE DE DIA?
El Centre de Dia ofereix el 
seu servei de dilluns a diu-
menge de 8 a 20 hores. Amb 
la possibilitat de fraccionar 
la jornada en matí (8-15h) o 
tarda (15-20h) i oferir així 
diferents quotes segons cada 
opció.*

Si els horaris no s’encaixen 
exactament amb les seves 
necessitats, els convidem a 
concertar una entrevista per 
intentar buscar una alternativa 
satisfactòria. 

COM EM PUC INFORMAR I 
POSAR-M’HI EN CONTAC-
TE?
Per a qualsevol consulta po-
deu posar-vos en contacte 
amb nosaltres de dilluns a 
divendres de 9:30h a 17:30h. 

RESIDÈNCIA RELAT
C/Santiago Rusiñol s/n 
Avinyó
Tel: 93.838.88.63
Fax: 93.838.88.64
info@residenciarelat.com
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grup de CIU local  

ERC 

ATENCIÓ,  ELECCIONS A LA VISTA!!

grups municipals
FINAL DE MANDAT: MOMENT DE CANVI

El proper maig, com cada 
4 anys hi haurà eleccions 
municipals. A tots els pobles 
tothom comença ja a prepa-
rar-se proclamant candidats i 
fent promeses. Els que estan 
al govern han de lluir la feina 
feta, i els que estan a l’opo-
sició han d’intentar buscar 
arguments per convèncer als 
electors que ells ho hagues-
sin fet millor, que farien més 
coses, o que en farien d’al-
tres. Després ve la subhasta 
de les promeses, ja en plena 
campanya. Tot aquest entra-
mat forma part del sistema 
democràtic.

És per això que és recur-
rent parlar de les eleccions 
en aquest article. Abans de 
fer aquest escrit he repassat 
els programes de govern 
de les candidatures de CiU 
a l’Ajuntament d’Avinyó 

Genís Borralleras i Coma
Delegat local de CDC a 
Avinyó Vice-president de 

CDC al Bages

d’aquestes dues últimes le-
gislatures, l999 i 2003. Ho 
he fet perquè de vegades és 
bo repassar i mirar enrere per 
veure la feina feta. 
 
Fa gràcia  veure que el que 
l’any 1999 eren il·lusions, ara 
són una realitat (i molt orgull 
pels que hi hem participat), 
coses que han donat un 
tomb al poble d’Avinyó. En 
aquells moments, les princi-
pals voluntats del nostre grup 
eren: aconseguir més diners 
de les administracions; pista 
poliesportiva coberta (que va 
ser un pavellò); residència 
amb centre de dia; polígon 
industrial; nou sector per 
vivendes; remodelació de la 
Plaça Major; remodelació del 
Passeig i pediatria a Avinyó 
(cito textualment del nostre 
programa) . És possible que 
hi hagi gent que discrepi 

d’algunes d’aquestes actua-
cions, perquè contra gustos 
no hi ha res a dir, però és 
innegable, és un fet que to-
tes aquestes promeses van 
esdevenir una realitat. De fet 
si algú en algun moment les 
ha pogudes criticar és perquè 
s’han fet.

És per això que el 2003, 
el grup de CiU, encapçalat 
pel mateix alcalde Josep 
Balasch, però amb gent re-
novada, es va presentar a les 
eleccions amb la consciència 
tranquil·la d’haver complert, 
amb il·lusió i renovades ga-
nes de treballar. En aquell 
programa de 2003 el grup de 
CiU va demanar novament 
al poble confiança perquè 
encara quedava feina per fer 
i hi havia un equip disposat 
a fer-ho. Les principals pro-
meses per aquesta legislatura 

que ara acaba eren: sala po-
livalent (Local Catalunya); 
urbanització zona escolar i 
esportiva; trasllat del Centre 
Cívic; desenvolupar accions 
engegades durant la primera 
legislatura, com la residèn-
cia i el polígon del Soler; 
adequar els camins de Santa 
Eugènia i Horta i la deixalle-
ria (torno a citar textualment 
del nostre programa). La gent 
d’Avinyó (la que hi viu, la 
que hi treballa i, inclús els 
que només venen el cap de 
setmana) ha pogut constatar, 
una vegada més, que l’equip 
de govern de CiU, encapçalat 
per l’alcalde Josep Balasch 
no falla. Totes aquestes coses 
s’han fet, s’estan fent o estan 
definitivament encarrilades. 
Som gent de paraula.

On vull anar a parar amb 
tot això?. Doncs al comen-

çament de l’article, al títol: 
Atenció! Eleccions a la vista. 
Que tothom estigui preparat. 
S’obriran les propostes, les 
promeses i els programes 
electorals, però crec que es 
bo recordar el que s’ha fet 
perquè és la millor garantia 
per tenir confiança en el fu-
tur.

Amb les eleccions municipals 
del proper mes de maig, arri-
ba el moment de renovar les 
persones que han regit les ad-
ministracions locals del nostre 
país, i arriba, per tant, el final 
de mandat de l’actual l’equip 
de govern de l’Ajuntament 
d’Avinyó.

Si bé ara podria ser el mo-
ment de passar balanç, no 
dedicarem aquest escrit a 
fer-ho. Cadascú ho pot fer 
pel seu compte i amb el grau 
d’objectivitat que vulgui. Per 
la nostra part, els regidors 
del grup municipal d’ERC 
ja ens hem anat pronunciant 
públicament des de fa temps. 
Mentre que, per part de l’ac-
tual equip de govern, sembla 
que ara es vulgui maquillar la 
gestió d’aquests quatre anys 
amb actuacions d’última hora 
que puguin influir a favor seu 
a qui faci aquest balanç.

Ens preocupa més, però, el 
present i el futur del poble. 

Clara Gavaldà
Eudald Vilaseca

Regidors

Compartim l’opinió de molta 
gent que ara és necessària una 
renovació a fons en el govern 
municipal. Després d’un pe-
ríode en què s’ha donat pri-
oritat a les obres, creiem que 
cal passar a un període en què 
les persones i els serveis a les 
persones ocupin el primer pla. 
Dit d’una altra manera: cal 
passar d’un poble que només 
construeix a un poble que 
funcioni. 

És necessari dinamitzar el 
poble en tots els àmbits. 
Calen noves idees i noves 
iniciatives, amb gent fresca 
i amb ganes de treballar. I, 
sobretot, és imprescindible, 
pel bé del poble, que hi hagi 
una política municipal clara a 
cada àmbit de govern. Convé 
que hi hagi una política de 
promoció econòmica, una 
política urbanística, una polí-
tica de joventut, d’esport, de 
serveis socials, d’educació, 
cultural... En tots els àmbits hi 
ha d’haver uns objectius clars 

i una acció continuada. No és 
bo per a Avinyó que, sobretot 
en l’aspecte social, la política 
del govern municipal es redu-
eixi a veure-les venir, a tapar 
forats i fer accions puntuals 
sense continuïtat.

Avinyó funcionarà si acce-
deix al govern municipal un 
grup de persones amb idees 
i iniciatives pròpies, formant 
un equip coordinat on cada 
regidor pugui desenvolupar 
el seu programa de forma 
autònoma, amb capacitat de 
decisió i pressupost propi. Ja 
que està clarament demostrat 
que la centralització de tota 
l’activitat de govern en una 
sola persona és menys eficient 
que el treball d’un equip des-
centralitzat. 

També està demostrat que les 
decisions importants són més 
encertades si les persones di-
rectament afectades hi poden 
intervenir. Cada cop més, en 
tots els àmbits de l’Admi-

nistració, la participació ciu-
tadana està adquirint un pes 
important. I a Avinyó estem 
molt enrere en aquest tema. 
Cal, doncs, un nou equip de 
govern que potenciï la parti-
cipació ciutadana, doni suport 
a les iniciatives que sorgeixen 
al poble i torni la il·lusió pels 
temes municipals.

Entorn al grup municipal 
d’Esquerra s’ha creat un 
equip de persones capaces de 
portar amb iniciativa pròpia 
cadascuna de les regidories 
del nou govern municipal. 
Un equip il·lusionat per tre-
ballar i pel qual el servei a les 
persones és el més important. 
Un equip capaç d’aconseguir 
de les institucions el suport 
econòmic i tècnic per desen-
volupar els programes socials, 
de promoció econòmica i de 
dotació d’equipaments que el 
poble necessita. Un equip que 
no està enfrontat, sinó tot al 
contrari, que té bona relació 
amb els partits que formen el 

Govern de la Generalitat. Un 
Govern amb el qual compar-
tim els compromisos de pro-
grés social, desenvolupament 
sostenible i ambició nacional, 
i amb el qual col·laborarem 
per fer-los realitat en el nostre 
entorn.

Per això pensem que el final 
de mandat que arriba amb 
les eleccions municipals del 
proper mes de maig és, per a 
Avinyó, una bona oportunitat 
per al canvi.
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Aquest any 2007 se celebra 
el centenari de la Germandat 
i la seva Junta ha preparat un 
seguit d’actes de commemo-
ratius de l’esdeveniment. Els 
actes van començar el dissab-
te 10 de març amb la presenta-
ció del llibre Germandat, cent 
anys d’ajuda mútua a Avinyó, 
escrit per l’historiador lo-
cal Sr. Josep Illa Codina, i 
que versa sobre la història 
d’aquests cent anys de la Ger-
mandat entroncant-la amb la 
conjuntura històrica d’Avinyó 
i els fets que explicaven cada 
situació. Juntament amb el 
llibre s’adjunta un CD amb 
més de 700 fotografies i docu-
ments de festes, gents, obres, 
vistes del poble, etc.; cedides 
desinteressadament per molts 
veïns d’Avinyó. L’acte de 
presentació es va celebrar a 
la sala de plens de l’Ajunta-
ment i va comptar amb les 
intervencions del presidents 
de la Germandat, Sr. Josep 
Llimargas, l’autor del llibre 
Sr. Josep Illa i el director del 
Centre Unesco de Catalunya i 
també historiador, Sr. Agustí 
Colominas. 

Aquest acte va estar amenitzat 
pels Amics de la Música que 
van interpretar quatre temes 
populars catalans.
El diumenge 11 de març es 
van celebrar els actes més 

Centenari de l’associació 
de veïns Germandat de 
Sant Joan d’Avinyó
L’ANY 1907 ELS VEÏNS D’AVINYÓ DECIDEIXEN CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ D’AJUDA 
MÚTUA PER TAL DE PAL·LIAR LES GREUS MANCANCES SOCIALS DELS TREBALLADORS 
I PAGESOS DE L’ÈPOCA I ES AIXÍ COM NEIX L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GERMANDAT 
DE SANT JOAN D’AVINYÓ. AQUESTA FUNCIÓ INICIAL A ANAT VARIANT DURANT EL 
TEMPS PERÒ LA FUNCIÓ DE LA GERMANDAT MAI A DEIXAT DE SER D’AJUDA SOCIAL.

solemnes. D’una banda amb 
l’Ofici solemne commemo-
ratiu del centenari de la Ger-
mandat cooficiat per mossèn 
Jaume i un representant del 
Bisbe de Vic. Aquest ofici va 
comptar amb l’actuació espe-
cial dels Cantaires d’Avinyó.

Tot seguit, en sortir de missa, 
a la plaça Major es van ence-
tar un seguit d’actes de caire 
més lúdic amb una gran audi-
ció de sardanes a càrrec de la 
cobla-orquestra internacional 
La Principal de la Bisbal. A la 
tarda, el Pavelló municipal es 
va vestir de gala per encabir el 
gran concert a càrrec també de 
La Principal de la Bisbal, que 
va acabar amb un gran ball 
amb la mateixa orquestra.
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13/05/07 ... FIRA FESTA AVINYÓ, HI HAURÀ JORNADES DE 
PORTES OBERTES I VISITES GUIADES AL LOCAL CATALUNYA
I ALS BAIXOS DELS PISOS D’ INCASOL (  EL LOCALS QUE 
DONEN AL PASSEIG I AL CARRER MAJOR ).

SOREA (Antoni Crespiera Crespi)  93 838 74 80
SOREA (Oficines de Sallent)   93 837 18 54
A.D.F. “QUERCUS”
AVINYÓ - Miquel Plata Ruaix-   93 838 71 88
L’ESTANY - Salvador Trasserra -  93 830 31 28
SANT FELIU SASSERRA - Jaume Vilardell- 93 866 07 04
SANTA MARIA D’OLÓ -Ramón Puigoriol- 93 838 52 64
AJUNTAMENT
OFICINES            93 838 77 00 Fax 93 838 75 52
JUTJAT DE PAU    93 838 77 00
TREBALLADORA SOCIAL    93 838 77 00
CONSULTORI MÈDIC   93 838 88 55
BIBLIOTECA MUNICIPAL   93 838 71 01
CÈNTRE CÍVIC     93 838 73 00
LLAR D’INFANTS    93 838 71 76
COL·LEGI PÚBLIC BARNOLA  93 838 72 79
BOMBERS
PRATS DE LLUÇANÈS   93 856 00 80
MANRESA (CENTRAL)   93 874 00 80
MOIÀ      93 830 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   
MANRESA     93 872 66 66
HOSPITALS
CENTRE HOSPITALARI MANRESA  93 873 25 50
CLÍNICA SANT JOSEP (MANRESA)  93 874 40 50
HOSPITAL GENERAL DE MANRESA 93 874 21 12
HOSPITAL SANT ANDREU   93 874 33 12

CONSULTORI HORARI METGE DE FAMÍLIA DILLUNS, DIMECRES, 
DIJOUS, DIVENDRES. Demanar hora de 9 a 10 h.Visita de 10 a 12 h. DI-
MARTS Demanar hora de 15 a 16 h. Visita de 16 a 18 h.

HORARI PEDIATRA DIMARTS Visita de 15 a 16.30 h. DIMECRES Visita de 
10 a 12.30 h. DIVENDRES Visita de 12 a 14 h.

HORARI INFERMERIA DILLUNS, DIMECRES, DIJOUS DIVENDRES 
D’11.30 a 13 h. DIMARTS De 16.30 a 18.30 h.

RECOLLIDA D’ANÀLISI Dimecres de 8 a 9 h..

RECEPTES DIMARTS: recollir les receptes deixades el dijous i divendres. 
DIJOUS: recollir les receptes deixades el dilluns i dimarts. DIVENDRES: 
recollir les receptes deixades dimecres.

HORARIS LLEVADORA DIMECRES de 8.30 a 11.30 h. El  primer dimecres 
de cada mes, també visita, les tardes de les 15 a les 17 h.

HORARIS ASSISTENT SOCIAL DILLUNS de d’11 a 13 h.

ASSISTENT SOCIAL L’assistent social atendrà les seves consultes tots els 
dimarts de 9  a 12 h.. Demanar hora a l’ajuntament.

NOTARI El notari de Sallent rebrà el primer i tercer dimecres de cada mes, 
a partir de les 13h., en les oficines de l’ajuntament.

HORARIS DEIXALLERIA MUNICIPAL DILLUNS, DIMARTS  I DIME-
CRES  de 14 a 15.30 h. DIJOUS I DIVENDRES de 8 a 9.30 h. DISSABTES  
de 9. a 10.30 h.

HORARIS AUTOBUSOS AVINYÓ - MANRESA De dilluns a divendres 
7.45 h., 8.55 h., 15 h. DIUMENGES 8.45 h., 17.55 h.

MANRESA - AVINYÓ DE DILLUNS A DIVENDRES  13 h., 14.40 h.*,18.45 
h., 20.15 h. DISSABTES  20.15 h. DIUMENGES 21.15 h. *només temporada 
escolar

AVINYÓ-BARCELONA 8.55 h. feiners  17.55 h. festius BARCELONA-
AVINYÓ 18.45 h. feiners 20 h. festius 

ALCALDE:
Cada dia 
de 09:00 a 14:00 
i hores concertadesinformació

h
or

ar
is

REGIDORS:
Cada dia 
de 12:00 a 13:00 
i hores concertades

OFICINES DE L’AJUNTAMENT: 
de dilluns a divendres de 08:00 a 
14:30 i dijous de 16:00 a 19:00

CONCERTAR HORA A L’OFICINA DE L’AJUNTAMENT

12/04/07 .... III JORNADES ECONÒMIQUES 
Organitzat pel consell comarcal i l’ ajuntament d’ Avinyó

Lloc: Sala de plens de l’ ajuntament 

Hora: 11:30

24/04/07 ... XERRADA “ CONSUM RESPONSABLE D’ AIGUA 
“ A CÀRREC DEL SR. LORENZO CORREA DE L’ AGÈNCIA 
CATALANA DE L’ AIGUA.
Organitzat per l’ associació catalana amics de l’ aigua i l’ ajuntament d’ Avinyó

Lloc: Sala de plens de l’ ajuntament 

Hora: 10:00


