
avinyó
   Preu: 2€Agost de 2012  Núm. 20

Entrevista:

Ram
on Vilar



 Editorial

2   El Pedrís 

De ple

elpedris@gmail.com

Ja en tenim vint!

                     Parlem-ne
              Andreu Craviotto

Després de sis anys de publicar EL 
PEDRÍS, hem arribat al número 20, una 
fita digna de consideració.

Com dèiem a l’editorial del número 18, 
arran del canvi en el govern municipal 
hem començat una nova etapa, amb 
més col·laboradors i amb temes més 
diversos.

Pensem que la informació de l’acció 
municipal l’ofereix a bastament l’Avinyó 
Informa. Amb la seva lectura podem 
veure que, després d’un any de govern 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
la vida municipal s’ha revitalitzat 
considerablement, especialment en     
els seus vessants cultural i social, 
malgrat els temps difícils que estem 
vivint.

Aquesta dificultat pensem que hauria 
de ser un bon motiu perquè tots féssim 
pinya entorn de les persones que 
estan portant les regnes del municipi. 

Persones que hi dediquen molta part 
del seu temps i dels seus esforços.

Els polítics, avui dia, tenen mala fama. 
En molts casos, ben merescuda. Però la 
política municipal dels pobles petits és 
una altra història. Tothom qui ha passat 
per l’Ajuntament sap que porta molta feina 
i molts maldecaps aconseguir les coses. I 
no dubtem que sempre, en l’etapa actual 
i en les anteriors, encertats o equivocats, 
els nostres governants ho fan tan bé com 
saben.

Per això ens costa d’entendre l’actitud 
del grup actualment a l’oposició que, 
amb ressentiment i agressivitat, està 
divulgant informació no contrastada, si no 
directament falsa.

Estem convençuts que el nostre poble es 
mereix que tothom hi aporti el seu esforç, no 
per desgastar l’adversari, sinó per millorar 
Avinyó. No cal jugar a política ficció, que el 
poble és petit i tots ens coneixem.  
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De ple

ACCÉS A L A INFORMACIÓ PÚBLICA,
 I  PAGAR PELS SERVEIS

 Text: Ramon Bujons i Plans                                                          
                           secretari d’Imatge i Comunicació ERC Avinyó

Ja en tenim vint!

                     Parlem-ne
              Andreu Craviotto

Que la informació és poder és una evidència. Que 
el dret que tots tenim a conèixer els assumptes 
públics, que a tots ens interessen, no és cap gràcia, 
i el que és més important: la transparència, ha de 
ser el paradigma bàsic en l’accés a la informació. 
És un element comú el fet de promoure i facilitar la 
participació ciutadana en els afers públics, només una 
ciutadania ben informada es trobarà en disposició de 
poder participar amb qualitat en el debat públic, i així 
sorgeix la necessitat que els governants facilitin als 
vilatans la informació de què disposin. Saber que allò 
que fan serà observat, o podrà ser-ho, els hauria de 
fer ser més curosos. La transparència té un evident 
efecte disciplinador per als que prenen decisions 
públiques. 

Aquests mesos, els plens ordinaris han estat 
alliçonadors quant a rebre informació,  sobretot 
referent a impostos, taxes, reglaments en  serveis 
públics... Hem après que el cost dels serveis sempre 

l’acaben suportant els vilatans/nes, ja sigui com a 
contribuents o com a usuaris. Si es vol mantenir el 
nucli de l’estat del benestar, caldrà delimitar quines 
són les despeses bàsiques que s’han de prestar i 
finançar-les per la via d’impostos, i quines són les 
complementàries, en què l’usuari contribueix a 
finançar-ne una part (escoles bressol, escoles de 
música, museus i universitats, entre d’altres). El fet 
que siguin els usuaris els que es facin càrrec d’una 
part del cost del servei fa que hagin de valorar bé 
les decisions sobre el seu consum. Així es promou 
la conscienciació que els serveis públics tenen un 
cost i es trenca amb la idea que “el que és públic és 
gratuït”. Que tant els usuaris con els gestors públics 
siguin més conscients del cost del servei hauria 
d’incentivar una gestió més transparent i eficient. 
Caldria tenir clar que el principal objectiu de les taxes 
i els preus públics no és el recaptatori, sinó el de 
racionalitzar la demanda, i caldria sobretot tenir en 
compte la capacitat econòmica dels vilatans/nes.

Només volia dedicar unes línies a l’equip de 
redacció anònim de la revista Parlem-ne, 
número 7, del grup de CiU Avinyó, que em va fer 
protagonista de la seva secció “Fem memòria”. 

Voldria ratificar-me en la frase que hi destaquen i 
que vaig dir fa uns tres anys al Ple de l’Ajuntament 
per justificar el nostre vot contrari a la nova 
estructura organitzativa del pavelló que es 
proposava (coordinador esportiu + monitor) i al 

seu elevat cost fix associat. En cap cas ho vaig dir 
pensant en les persones, que hi han dedicat els 
seus esforços i han fet una bona tasca.

En un article anterior de la mateixa revista, se’ns 
diu que en els temps que corren cal gastar els 
diners de forma eficient i, en el següent article, 
es posa en qüestió això. Llavors es demana 
coherència a l’equip de govern. I si comencem per 
nosaltres mateixos?
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Des de l’ajuntament       Tribuna

          A R A ,  M É S  C O M U N I C AC I Ó  I  M É S  PA R T I C I PAC I Ó
         Text: Albert Badia                                                             regidor                 

Fa tres anys i mig, pel desembre de 2008, escrivia un 
article al Pedrís número 9, a la pàgina 11 (el podeu trobar 
al web d’Esquerra Avinyó: www.esquerra.cat/avinyo ), 
on feia un resum de les mancances de comunicació 
que hi havia hagut, per part de l’Ajuntament, envers el 
poble durant els darrers anys.

Durant aquest any llarg que portem de govern a 
l’Ajuntament, he llegit diverses crítiques envers la 
política de comunicació que estem duent a terme i, 
arribats a aquest punt, m’agradaria aclarir algunes 
coses.

Tot el programa d’implantació de sistemes de 
comunicació de l’Ajuntament amb el poble i viceversa 
està enumerat en el nostre programa electoral de 
maig de 2011, i més concretament a la pàgina 21 de 
l’Avinyó Informa número 9 (gener de 2012, el podeu 
trobar a  www.avinyo.cat ).

El fet de publicar i exposar clarament el nostre projecte 
comunicatiu és una demostració de transparència i del 
fet que, per nosaltres, la difusió de la informació és 
una aposta molt important. Quan surti l’Avinyó Informa 
de tardor, per l’octubre, en un any i tres mesos haurem 
tret el mateix nombre de  revistes municipals que els 
antics governs de CiU en quatre anys entre 2004 i 
2008.

En l’actual Avinyó 
Informa tenim comp-
tats un centenar 
d’inputs, és a dir, 
un centenar de 
dades informatives 
diferenciades en 
cada revista que 
editem. Això és 
molta informació. 
Procurem que la 
informació sigui 
rigorosa i actual, 
propera  al ciutadà, 
amable per ser 
llegida, ben corregida 

i agradable de mirar. Això anima el lector perquè 
la revista sigui més llegida. A sobre, properament 
obrirem la revista a la participació ciutadana, cosa 
que pot semblar innovadora, però que en els pobles 

on la comunicació funciona d’una manera “normal” és 
el més habitual del món. 

Deia algú ja fa anys: “La feina ben feta no té fronteres”. 
Aquest és el nostre objectiu. Informar periòdicament 
en quantitat, però també amb qualitat. Cosa que no 
passava des dels llunyans temps d’El Garrofí, ara fa 
quasi 10 anys. 

Per aquí es comença, per fer una política de comunicació 
oberta i participativa. Construint uns sistemes 
comunicatius sòlids, i això s’aconsegueix amb temps, 
fent el treball de la formiga, pas a pas, però ferm. I així 
ho estem fent en tots els sistemes que volem implantar: 
xarxes socials, sessions informatives al Catalunya, 
web municipal, cartelleria, fulls informatius, correu 
electrònic, revista municipal, cable-text... I d’aquí un 
temps: Ràdio Avinyó i Canal Avinyó.

Tenim molt clar que només sense córrer i amb 
pas segur podrem aconseguir la implantació d’uns 
sistemes de comunicació actius, fiables, actualitzats i 
moderns.

La manca d’una estructura comunicativa a l’Ajuntament 
que hem heretat fa que calgui començar des de zero... 
Posant uns quants exemples de les mancances, com 
ara la “complicada” pàgina web de l’Ajuntament que 
vam heretar, el batibull del cable-text que vam heretar, 
la manca d’un registre de correus electrònics dels 
avinyonencs/nques, més la desactivació del personal 
de Ràdio Avinyó -que actualment ja compliria més de 
30 anys d’emissió i que funcionava amb les persones 
que de manera altruista es dedicaven a informar el 
poble-, algú pot dir que Ràdio Avinyó no fa falta? 
Ràdio Avinyó era, i volem que torni a ser, molt més 
que l’emissió d’uns programes; era un punt de 
referència del jovent i molta gent del poble. Un punt 
de trobada en què la música i la cultura en general, 
però, sobretot, la comunicació i la participació eren 
els motius de ser.

Per això em reafirmo en les paraules que deia fa tres 
anys i mig:
 “...No tolerarem l’actitud de menyspreu a un dels 
principals valors democràtics de la nostra societat:
El dret a estar correctament informat.
Poble desinformat, poble desorientat...”
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    E L S  D R E T S  A  L’ E S PA I
              Text: Sebastià Estradé                                                                           Foto: Nasa
                      doctor en Dret i diplomat en Tecnologies de l’Espai

          A R A ,  M É S  C O M U N I C AC I Ó  I  M É S  PA R T I C I PAC I Ó
         Text: Albert Badia                                                             regidor                 

En tot, sembla que sense normes 
de dret no es pugui fer res. Per a les 
activitats a l’espai també passa. I a fi 
que els nostres lectors, i els estudiants 
en particular, s’adonin que el dret 
no es limita al que normalment se’ls 
exposa, anotem quins són els tractats 
i convenis que donen vida 
al que  internacionalment 
es coneix com a SPACE 
LAW, format basant-se en 
resolucions que, després de 
molt estudiades i debatudes, 
han estat aprovades per les 
Nacions Unides:

1- Tractat sobre els principis 
que regeixen les activitats 
dels Estats en l’exploració 
i utilització de l’espai 
ultraterrestre, la Lluna i els 
altres cossos celestials. Va 
ser aprovat per l’Assemblea 
General de les Nacions 
Unides el 19 de desembre 
de 1966. En 17 articles, 
deixa clar que tots els Estats 
tenen dret a accedir a l’espai 
i els cossos celestes, en 
condicions d’igualtat de 
drets, i sense que aquests 
es puguin fer objecte 
d’apropiació nacional. 
Exclou la possibilitat 
d’armament de destrucció 
en massa. Se’n diu LA CARTA 
MAGNA DE L’ESPAI, per a molts: 
METALAW.

2- Acord sobre salvament i 
devolució d’astronautes i la restitució 
dels objectes llançats a l’espai 
ultraterrestre, de 22 d’abril de 1968.

3- Conveni sobre responsabilitat 
internacional per danys causats per 
objectes espacials, de 29 de març de 
1972. Ha estat en alerta cada vegada 
que s’ha previst una caiguda de parts 
de satèl·lits esgotats o que han perdut 
la seva òrbita.

4- Conveni sobre registre d’objectes 
llançats a l’espai ultraterrestre, de 24 
de gener de 1975. Es troba sota la 
responsabilitat del secretari general 
de l’ONU.

5- Acord que regeix les activitats dels 
Estats a la Lluna i altres cossos   celestes, 

d’1 de desembre de 1978. Sobre 
aquest acord, hi ha discrepàncies que 
s’haurien de resoldre en el futur, quan 
es reactivi l’astronàutica; tot i que està 
en vigor des del juliol de 1984.

I, envoltant aquesta reglamentació 
bàsica, hi ha un gran 
nombre d’acords. Així:

6) Radiodifusió interna-
cional directa per satèl·lit 
(1982).

7) Ús de fonts d’energia 
nuclear (1992).

8) Línies directrius per 
a l’eliminació de residus 
espacials (2007).

9) Convenis per a la 
regulació de les radio-
comunicacions mundials 
i espacials.

10) Ús de l’òrbita geoesta-
cionària.

11) Acord per a la regulació 
de l’accés i utilització 
de la Estació Espacial 
Internacional, el gran 
habitatge que, des de fa 
uns anys, tenim donant 

voltes al nostre planeta a una altura 
mitjana de 400 quilòmetres. Un 
gran laboratori que, justament, i 
perquè successivament l’habiten 
astronautes d’arreu del món, 
compta amb legislació força 
completa, tant d’ordre civil com, 
fins i tot, penal.

L’Estació Internacional de l’Espai (ISS), que des de 2003 
giravolta la Terra, és el més gran exponent de la cooperació 
mundial, arrelada amb el nou Dret que les activitats 
astronàutiques impliquen, sobretot vers el futur (ESA)
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P R O U  E S P O L I

                  Text: Ramon Capelles                                                                                     Foto: Arxiu
                     president de la secció local d’ERC – Avinyó 

Del 16 de juny al 31 d’octubre 
d’enguany, Esquerra Republi-
cana de Catalunya ha endegat 
una campanya titulada: “Prou 
espoli. Ara República Catalana”.

El previsible fracàs del pacte 
fiscal que proposa CiU ens pot 
portar a escenaris imprevisibles 
i cal estar preparats. ERC farà 
costat al govern català en tot 
allò que representi un avenç 
cap a la sobirania nacional, 
però un pacte amb el govern 
espanyol no és un avenç, ja 
que no es pot pactar amb qui, 
sistemàticament, incompleix 
els pactes, i sabem per amarga 
experiència que el govern 
espanyol els incompleix sempre.

Per tant, el que cal és un concert 
econòmic semblant al que tenen 
al País Basc. Però sabem també 
que, ara com ara, tant el PP 
com el PSOE (i el PSC) no volen 
el concert per a Catalunya. 
Curiosament, aquests partits 
sí que mantenen i defensen el 
concert del País Basc.

ERC veuria bé una hisenda pròpia 
(agència tributària catalana) 
com a pas en la transició cap a 
la independència.

L’Estat espanyol ens espolia des 
de fa segles. Cap pacte fiscal no 
ha eliminat ni reduït mai aquest 
espoli. Per posar un exemple, 

l’espoli acumulat des de 1986 és 
de dos-cents noranta mil milions 
d’euros. D’altra banda, aquests 
diners l’Estat els malbarata 
en finalitats innecessàries i 
improductives: línies d’AVE 
sense passatgers, autovies 
sense cotxes, aeroports sense 
avions (els aeroports d’Albacete 
i de Castelló no han funcionat 
mai. Això no és obstacle perquè 
els seus directors cobrin sous 
astronòmics –divuit milions 
d’euros anuals en el cas de 
Castelló-)...

L’Estat espanyol posa en risc 
l’estat del benestar: atur, 
desnonaments, pobresa, 
retallades a l’educació, a la 
sanitat, a la dependència... 
Ara es disposa a atacar 
les pensions. Cada vegada 
paguem més per rebre menys. 
De continuar governats per 
Espanya, el nostre futur està en 
perill. Sempre és negatiu que 
et governi un Estat que no és el 
teu, però és insuportable quan 
aquest Estat és irresponsable 
i està a punt de la fallida. Una 

fallida que ens pot arrossegar 
al desastre.

Sense aquest espoli, Catalunya 
és un país viable. Som un 
país fort, amb una economia 
exportadora i solvent, que no 
hauria de fer cap retallada 
si gestionés els seus propis 
recursos (en lloc de dèficit, 
tindríem superàvit i es podrien 
apujar les pensions). És hora 
de tenir la clau de la caixa dels 
nostres impostos. Els catalans 
ens ho mereixem: hem d’anar 
cap a la República Catalana.

Amb aquesta finalitat, la 
campanya “Prou espoli. Ara 
República Catalana” denuncia 
aquesta situació i fa propostes 
per superar-la. En podeu veure 
el contingut a: www.prouespoli.
cat. Es faran actes públics i 
repartiment d’informació per 
tot Catalunya. Cal que tots ens 
hi impliquem. Ens hi va el nostre 
futur i el dels nostres fills.

“Potser apostar per una 
Catalunya independent planteja 
riscos, però la Catalunya 
dependent d’ara té riscos molt 
més grans” (Oriol Junqueras).
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A L  S E RV E I  D E L  P O B L E  D E  C ATA LU N YA

 Text: Ramon Bujons i Plans                                                 Foto: Arxiu  
                         secretari d’Imatge i Comunicació ERC Avinyó

P R O U  E S P O L I

                  Text: Ramon Capelles                                                                                     Foto: Arxiu
                     president de la secció local d’ERC – Avinyó 

Hauríem d’anar assumint que, 
com més desenvolupat i seriós 
és un país, més organitzat i 
culte, menys indefinicions, 
actituds tèrboles i pràctiques 
dilatòries tolera. La formalitat, la 
claredat en els plantejaments, el 
rebuig a la constant indefinició, 
l’anàlisi  i classificació són 
característiques de gent seriosa 
i evolucionada. A casa nostra, el 
cercle polític es va tancant. La 
població espera que els partits 
i els seus líders es defineixin, que 
s’acabi el permanent trilerisme 
polític en què estem. Per ERC, 
la pregunta és clara: senyors 
polítics catalans, quins interessos 
defensen vostès? Els de Catalunya? 
Els de l’amo de Madrid? Obscurs 
interessos particulars? 

Oriol Junqueras, i amb ell tot 
ERC, ho té clar: aquesta vegada 
Catalunya s’ho juga tot. Els catalans 
necessitem i tenim dret a recaptar, 
gestionar, liquidar i inspeccionar 
tots els impostos que paguem; si 
desprès ens gastem els diners en 
una cosa o una altra és un aspecte 
que nosaltres decidirem. Agència 
compartida “NO”, la clau de la caixa 
aquí i gestionada per nosaltres. I 
prou. Les provincials del PP i del 
PSOE del País Basc i Navarra diuen 
que defensen el millor per als 
ciutadans d’aquells territoris. Cal 
dir, doncs, que, si no ho defensen 
aquí, no defensen el millor per 
als catalans. Per tant, nosaltres, 
els catalans del carrer, hauríem 
d’actuar en conseqüència i deixar-
los de votar, aquells que ho facin, 
d’una maleïda vegada; no treballen 
pels interessos de Catalunya com 
fan en altres províncies on el seu 
partit té arrelament. Hauran de 
quedar retratats tots, explícitament 
tots: mitjans de comunicació, 
empresaris, treballadors, jubilats... 

D’una manera o altra, tothom 
s’haurà de mullar. Els catalans 
hem d’aprofitar l’ocasió perquè 
ens quedi clar definitivament quins 
interessos defensa cada partit o 
representant. Com va dir Josep 
Termes: “Qui no estigui al servei 
del poble de Catalunya, botifler“. 

Però hi ha altres temes importants 
en els quals ERC ha posat el coll 
durant els últims mesos, sobretot 
el decret de retallades “Wert” en 
educació. Res d’això afavorirà 
la qualitat de l’ensenyament, 
ni els docents, ni els alumnes, 
ni les famílies, sense oblidar la 
FP superior pública, que pretén 
convertir-la en ensenyament de 
pagament per tenir més ingressos 
amb taxes.

Preocupa també la diferència 
entre la realitat i la ficció dels 
negocis del “Gran Madrid”, que 
posa de manifest una manipulació 
comptable, practicada pel sector 
bancari espanyol (Bankia) 
per l’impacte de la bombolla 
immobiliària, sense precedents. 
Tot plegat resta confiança al govern 
de l’Estat espanyol davant Europa.
ERC ha treballat també a favor de 
les persones que han dit “prou” 
i en contra de l’espoli fiscal. I 

assistim atònits a l’actuació del 
govern de CiU en favor de les 
concessionàries quan es posa a 
tramitar els primers expedients 
d’identificació als conductors 
que han fet un “novullpagar”.

Preocupa a bastament el pacte 
CiU-PP que va funcionant 
com una seda, sobretot a 
l’hora de capgirar el model 
de la CCMA. D’un model 
basat en la professionalitat, 

la independència política, la 
suficiència de recursos i la voluntat 
de prestigiar la cosa pública, 
passem a un model en què les 
retallades són excusa per canviar 
cap al control dels mitjans al servei 
de qui mana.

ERC té molt clar que tot el que està 
succeint respecte de la pèrdua 
de competències i recursos de 
les autonomies, aquest afany 
recentralitzador, no és res més que 
l’acta de defunció del model d’Estat 
vigent des de 1978, un gerro d’aigua 
freda per als que es consideren 
autonomistes i federalistes. Pels 
independentistes, en canvi, és 
un enèsim motiu més a afegir 
a les raons que tenim per la 
independència, als veritables 
motius de sortir d’un Estat en 
crisi que ens espolia fiscalment, 
socialment i nacionalment. Amb el 
convenciment que s’acosta l’hora 
de posar la solució en mans de 
la gent, els catalans hem d’estar 
a l’alçada i confiar en la nostra 
força política i social com a poble. 
ERC no deixarà d’estendre la mà 
a les persones i al país, perquè 
creiem que cal reforçar les nostres 
institucions en aquesta hora tan 
greu, començant pel President i 
pel Govern. Es tracta, doncs, de ser 
valents i construir junts el nostre 
futur amb determinació i audàcia.

Congrés comarcal d’ERC Bages      
(6 de juny de 2012)
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d’una cançó popular i  de treball” 
Text i fotos: Judit Barea

Ens trobem al Centre de 
Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional 
Catalana, situat a dins de 
la Fonoteca de Catalunya 
(al barri del Raval de 
Barcelona). Sí, ho heu 
llegit bé: dos avinyonencs 
es troben a Barcelona 
per una entrevista que 
es publica en una revista 
d’Avinyó. 
El Centre de Promoció, 
i en concret la Fonoteca 
de música tradicional 
catalana, és com la casa 
d’en Ramon. I és que ningú 
no ho podria conèixer 
millor que ell, perquè 
en Ramon n’és un dels 
impulsors. “La idea va ser 
de Josep Crivillé, que era 
professor de musicologia 
al Conservatori. Ell em 
va proposar aquesta feina, 
que vam començar al 1987 
i encara dura”, explica. Per 
tant, en Ramon coneix, 
com pocs, els orígens 
i la història musical de 
Catalunya. 
Ha escrit i col·laborat en 
nombroses publicacions 
sobre la cultura popular 
catalana, l’última de les 
quals és el llibre El Bages. 
Cançons, tonades i balls 
populars. Les primeres 
documentacions les va 
dur a terme Josep Crivillé 
el 1974 a Balsareny, i les 
següents s’han allargassat 
més de trenta anys, amb les 
col·laboracions de Ramon 
Vilar i Glòria Ballús. 

Acabes de publicar ‘El 
Bages. Cançons, tonades 
i balls populars’. De què 
tracta?

Hi ha dos aspectes. Un és 
la música oral gravada a les 
enquestes fetes a persones 
concretes i que recorden 
el repertori que cantaven 
quan eren petites. L’altre 
punt d’interès són les 
danses i balls del Bages, 
filmats entre l’any 1988 i el 
2007. El tipus d’entrevistat 
és una persona gran, i la 
majoria ja són morts. Per 
tant, ens n’anem des de 
l’informant més antic, 
nascut el 1901, fins al més 
jove, nascut el 1978. Però, 
com que a vegades a les 
entrevistes també hi surten 
els pares dels entrevistats, 
ens n’anem a mig segle 
XIX. Això vol dir que 
hem recuperat cançons de 
carlins, cançons vinculades 
a la Guerra d’Àfrica, de 
Cuba o la Guerra Civil. El 
disc està ordenat en cinc 
capítols: la comunicació, 
com el toc de campanes; el 
treball, com les que parlen 
de llaurar o batre...

‘Els segadors’ s’hi podria 
incloure?
L’himne nacional de 
Catalunya és extret d’una 
cançó popular; l’única 
cosa, que la lletra sorgeix 
d’un concurs del segle XIX 
per buscar-hi una lletra. 
Però, de fet, ve del Cant 
dels Segadors, i l’original 
deia: “Sega-la arran que la 
palla va cara, sega-la arran”, 
l’equivalent al “bon cop 
de fals”. Per tant, l’himne 
nacional de Catalunya ve 
d’una cançó popular i de 
treball.
 
Al Bages hi ha molta 
tradició de la vinya. Hi ha 
gaires cançons d’aquesta 
temàtica?
Només n’hi ha una, que 
està recollida a Santa 
Maria d’Oló i que servia 
per portar el ritme de xafar 
raïms. Fa: “xip, xap, xip, 
xap, ja raja el vi”. És una 
joia.

Continuem amb els tipus 
de cançons. 
El tercer capítol són rituals, 
com el de la vida: des de 
la infantesa a la mort. I 
després hi ha els rituals 
vinculats a moments 
de l’any, com Nadal i el 
Carnaval. El quart capítol 
tracta les institucions, 
des de les religioses fins 
a les civils, com les de les 
confraries, les cançons 
polítiques o sindicals. 
L’últim capítol és molt 
ampli i tracta el lleure: 
la cançó humorística, la 
cançó satírica...  Però les 
reines d’aquest capítol 
són les corrandes, que se’n 
feien moltes.

Me’n pots posar un 
exemple?
“Allà dalt de la muntanya, 
si n’hi ha un cabridet, que 
té les potetes blanques i 
la boca...”. Aleshores hi 
havia competicions de 
corrandistes. Un deia una 
corranda i l’altre havia de 

Ramon Vilar amb una reproducció a mida real del Llibre Vermell de Montserrat
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contestar. I això vol dir 
que era una època en què 
la gent tenia molta facilitat 
per improvisar. 

La televisió i internet 
han influït en les cançons 
populars?
Jo recordo que la dona 
de Cal Xisquet, al costat 
de Cal Casimiro, abans 
sempre cantava. Jo la 
sentia i no parava de 
cantar. En canvi, avui dia 
no es canta. Jo crec que si 
s’ha perdut és, sobretot, 
per les noves tecnologies, 
començant per la ràdio, 
els discos, la televisió i els 
aparells actuals. Però, en 
canvi, els punts populars 
importants de la cançó 
són els grans recitals de 
cantants catalans, que es 
poden fer en un estadi 
com el Palau Sant Jordi.

Per tant, Lax’n’Busto, 
Els Amics de les Arts 
o Manel equivaldrien 
a les cançons populars 
d’abans?
Per descomptat, perquè 
són els que aporten nou 
repertori i és el que arriba 
a la gent. El que agrada. 

Quines diferències 
hi ha entre la música 

tradicional popular del 
Bages i la de la resta de 
Catalunya?
Les caramelles són molt 
importants al Bages. Jo 
diria que és la comarca 
on són més rellevants. 
Fins i tot han tingut una 
importància social. Per 
altra banda, el ball de 
cascavells és un ball que es 
troba només a la Catalunya 
central i el gran epicentre 
és al Bages. A altres llocs 
s’ha perdut, però on s’ha 
mantingut i ha estat 
lligat a les caramelles és 
al Bages. A Avinyó, però, 
no hi ha tradició de ball 
de cascavells, així com hi 
havia hagut els llanceros o 
balls de bastons.

Què són els ‘llanceros’?
És un ball del qual m’havia 
parlat la meva mare. Es 
ballava als segles XVIII 
– XIX i són balls de saló. 
A Avinyó, es ballaven per 
una festa, que no recordo 
si era la Festa Major o el 
Carnestoltes, al davant de 
Cal Vilarasau, a la Plaça. 
I el que recordava la meva 
mare és que hi havia un 
senyoriu de gent que es 
posava als balcons de la 
casa, i miraven els llanceros 
com si fossin per a ells, 

encara que no ho fossin. 
Actualment, els llanceros 
encara es ballen a Tuixén, 
a prop de Sant Llorenç de 
Morunys. És un ball que 
lliga perfectament amb la 
Fira dels Matiners. 

Hi havia hagut d’altres 
danses?
A Avinyó també hi havia 
hagut la dansa de treure 
a ball, que a Sant Feliu 
encara es manté. És un 
ball cerdà i era bastant 
habitual. Era una manera 
de començar el ball del 
migdia de la Festa Major. 
Després de l’ofici, a la 
Plaça hi havia ball, que 
començava amb el treure a 
ball. El començaven dues 
parelles, i després l’home 
anava a buscar una dona, 
i la dona, un home del 
públic, i a partir d’aquí 
començaven a ballar valsos 
o sardanes.

Com ho saps?
Per una notícia que va 
sortir en un diari d’Avinyó, 
d’aquells que es feien 
abans. Deia que l’Esbart 
Manresà conservava al 
seu arxiu la melodia de 
la dansa de treure a ball 
d’Avinyó. Però jo no ho he 
comprovat mai. Això vol 
dir que s’havia ballat i que 

n’havia quedat la melodia.

Alguna altra festa 
rellevant?
Una festa que encara és 
molt important a Avinyó 
és el Carnestoltes. Però 
era diferent. Es feia una 
gran dinada col·lectiva 
a la Plaça a partir d’una 
gran capta que es feia per 
totes les cases i tothom hi 
col·laborava amb menjar.
I llavors també eren 
importants les caramelles. 
Hi havia dues colles que 
corresponien al Cafè de 
Baix i al Cafè de Dalt. 
I cadascuna organitzava 
les seves caramelles amb 
instrumentistes de fora.
Els balls de bastons a 
Avinyó també tenien la 
seva importància. Un cop 
vaig anar a entrevistar el 
pare del Ramon Capelles, 
que hi participava, i em 
va cantar una cançó que 
ballaven amb els bastons. 
Aquesta era: Nou pometes 
hi ha al pomer.

Tocaven cançons 
populars al ball de 
bastons?
Sí, perquè per fer ballar 
els bastons portes el ritme. 
I es podien fer o bé peces 
de nova creació o agafar 
les conegudes i pim-pam, 
pim-pam.
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LA PLAÇA DE SANT FELIP NERI

Des de comarques, és típic baixar de tant en tant a 
Barcelona a passar-hi el dia, per visitar el centre 
(la plaça de Catalunya, la catedral, la plaça de Sant 
Jaume, etc.), comprar, passejar per la Rambla fins al 
port Vell, dinar a la Barceloneta, etc. Si ho feu un dia 
d’aquests, val molt la pena visitar alguns llocs nous, 
no tan coneguts però d’una gran bellesa i riquesa 
cultural i històrica. 

Molt a prop de la catedral hi podreu trobar una placeta 
molt bonica, la plaça de Sant Felip Neri. Un cop allà, val 
la pena fixar-se en els forats de la façana de l’església 
dedicada al sant i conèixer la història que s’explica al 
llibre Històries de la història de Barcelona:

Des del bombardeig de la ciutat basca de Gernika, s’havia 
posat en marxa un nou tipus de guerra bastant poc comú 
fins al moment. Es tractava d’atacar i bombardejar 
objectius merament civils per tal d’atemorir la població 
i produir terror i desgast psicològic a la rereguarda 
republicana.

El dia 30 de gener de 1938 fou un dia especialment 
sagnant. Els avions de l’Aviació Legionària Italiana van 
perpetrar un atac especialment cruel que va convertir la 
ciutat de Barcelona en un autèntic infern de 9.00 a 11.20 
del matí ininterrompudament.

Mentre les cases de la Barceloneta patien una pluja 
de bombes, ràfegues de metralladora apuntaven 
directament a les famílies que corrien desesperades cap 
als refugis antiaeris.

La plaça de Sant Felip Neri és també atacada. En un 
clima de terror, mentre s’intentava atendre les víctimes 
del primer atac i protegir els nens de la llar d’infants, 
les sirenes tornen a sonar. Aquest cop la devastació serà 
total. El soterrani on havien refugiat la canalla s’enfonsa 
i deixa un més que tràgic resultat. Només a la plaça 
moren 42 persones, 20 d’elles, nens.

La destrucció és total, només queda en peu la façana 
de l’església i part de la seva estructura. La commoció 
és immensa. El Govern de la República interpreta tal 
atrocitat com a resposta a les negociacions només dos 
dies abans per limitar els bombardejos a rereguarda. Ja 
el dia 29 Radio Salamanca havia dit:

“España no está en los edificios ni en las ciudades, está en 
las ideas y en el numen de Franco. En la guerra estamos. 
Adelante hasta por encima de nuestros muertos.”

Observant la quietud de la plaça, sembla que aquí no 
hagi passat mai res de tot això. Només els forats de 
la façana de l’església donen testimoni del veritable 
passat d’aquest lloc, i paradoxalment (potser 
intencionadament) la llegenda urbana segueix dient 
que són cicatrius d’afusellaments de religiosos durant 
la guerra.

LA PLAÇA DEL REI

Tot i trobar-se en ple centre de Barcelona (a prop de 
la plaça de Sant Jaume), aquesta plaça és un lloc ple 
de quietud, i els seus edificis medievals formen un 
impressionant conjunt arquitectònic.

L’edifici més destacat és el Palau Reial, antiga 
residència dels comtes de Barcelona i, després, dels 
reis de la Corona d’Aragó. Actualment és la seu del 
Museu d’Història de Barcelona. Del seu interior, cal 
destacar el fastuós saló del Tinell (que era la sala de 
cerimònies), el lloc on l’any 2003 es va signar el pacte 
per la formació del govern catalanista i d’esquerres 
per l’avenç de l’autogovern i de les polítiques socials 
i ambientals, que va portar Pasqual Maragall a la 
presidència de la Generalitat.

Plaça de  Sant Felip Neri
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  El celler de Cal Verdaguer 

              Text:  Resum de Josep M. Costa  de la visita guiada al celler                              Fotos: Josep R. Collado  

                          i arxiu                

Amb motiu de la Fira dels Matiners i 
per gentilesa de la família Barnola, 
durant tot el dia es va poder visitar 
el celler de Cal Verdaguer, iniciativa 
que va tenir una bona acollida pel 
públic, ja que va ser molta la gent 
que va passar per aquest indret 
desconegut fins ara per una gran 
majoria de persones que, tot i viure 
a Avinyó, no havien tingut l’ocasió 
de poder-lo visitar.

La casa Verdaguer fou construïda 
(la primera part) l’any 1670. Era 
la casa pairal d’uns pagesos que, 
al llarg dels segles, van esdevenir 
els grans terratinents del poble. 
A principis del segle XIX, Pau 
Verdaguer i Josepa d’Armenteras 
i Clapers es van casar i van tenir 
només una filla, Anna Verdaguer, 
que es va casar amb Pau de 
Barnola i d’Espona. Des de llavors 
es perdé el cognom Verdaguer i ha 
quedat el de Barnola.

Al llarg del segle XX, el conreu de 
la vinya va decaure molt a Avinyó. 
Els pagesos deixaven el camp per 

anar a la fàbrica i 
altres feines més 
segures. Aquest 
celler es va deixar 
de fer servir ara 
fa 20 anys. 

En aquest celler 
hi ha 13 tines 
que són d’obra i 
formen part de 
l’estructura de la 

casa, i no se’n veu res més que el 
forat per dalt i la sortida que tenen a 
baix. A cada una d’elles s’hi podien 
emmagatzemar 200 cargues, és a 
dir, 24.000 litres de vi. A més, hi ha 
40 bótes de roure, tan grans que 
no passen per la porta; totes foren 
construïdes a dins el celler. De fet, 
primer es feien a fora, es marcaven 
les fustes, es desmuntaven i, un 
cop a dins, es muntaven de nou tot 
ferrant-les amb els cèrcols.
Les tines s’omplien pel forat de dalt 
un cop xafat el raïm. A davant, a la 
part baixa, hi tenien un tap de suro. 
Acabat el procés de fermentació, 
un mes aproximadament, es treia 
el vi pel forat de baix. Es foradava el 
tap amb una aixeta. El vi es recollia 
amb bots que s’anaven abocant a 
les bótes. Més endavant es feren 
servir bombes manuals que es 
connectaven directament a la bóta. 
D’aquesta acció se’n deia trascolar.

Perquè no sortissin brosses, pel 
cantó de dins i davant del forat, 
s’hi posaven garbons (branques 
dels ceps) o branques d’alzina o 

de boix -d’aquí prové el nom de la 
porta de baix de la tina: boixa-. Un 
cop buida de vi, es treia la brisa per 
dalt. Calia, però, assegurar que ja 
hi havia oxigen a la tina. Per això 
es mantenia oberta uns dies i s’hi 
entrava amb una espelma encesa 
que, si continuava cremant, volia 
dir que hi havia oxigen.

Després es treia la brisa, que es 
portava a la premsa, se’n treia el 
suc que quedava i es venia a un 
preu més baix o bé es barrejava 
amb l’altre vi per disminuir-ne el 
grau. Els pans de brisa premsada 
eren portats a Manresa, on encara 
els aprofitaven per treure’n esperit.

Un cop trascolat el vi a les bótes, 
es deixava reposar fins que 
havia agafat el grau desitjat i es 
començava a comercialitzar. El vi 
es treia amb bots de pell de cabra 
que, un cop plens, pesaven 64 kg, 
dels quals 60 eren de vi. Al davant 
de la bóta se solia marcar amb guix 
el nombre de bots que es treien. 
Així se sabia quant vi hi quedava.

Una visita interessant que us 
recomanem quan s’obri de nou al 
públic, que esperem que sigui per 
la propera Fira del Matiners. 
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A les acaballes del segle XIX, Avinyó 
va patir la plaga de la fil·loxera, que 
va matar tots els ceps autòctons de la 
nostra vinya. El poble va quedar molt 
delmat; tant és així que, durant uns 
anys, no es va collir cap carga de vi, 
fins que van arribar els ceps americans.

Aquest període de sequera econòmica 
al poble va coincidir amb l’arribada 
d’un rector nou. Era aragonès i es deia 
Miguel Coronas. El capellà, aprofitant-
se de la misèria i la ignorància, però 
sobretot de la seva posició, anava a 
escalfar el llit d’alguna dona guapa 
quan el marit marxava de bon matí cap a la 
vinya a plantar els nous ceps. Mossèn Coronas 
sovintejava les visites a una casa del poble, i 
això era “vox populi”. Tant era així que, alguns 
pagesos que treballaven a les vinyes contigües 
de la del marit enganyat i esmorzaven plegats 
amb ell cada dia, li insinuaven i fins li mig deien 
la brama que corria per Avinyó. El rau-rau de 
la desconfiança, els riures mal dissimulats de les 
bugaderes i la insistència dels seus veïns de vinya 
van acabar donant-li prou coratge per arribar del 
tros i comentar-li a la dona:
- És veritat el que corre pel poble? Que, quan 
me’n vaig, mossèn Coronas ve a aprofitar 
l’escalfor dels llençols?
I ella li va contestar:
- Sí; és cert.

El marit li ventà una plantofada que la féu caure 
de cul per terra.

-Per què m’ho fas això? –Preguntà, humiliat, el 
marit.

-Mira, noi; ja m’ho ha dit mossèn Coronas:
“Quien se acuesta con un cura tiene la 
gloria del cielo segura”.

No se sap fins quan va durar la història, però es 
deia que, quan va morir aquesta dona, els veïns 
que la van aixecar per posar-li el vestit mortuori 
van trobar sota el matalàs una bona quantitat de 
duros i pessetes de plata, que no era sinó el delme 
que feia pagar al mossèn per compartir llit.

Així, els diners que el mossèn emprava per 
compensar els favors rebuts no eren altra cosa 
que les almoines que pagaven els feligresos 
avinyonencs.

Abans, ara i sempre, sempre som els mateixos 
que paguem: el poble!
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     ELS MÉS        CLUB DE         
   LLEGITS        LECTURA        
         Text: Fina Sala                                                Text: Joana Merelles
                    bibliotecària                                                                                           Fotos: Arxiu

Selecció: Adam Vall   

“Jornada de portes Abertis’’ –Jan 
Pascual-. 

“El President Mas ha de veure que, si 
volem continuar sent una comunitat 
nacional, lingüística, cultural, ètica i 
moral, ens ho hem de creure prou i ho 
hem de saber explicar prou per seduir 
els no convençuts. Perquè les coses 
no passen quan un vol, sinó quan fem 
tot el necessari perquè passin” –Oriol 
Junqueras-.

“En recombinar les 15 lletres del seu 
nom, al conseller Andreu Mas-Colell 
li va sortir: reculls la moneda ” –Màrius 
Serra-.
 
“La Merkel estaria contenta amb el 
meu fill, si veiés com cantava: Bayern, 
Bayern!” -David Altimira-.

“El feixistam espanyol rabia per la 
sentència d’Estrasburg referent a la 
“Doctrina Parot”. És el que té no 
distingir justícia de venjança” –Francesc 
Ribera Titot.-

“Tothom s’equiboca” –Carles Junyent-.

“A València, la superfície cremada 
la calculen en camps de futbol o en 
circuits de Fórmula 1?” –Fer González 
Gonzo, periodista-.

“Benvinguts al segle XXI%” –Oriol 
Pedragosa-.

“Només es parla de la ‘roja’. És ben 
veritat que estem en números vermells” 
–Rafel Guiteras-.

“Apugem l’IVA perquè hi estem obligats per 
les recomanacions de la UE. Mandeeee? 
Les recomanacions no obliguen..., 
recomanen! Visca Montoro!” –X. Sala i 
Martín-.

Novel·les per a adults:

- El Presoner del 
Cel. Carlos Ruiz 
Zafón

- Jo confesso. Jaume 
Cabré

- El jardín olvidado. 
Kate Morton

Novel·la juvenil:

- La meva vida com 
a estrella de cine. 
Janet Tashjian

- Paraules 
emmetzinades. 
Maite Carranza

- Una noia 
N.O.R.M.A.L. 
s’ofereix de cangur. 
Juliet Pomés Leiz

Contes per a infants:

- On es barrufa el 
barrufet de les 
ulleres? Peyo

- Lletra a lletra. 
Àngels Navarro

- L’agent secret Zero 
Zero K. Geronimo 
Stilton

  
  
 
  
 

Badallibres                                               La xarxa

Durant els darrers mesos 
hem llegit i parlat del 
llibre: L’illa de l’holandès, 
de Ferran Torrent, llibre 
que tothom ha trobat molt 
interessant.

L’últim que hem llegit 
abans de vacances ha 
estat: Crim de sang, de 
Sebastià Alzamora, i la 
trobada per comentar-
lo va ser a Sant Joan de 
Vilatorrada, amb l’autor i 
clubs de lectura del Bages 
i del Berguedà.

A Sant Joan s’hi va anar 
amb un autocar que hi 
va posar la Diputació, tot 
sortint d’Avinyó i passant a 
recollir la gent dels altres 
pobles veïns; d’Avinyó hi 
van anar 9 persones i en 
total n’hi havia més de 100. 
Va ser molt interessant la 
posada en comú i també 
poder escoltar l’autor.

El proper llibre que 
llegirem, igualment en 
l’àmbit comarcal, serà: Fil 
i carbó, de Ramon Soler; la 
trobada serà aquí Avinyó 
el dia 8 d’octubre, i també 
ens visitarà l’autor de 
l’obra
.
Us animo a tots els que 
us agrada llegir perquè 
us decidiu i, a partir del 
setembre, podeu passar 

per la biblioteca, on us 
informaran i, si 
us interessa, us 

deixaran el llibre.
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L’actualitat de l’últim trimestre en les portades dels diaris

En  Por tada . . .
        Selecció: Eugeni Vila  

Canvis a França
7 de maig de 2012

Cau Bankia
10 de maig de 2012

Fi de l’etapa Guardiola
26 de maig de 2012

Pendents de Grècia
18 de juny de 2012

Rescat
10 de juny de 2012

Retallar fins que no 
en quedi res

29 de març de 2012

Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó

.cat

VIURE 1 A 3

JOHN KOLESIDIS / REUTERS

ESPORTS 46 A 49

c SégolèneRoyal perd
l’escó i atribueix la seva
derrota a una traïció
INTERNACIONAL 10 i 11

Grècia vota euro

El resultat grec
dónaoxigen
alsmercats

www.lavanguardia.cat Número 46.948 1,20 euros

Alemanya,
disposada
a relaxar
els terminis
dels ajustos

Hiha
d’havermés
óssos als
Pirineus?

œL’economista Andonis
Samaràs es convertirà en
el nou primer ministre

c Els analistes pensenque lapressió sobre les
economies espanyola i italianapot alleujar-se

Alemanya va acollir ahir el resul-
tat electoral proeuropeu a Grècia
amb la disposició d’ampliar els
terminis del pla d’ajustos previst
per al país hel·lè. Així ho va ex-
pressar elministre d’Afers Exteri-
ors alemany, GuidoWesterwelle:
“El buit de poder polític que hi ha
hagut per les eleccions no l’hauri-
en de pagar els ciutadans cor-
rents”. No obstant això, va instar
Grècia a formar govern com més
aviat millor.

œSyriza es consolida com
la segona força i ratifica
l’oposició a les retallades

Hollande
repllum
verdaamb
lavictòria
socialista

‘La roja’
vol tensió
perpassar
aquarts

JOAQUÍN LUNA

DILLUNS, 18 DE JUNY DEL 2012

œEls partits favorables al
rescat, Nova Democràcia i
Pasok, podran governar

“NingúnodestruiràGrècia!”

Alegria continguda.
Andonis Samaràs celebrant
ahir a la nit el triomf a les

eleccions a Atenes

Atenes / Enviat especial Hèl·lades’aferraa l’euro,Hispàniarespira

ALLEUJAMENTPERAEUROPA INTERNACIONAL 3 A 8 i EDITORIAL

ENRIC
JULIANA

El resultat de les eleccions le-
gislatives d’ahir a Grècia, que
facilita la formació de govern
als partits favorables al progra-
ma d’ajustos de la UE, donarà

oxigen alsmercats i podria re-
duir la pressió màxima que
han rebut les economies d’Es-
panya i d’Itàlia, segons els ana-
listes. ECONOMIA 58 A 60
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Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó
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PETR JOSEK / AP DAVID AIROB

Relleu. José Ignacio Goirigolzarri,
nou president de Bankia, ahir amb
el seu antecessor, Rodrigo Rato

ESPORTS 49

BALLESTEROS / EFE

Bankiapública

www.lavanguardia.cat Número 46.909 1,20 euros

œCajaMadrid, Bancaja i la
resta de fundadores perden
tots els actius financers

c Laborsa castiga
les accions de la banca
i es desboca la primade
risc del deute espanyol

c LaComissió proposa alministeri
undictamend’experts independents

cEuropaqüestiona les xifres d’Espanya,
però al·lega que calmarà elsmercats

œEl FROB transforma en
capital els 4.500milions
que va prestar a l’entitat

L’Atlètic
s’aprofita
d’unAthletic
tendre (3-0)

Brussel·les ordenaauditar
l’estat de la banca espanyola

NOU LOOK.
SENSE PHOTOSHOP.

>>Nou smart Desire Edition.
Descobreix-lo a la pàgina 9.

smart - una marca de Daimler

œL’Estat pren el 100% de
la matriu i el 45% del banc
per evitar-ne la fallida

Suport de
PSOE iCiU,
tot i que
exigeixen
mésdades

DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 2012

SOSde les
entitats contra
la pobresa
VIURE 1 A 3

L’esclat de la crisi de Bankia ha disparat totes
les alarmes a Brussel·les. I en primer lloc ha
posat en qüestió la informació facilitada pels
organismes oficials espanyols, sobretot el
Banc d’Espanya, que fa tres setmanes va do-

nar el vistiplau al programa presentat per Ro-
drigo Rato per assegurar la viabilitat futura
de Bankia. La Comissió Europea ha proposat
al Ministeri d’Economia buscar conjunta-
ment experts independents que elaborin au-

ditories sobre la situació dels bancs espa-
nyols. Un moviment que tant pretén garantir
la fiabilitat de la informació financera sobre
les entitats com aconseguir la credibilitat als
mercats. ECONOMIA 58 A 64 i EDITORIAL

Tant el PSOE comCiU van fer cos-
tat ahir amb matisos a la naciona-
lització de Bankia, però van recla-
mar més transparència. Que
Bankia és un banc sistèmic s’ha
evidenciat alsmercats. Ahir la bor-
sa va castigar les accions de tots
els bancs i l’Ibex 35, que va caure
un 2,8%, i la prima de risc del deu-
te es va situar en 456 punts.
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COL·LECCIÓ
DEFULARDS
AÏTA

MÉS
CUPÓ,99¤1

ELGAT
AMBBOTES

,95¤

INTERNETENS
MODIFICALAMENT?

TERCERA ENTREGA PRIMERA ENTREGA

Contesclàssics
il·lustratsper
PilarínBayés

Una altra copa en l’adéu de Pep. Els jugadors del Barça regalen a Guardiola l’últim títol, la Copa del Rei, en derrotar l’Athletic (0-3)

6

EMILIO NARANJO / EFE

VIURE 4
MÉS
CUPÓ

c Elpresident pacta
ambRubalcaba revisar
les duplicitats de les
administracions POLÍTICA 12

Bankia costarà a l’Estat
mésde23.400milions

ESPORTS 50 A 59

www.lavanguardia.cat 1,20 euros (amb conte, 8,15 euros)

AVUI i DEMÀ DEMÀ

œEls consellers
de Rato, obligats
a dimitir ECONOMIA 60 i 61

Rajoyanuncia
aDuranun
plaperdonar
liquiditata les
autonomies

La justícia
deixa enlaire
queEurovegas
vagi aMadrid

DISSABTE, 26 DE MAIG DEL 2012 / Número 46.925

œL’entitat admet
pèrdues de 2.979
milions el 2011

El cicle continua

EldiaqueMasvafercaure
laborsaalCanadà POLÍTICA 13
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            Text: Montse Herms                                                                       

Sessió informativa i participativa. Amb aquest enunciat, l’equip de govern de l’Ajuntament va 
convocar els avinyonencs per informar de manera pública i directa sobre l’augment de l’IBI i 

de l’aigua, explicar les millores que es faran a la carretera de Prats per pacificar-ne el trànsit (tal i 
com consta en el programa electoral) i demanar l’opinió, mitjançant votació, sobre la conveniència 
o no de canviar la festa local corresponent al dimarts de la Festa Major. Es va concloure amb un 
interessant torn de paraules.

Subratllem la importància d’aquesta convocatòria, encaminada a incrementar la transparència de 
l’acció municipal. Estaria bé que, amb el temps, ja no calgui subratllar-ho: voldrà dir que s’haurà 
convertit en una pràctica habitual. 

Subratllats

Completament d’acord. Tal i com 
“denuncia” el núm. 7 del Parlem-ne 
que publica el grup de CiU, el camí 
de la Rovirassa està molt malmès. 
Però no s’acaba aquí: l’escala que va 
del carrer del Mig al Turic, el camí del 
Pont Vell, el carrer Ponent, el carrer 
Sant Antoni, la façana del Catalunya, 
el dipòsit d’aigua d’Horta i un llarg 
etcètera també reclamen millores. Cal 
admetre que tot això no s’ha deteriorat 
ni en dos dies ni en un any. Comptem 
que s’hi anirà posant solució. El que 
no es podia pretendre és que amb 12 
anys de govern de CiU a l’Ajuntament 
es fes tot. Governar és prioritzar i això 
és molt subjectiu i quan s’acaben les 
legislatures es té el que és té.

De preocupant es pot considerar 
la retallada a l’aportació que fa la 
Generalitat per a les places d’escola 
bressol. L’inevitable augment de 
quotes vindrà a incrementar la ja prou 
precària situació d’algunes famílies 
amb fills de 0 a 3 anys.

El cementiri municipal té una part 
nova molt digna, però la part antiga 
està força deteriorada. De moment, 
s’ha fet el teulat nou del cantó de 
l’esquerra, el corresponent al carrer de 
Sant Joan. 

Dinamisme, civisme, bon gust..., 
estem parlant de la 1a Fira dels 
Matiners, de l’In•nusiona’t, dels X 
Tallers Musicals, dels espectacles 
programats al local Catalunya..., tot 

plegat ens fa pensar que, quan un 
poble, la seva gent, se sent protagonista, 
aquestes activitats tan transversals 
van més enllà de la festa i  la diversió: 
la relació entre les persones en surt 
reforçada.

Ha estat un trimestre literari. Es 
va iniciar amb la publicació d’Escrits 
sobre Avinyó, d’Atilà Herms i Juvany, 
va continuar amb la presentació del 
recull de contes De tot cor, narracions 
de diferents autors -entre les quals 
hi ha la que es titula “Records”, de 
David Crusellas, en què reflecteix 
experiències viscudes al poble-, i amb 
El Bages. Cançons, tonades i balls 
populars, obra de recerca de la qual 
és coautor el musicòleg Ramon Vilar, 
de cal Casimiro. L’entrevista que li fa 
la Judit Barea en aquest número d’EL 
PEDRÍS ens amplia la informació 
sobre aquesta obra.  

El “Curs de pedagogia musical. Idees 
per treballar la música a través del 
moviment”, programat pels X Tallers 
Musicals d’Avinyó i adreçat a mestres 
i professors de música, enguany 
s’han integrat a la programació de la 
Universitat d’Estiu de Vic. Tots els 
participants podran incorporar al seu 
currículum la certificació de la UVic.

Els Jocs Olímpics ha estat el tema 
transversal que han treballat els 
alumnes de l’escola Barnola. Els hem 
vist pel poble fent activitats, algunes 
de les quals les han compartit amb 
l’escola de Sallent. Com diuen els 

mestres,  “l’objectiu no era guanyar 
-que està molt bé-, sinó prioritzar la 
cooperació i la col•laboració per sobre 
de la competició”. Podi per a tots!

El 22 de juliol passat va morir l’Anna 
Iglésias i Sallés (l’Anna de cal Tiana), 
una persona ben coneguda per la seva 
vàlua personal i professional. 

Havia col•laborat en tota mena 
d’activitats culturals i cíviques, tant a 
Avinyó com a Manresa, des del diari 
Avinyó, passant per l’Abrigall, on va 
impulsar el grup musical L’Abrigall 
canta, que donaria origen als Cantaires 
d’Avinyó, fins a la seva destacada 
participació en tota una sèrie d’entitats 
socials i assistencials. 

Va ser fundadora i primera presidenta 
de l’Associació d’Infermeres de la 
Catalunya Central i va rebre el premi 
Maria Casajoana, guardó amb el qual 
Esquerra distingeix dones per la seva 
implicació social i laboral. 

Darrerament, amb motiu del Dia 
Mundial de la Infermera, va rebre 
l’homenatge de les seves companyes de 
professió. Durant l’acte, es va destacar 
la seva gran sensibilitat, la capacitat 
per escoltar i la seva empatia personal 
i professional, com també el saber fer 
i el saber estar que la van convertir en 
una infermera de referència. 

Des d’EL PEDRÍS, ens unim al 
reconeixement a la seva trajectòria 
exemplar. 
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  Marxa Nocturna de Regularitat

Setmana de la Gent Gran

Setmana Jove

Cadets del CE Avinyó, campions!

Inauguració de l’Aula de Música

X Tallers Musicals


