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 Editorial

EL PEDRÍS: 10 ANYS
Des del febrer del 2006, en què va sortir 
el primer número d’EL PEDRÍS, han passat 
10 anys. Des d’aleshores hem mantingut 
un contacte ininterromput amb els nostres 
lectors tres cops l’any (abril, juliol-agost i 
desembre). De manera que hem arribat, 
amb tota regularitat, a aquest número 30.

És gràcies a un equip (coordinació, 
redacció, fotografia, disseny, maquetació, 
correcció, distribució...) que ha compaginat 
constància amb renovació i a tota una sèrie 
de col·laboradors, que aquest butlletí ha 
tirat endavant durant tot aquest temps. 
I és també, i sobretot, per la fidelitat dels 
nostres lectors (subscriptors i compradors 
habituals o esporàdics) que hem pogut 
mantenir la publicació d’una bona quantitat 
d’exemplars de cada número i una qualitat 
constant i creixent.

Tot i que EL PEDRÍS es presenta com el 
butlletí d’Esquerra Republicana d’Avinyó, 
hem procurat tocar tots els temes que ens 
han semblat interessants per al poble, 
tot combinant seccions fixes (entre les 
quals, l’entrevista) amb altres seccions de 
col·laboradors ocasionals, per tal de tractar 
tota mena de temes i recollir tota mena de 
punts de vista, sempre dintre del respecte 

a la identitat nacional de Catalunya i a la 
igualtat de drets de les persones.

Durant aquest llarg període, hi ha hagut 
molts esdeveniments que han determinat 
canvis importants en tots els àmbits: en 
l’àmbit nacional hem passat de l’època de 
les progressives retallades de l’Estatut 
aprovat al Parlament de Catalunya el 30 
de setembre de 2005 a la situació actual, 
amb l’inici del procés indeturable cap a la 
independència.

En l’àmbit local, vam poder reflectir en EL 
PEDRÍS 17 el canvi en el govern del nostre 
Ajuntament, amb la victòria a les eleccions 
municipals del 2011 de la candidatura 
d’ERC encapçalada per Eudald Vilaseca. 
Canvi que s’ha refermat enguany amb 
la continuïtat de l’Eudald com a alcalde i 
l’ampliació de l’equip de govern gràcies 
a una victòria encara més clara a les 
eleccions del mes de maig passat.

Esperem poder continuar endavant i 
mantenir, com fins ara, el contacte regular 
amb els nostres lectors, als quals donem 
les més sinceres gràcies i els recordem que 
estem oberts a la col·laboració de tothom.
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EL PEDRÍS: 10 ANYS P O C  C A N V I  A  L’ O P O S I C I Ó
 Text: Ramon Capelles          Fotos:  Pep Pedragosa
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                                 De ple

El primer ple ordinari del nou mandat va tenir lloc 
el 29 de juliol. Amb 10 punts a l’ordre del dia i 8 
preguntes de l’oposició, va durar una hora i vint 
minuts. S’hi va donar compte de la liquidació 
del pressupost del 2014, amb un romanent de 
tresoreria de 394.787 euros. Es va aprovar la 
xifra de població a 1 de gener d’enguany, que era 
de 2.248 habitants. També es va posar nom a dos 
carrers i es van designar els representants a la 
comissió municipal de delimitació de terme. El 
grup de CiU, que va assistir al ple amb dos dels 
seus quatre regidors, va fer 8 preguntes, entre les 
quals una sobre el deute amb Sorea, que l’alcalde 
va respondre amb tot detall. Els regidors de CiU 
van demostrar en les rèpliques que encara no 
havien paït la derrota electoral ni havien captat 
que la majoria dels avinyonencs no comparteix la 
seva estratègia.

El 2 de setembre es va fer un ple extraordinari 
per elegir els membres de les meses per a les 
eleccions del 27 de setembre.

El 30 del mateix mes va tenir lloc el ple ordinari. 
Sense punts gaire destacats, cal dir que es van 
aprovar per unanimitat la majoria dels que 
requerien votació, en un clima diferent del del 
mes de juliol. Es va donar compte dels resultats 
econòmics de la Fira dels Matiners, amb 21.720 
euros de despeses i 5.432 euros d’ingressos. 
De les 5 preguntes de l’oposició, cal esmentar 
la que demanava si l’Ajuntament posaria rètols 
indicadors a les entrades d’Avinyó sobre la seva 

condició de municipi per la independència. Hi 
van assistir tots els regidors i el ple va durar 
37 minuts.

El 4 de novembre es va fer un ple extraordinari 
per aprovar les ordenances fiscals per a l’any 
2016, aprovació que es va fer amb el vot en 
contra de CiU. També s’hi va presentar una 
proposta d’adhesió a l’organització especial 
“Bages Turisme”, que es va aprovar per 
unanimitat. Hi van assistir els quatre regidors 
de CiU i sis d’ERC. El ple va durar –també- 37 
minuts.

El ple ordinari del 25 de novembre va tenir dues 
parts. La primera va consistir en el sorteig dels 
membres de les meses de les eleccions espanyoles 
del 20 de desembre. La segona va constar de 9 
punts. Alguns eren únicament informatius. Dels 
altres, la proposta de modificació de crèdits es 
va aprovar amb l’abstenció de CiU. Dues mocions 
presentades conjuntament pels dos grups es van 
aprovar, lògicament, per unanimitat. La primera 
era de suport a la resolució del Parlament 
de Catalunya sobre l’inici del procés cap a la 
independència aprovada el darrer 9 de novembre. 
La segona va consistir en la declaració del poble 
d’Avinyó com a municipi per la independència, 
condició que es veurà reflectida amb la col·locació 
de cartells indicatius a les entrades del poble. El 
ple es va acabar amb 5 preguntes de l’oposició i 
les corresponents respostes de l’equip de govern. 
En total va durar 47 minuts. Hi van assistir els 4 
regidors de CiU i 6 d’ERC, i 2 persones de públic.
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L’accés a les telecomunicacions i a tots els serveis 
que ofereixen, i el fet que aquest accés sigui cada 
vegada més fàcil, ràpid i complet suposa una 
autèntica revolució cultural, econòmica i social.

Una de les eines importants d’accés a les 
telecomunicacions és la fibra òptica. Una 
infraestructura que, malgrat haver esdevingut 
necessària, s’està estenent molt lentament 
pels pobles i ciutats del nostre país. Les grans 
empreses de telecomunicacions, buscant un 
rendiment econòmic fàcil, prioritzen l’estesa 
de les xarxes de fibra òptica a les grans ciutats, 
mentre que als pobles els toca esperar.

És per això que en determinats municipis, 
especialment aquells que ja tenien instal·lacions 
de comunicació municipals, els respectius 
ajuntaments van prenent la iniciativa d’instal·lar 
les seves pròpies xarxes de fibra òptica. És el 
cas d’Avinyó, on el fet de disposar des de fa anys 
d’una xarxa de distribució de canals de televisió 
i de tenir, l’Ajuntament, la qualificació d’operador 
de comunicacions fa que l’estesa de la nova 
infraestructura sigui més fàcil.

Per tant, amb l’objectiu que tots els avinyonencs 
(particulars, comerços, empreses...) puguin disposar, 
ben aviat, dels serveis de telecomunicacions que 
dóna la fibra òptica, especialment l’accés a internet 
de gran capacitat, l’Ajuntament d’Avinyó ha pres la 
iniciativa d’estendre una xarxa de fibra òptica al 
municipi.

En una primera fase es posarà la fibra òptica al 
nucli urbà. En fases següents i a curt termini, 
arribarà als polígons industrials i a Horta d’Avinyó. 
Es comença pel nucli urbà perquè el major 
nombre de potencials usuaris facilita l’entrada 
dels operadors de telecomunicacions que han de 
gestionar el servei
. 
El procés per estendre la xarxa de fibra òptica al 
nucli urbà ja ha començat. L’empresa Ingekable 
SL va redactar el projecte, que ja va ser aprovat, 

i l’execució de l’obra ha estat adjudicada a 
l’empresa Cobra, Servicios y Construcciones, 
la qual començarà els treballs ben aviat. La 
nova xarxa tindrà la seva capçalera electrònica 
al tercer pis de l’ajuntament i es distribuirà 
mitjançant quatre ramals per tot el poble. 
S’arribarà a tots els carrers i habitatges del nucli 
urbà. La instal·lació comportarà la retirada de 
l’actual xarxa de cable de coure que distribueix 
la televisió i als actuals usuaris se’ls substituirà, 

sense càrrec, l’entrada de coure per una de fibra 
òptica. Després, tothom podrà demanar l’alta dels 
serveis de telecomunicacions a l’operador. Els 
serveis que es podran sol·licitar són: internet de 
banda ampla, telefonia fixa i mòbil, i TV.

En la segona fase, es procedirà a fer arribar la 
xarxa als polígons industrials i a Horta d’Avinyó. 
Segona fase que s’activarà tan ràpidament com 
sigui possible, ja que donar servei de banda ampla 
a les empreses situades a les zones industrials és 
urgent i transcendental per al desenvolupament 
econòmic d’Avinyó
.
Amb la instal·lació d’aquesta infraestructura de 
telecomunicacions, Avinyó farà un pas important 
cap al futur: disposarà d’una eina fonamental 
per al seu desenvolupament i es posicionarà al 
mateix nivell que les ciutats tecnològicament 
més avançades.

  Fibra òptica a Avinyó: un pas cap al futur

      Text: equip de govern              Foto: arxiu

 Des de l’ajuntament
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Tribuna

    C A R TA  A L S  R E I S  M AG S
          Text:  Sebastià Estradé                                       Fotos: arxiu familiar    
                                       doctor en Dret i diplomat en Tecnologies de l’Espai                       

Em preparava per seguir escrivint per al nostre 
estimat EL PEDRÍS l’intent de reivindicar, per història 
pura, els nostres drets com a nació més antiga 
d’Europa, i a més democràtica, constituïda com 
a gran Comtat entre comtats amb tres branques: 
església, nobles i poble. Però era tard; he decidit 
dormir i he somiat que era un nen encara, no pas un 
vell com sóc, que escrivia als Reis Mags una carta 
que deia:

Estimats Reis d’Orient, aquest any no demano 
digitals. Recordant que la meva mare m’havia 
explicat que el meu pare, un dia que en deien Sis 
d’Octubre, va penjar una estelada al balcó per 
a l’endemà exposar-se a rebre trompades de la 
Guàrdia Civil, he vingut posant orelles al que la gent 
aquests dies ha vingut patint i vivint. I vet aquí el que 
us demano.

Ja que sou Reis, i a més Mags, feu entendre al rei 
d’Espanya, Felip VI, que ho és gràcies que el seu 
antecessor Felip V, després de guanyar una llarga 
guerra, va portar-se molt malament amb Catalunya. 
Això, malgrat que ell n’era allò que ara en diríem el 
seu cap d’Estat com a comte Barcelona. Però es veu 
que va deixar-ho a part; va proclamar que Catalunya 
no era per a ell res més que una bagatel·la i ens va 
negar tots els drets com a nació. Va destruir edificis, 

va matar i empresonar força gent, va imposar la 
llengua castellana i, de gran Comtat com érem, 
ens va transformar en no res més del que, anys 
més tard, se’n va dir, com ara, quatre províncies 
d’Espanya. Però veig que la nostra gent diu que ja 
n’hi ha prou, mentre molts les passen més morades 
que el meu pare pels fets d’aquell sis d’octubre. I vet 
aquí el que us demano.

Senyors Reis, feu que el seny prevalgui i digueu 
al rei d’Espanya que s’oblidi de la constitució 
postdictadura convertida en grilló que ens encadena, 
i que recordi que ell, a part de rei d’Espanya, és comte 
de Barcelona i, com a tal, hauria de representar la 
garantia que els catalans puguem decidir el que 
volem ser. Lliures de fer unió amb qui la mereixi. 
Nosaltres no volem decidir el destí dels altres, però 
tampoc no volem que els altres decideixin el nostre
. 
Senyors Reis,  feu que Catalunya retorni al que 
pregonem en el nostre himne: CATALUNYA, COMTAT 
GRAN! Que se’ns torni on érem i ja farem el nostre 
camí. Ja procurarem, entre tots, com a europeus 
que som, anar perfilant els Estats de futur, basats 
en el benestar social, la solidaritat, la igualtat i la 
honestedat que ara falla i promou daltabaixos que 
perjudiquen allò que ha de ser sana política i bona 
convivència...

Sebastià Estradé amb Anna Gabriel. No és un somni
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      P R O C É S  E N  M A R X A
              Text: Ramon Capelles              Foto: arxiu

                       president de la secció local d’ERC – Avinyó 

Les eleccions del 27 de setembre passat van 
donar una clara victòria a les candidatures 
independentistes. Al nostre poble, amb una 
gran participació (85,66%), Junts pel Sí va 
obtenir 1.055 vots (73,78%), mentre que el 
conjunt de candidatures independentistes 
(Junts pel Sí + CUP) en va obtenir 1.177 
(82,31%). En l’àmbit nacional, els bons 
resultats obtinguts per Junts pel Sí no 
van ser suficients per arribar a la majoria 
absoluta de diputats (68 sobre un total de 
135), ja que se’n van treure 62. Però, si hi 
sumem els 10 diputats obtinguts per la 
CUP, arribem als 72 diputats independentistes, 4 
per sobre de la majoria absoluta.

Sumar és fàcil sobre el paper, però les 
negociacions entre les dues parts per arribar a 
un acord, en el moment en què escric, continuen 
encara complicades i es molt probable que quan 
EL PEDRÍS 30 surti publicat encara no s’hagi signat 
l’acord i encara no tinguem Govern ni President 
electe. Millor que no fos així. Aquesta situació es 
fa llarga i pesada.

Ja comptàvem amb l’oposició acèrrima de tot el 
“sistema”: la dreta extrema (PP+C’s), l’esquerra 
espanyola (PSOE i, en menor mesura, Podemos), 
el món del capital: bancs i caixes espanyols (amb 
Fainé i Oliu inclosos), Lara, Almirall, Freixenet, 
Pro-Novias i tot l’IBEX 35.

Però no esperàvem que el “sistema” pogués 
coincidir amb l’”antisistema”. Però ha estat així, 
sobretot en l’obsessió per assenyalar Artur Mas 
com la causa de tots els mals. Artur Mas pot tenir 
molts defectes, pot haver comès molts errors, però 
de cara a Europa i al món és (amb raó o sense) la 
cara més coneguda de l’independentisme català. 
Tots sabem que Mas no ha creat l’independentisme, 
ni tan sols l’ha liderat. Però quan s’hi ha posat 
s’hi ha posat, i ningú pot negar la seva valentia i 
la dignitat que ha demostrat en cada moment. I 
Esquerra tenim amb ell (i amb CDC) un compromís 

que, evidentment, respectarem. Perquè la 
independència l’hem de fer entre tots. 

I la CUP no pot ser (no serà) l’inesperat company de 
viatge, el ximple útil que, ves per on, aconsegueixi allò 
que els partits espanyols, els bancs, les empreses 
botifleres i tot l’IBEX 35 no han aconseguit: tombar 
la cara visible de la independència de Catalunya i, 
amb ella, la independència de Catalunya. Superat 
el dogmatisme dels sectors més durs i un cert 
procés d’aprenentatge, estic convençut que abans 
de final d’any hi haurà acord. Perquè en política, 
com deia Tarradellas, podem fer qualsevol cosa 
menys el ridícul.

I mentrestant tenim aquí mateix les eleccions 
espanyoles, espero que les últimes. Cal que fem 
un darrer esforç per aconseguir una màxima 
representació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya al congrés i al senat. Hi haurà molta 
feina a fer. Sabem que el camí no serà fàcil. Les 
negociacions amb l’Estat espanyol, vagi com vagi 
tot plegat, són inevitables, i cal que les portin les 
persones més adients: el tàndem Gabriel Rufián 
– Joan Tardà (juntament amb la resta de diputats 
d’ERC) al congrés i Santi Vidal (i d’altres) al senat 
conformen un equip que ens dóna plenes garanties 
d’eficàcia en les dures negociacions que s’acosten
.
El procés cap a la independència, cap a la República 
Catalana,  està en marxa. Si tots junts hi plantem 
el coll, ningú no el pot aturar.

 Al fons, a l’esquerra
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 AC T UA L I TAT  P O L Í T I C A 
 Selecció: equip de redacció                

L’esquerra nacional

      P R O C É S  E N  M A R X A
              Text: Ramon Capelles              Foto: arxiu

                       president de la secció local d’ERC – Avinyó 

El Sí obté el mandat democràtic per a la independència
Junqueras: ‘Amb un somriure i responsabilitat, escrivim ara les 
pàgines més glorioses’
Diumenge 27 de setembre de 2015

Junqueras: ‘No ens distraurem en res més que no sigui fer la 
independència’ 
Dissabte 3 d’octubre de 2015

Forcadell: ‘Siguem lleials a la ciutadania i al bé comú. Visca la 
democràcia, visca el poble sobirà i visca la República Catalana!’
Dilluns 26 d’octubre de 2015

Joan Tardà: ‘Arribarem a un acord perquè tots actuarem amb 
generositat i responsabilitat, i l’acord és el millor per al país’
Dimecres 4 de novembre de 2015

Les bases de la CUP reforcen el veto a Artur Mas
La formació fa pinya amb els diputats i s’emplaça a seguir negociant 
amb JxSí, a qui demana que “es mogui”

Rufián: ‘No volem eleccions al març ni debats fratricides. Volem la 
República’ 
Dilluns 30 de novembre de 2015

27 set

03 oct

26 oct

04 nov

30 nov

29 nov
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 De prop

 J O S E P  H E R M S
Text: Isabel Serra           Fotos: Pep Pedragosa

Conversa amb una persona sàvia, 
afable, testimoni de la nostra 
història més propera. Un privilegi

Josep Herms Mateu, Avinyó, 1920. 
Va estudiar batxillerat a Manresa i 
peritatge químic i mecànic a Terrassa.

D’on surt el cognom Herms? 
-D’Alemanya. El primer que hi va 
haver aquí va ser al 1540, a cal 
Ferrer Llatzé, una casa que hi ha 
entre la Vall i l’Oliva, al camí ral que 
anava fins a França. Es deia Llàtzer 
Herms i coincideix perquè hi ha dos 
pobles a Alemanya que es diuen 
Hermsdorf -poble dels Herms-: un 
és al costat de Berlín i l’altre prop 
de Jena.  Al 1540, el rei d’Espanya 
era emperador d’Alemanya i alguns alemanys van 
venir aquí; aquest devia trobar una pubilla i s’hi va 
casar. Era ferrer i, en ser al camí ral, ferrava els 
cavalls que passaven. Al 1880 es van instal·lar a 
Prats, on van posar una fàbrica de claus, i després 
se’n van anar a Barcelona. És a dir, que tots els 
Herms de Catalunya estem connectats amb 300 
anys entremig. 

Com era ser fill del metge del poble? –Jo no li 
havia donat mai cap importància i el meu pare era 
una persona molt normal.

Acompanyàveu el vostre pare a fer aixecaments 
de cadàvers? –Això va ser durant la guerra. Hi 
havia aquestes patrulles que anaven pels pobles, 
agafaven gent, els mataven i els deixaven a 
la carretera. Aleshores, a fer l’aixecament del 
cadàver,  hi havia d’anar el jutge de pau, que era 
el Casimiro, l’agutzil, el Nanjó, i el metge, el pare; jo 
hi anava per fer-li companyia.  El mort es duia al 
cementiri i allà es feia l’autòpsia. 

Com va ser la joventut? -Una mica convulsa. 
Amb 17 anys vam ser mobilitzats amb la lleva del 
biberó. Ens van fer anar al camp de concentració 
d’Igualada (encara hi havia el front de Madrid) i 
d’allà cap a Navarra, com a tropes de reforç, on 
érem rojos separatistas, perros catalanes... –riu-. A 
l’abril, quan va acabar la guerra, ens van portar al 
País Basc. Llavors hi havia quintes, els més grans 
tenien 38 anys i els veiem vells, les feines dures 

les procuràvem fer nosaltres. Els volíem protegir. 
El que fa més angúnia és que d’Avinyó en vam 
sortir 22 i en vam quedar 10, i aquests 12, quina 
culpa hi tenien? 
Jo havia acabat el batxillerat, però com que l’últim 
curs el vam fer en zona roja no el van validar, ens 
vam haver de tornar a examinar.  En acabar vaig 
entrar a Terrassa a estudiar tècnic industrial. 
Al cap de tres anys de llicenciats ens van mobilitzar 
per a la guerra europea. Es pensaven que el 
desembarcament de Normandia el farien pel 
Mediterrani i ens van fer anar a guardar costes. De 
Barcelona amunt, amb quatre metralladores. 

Us en podíeu escapar d’anar a la guerra? -Sí. 
Durant un temps vam estar amagats al bosc, 
però quan vam tornar ens van portar al camp de 
concentració, i d’allà a l’exercit.
 
Diuen que teniu molta traça dibuixant? -Mira...! 
-ens ensenya uns dibuixos de Sant Benet, Santa 
Eugènia, Sant Marçal, Cornet, Sant Joan d’Oló, el 
dolmen...-. 

Són a partir d’una foto o al natural? -Al natural. De 
l’església vella de Santa Eugènia només en queda 
el campanar romànic, que data de l’any 1000 i poc. 
Uns documents que hi havia a Vilanova deien que, 
quan van fer l’església nova (1679), van repartir 
els treballadors per les cases –ha fet uns croquis 
a partir de les informacions d’aquests documents, 
on es distingeix la  nova de la vella-; també diu el 
cost exacte i els materials utilitzats. 
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 De prop
I l’església d’Avinyó? -Era a baix a la rectoria, cal 
Parés. Al costat hi havia el cementiri. Datava de 
l’any 700 i poc.  Quan hi va haver la invasió dels 
moros, que van venir aquí per atacar Narbona a 
l’any 1000, cremaven totes les esglésies, però 
aquesta la van respectar perquè era dedicada 
a sant Joan i ells el tenen com un profeta. Però 
més tard hi va haver un terratrèmol i van passar 
la parròquia a una capella que havia fet el comte 
Borrell (segle X) a dalt a la Plaça, on hi ha ara 
l’església.

Parleu-me del dolmen. -Aquest dibuix el vaig fer 
allà mateix. Aquí s’hi van trobar restes, com un co-
llaret fet de pedres. A la Torre de Cornet, a dalt hi 
ha una llosada de pedra i a sobre fa un turonet, on 
hi havia tres pedres molt grosses; penso que era 
un dolmen gros. A sota hi ha la cova dels Ossos. 
Una cova prehistòrica on hi vivien. En una banda 
hi havia ossos humans i a l’altra els ossos dels 
animals que es menjaven, que els enterraven per 
evitar qui hi anessin les feres. Aquella pedra de-
via baixar i aleshores s’havia parlat de fer-hi una 
voladura per poder-hi accedir i veure si hi havia 
alguna cosa interessant. Ho vam dir als del museu 
de Manresa. El director era mossèn Santamaria 
-això era abans de la guerra-, i se’n van fer càrrec 
ells. 

I a Sant Marçal? -Allà hi ha cinc cementiris sobre-
posats; deien que ja hi havia hagut un temple de 
culte anterior. Un dia, anant cap a la Rovira amb el 
pare, vam veure que d’un marge en sortia un test i, 
mentre ell feia la visita, vaig excavar i va sortir-ne 
una olla de terrissa trencada en seixanta trossos. 
Llavors van fer unes excavacions (any 1935). Hi 
van trobar unes tombes i totes tenien a sobre una 
olla que devia contenir el menjar per al camí del 
difunt, perquè hi havia la creença que fins que ar-
ribaven a la llacuna Estígia, on hi havia una barca 
per passar a l’altre món, havien de caminar. Se’n 
van trobar bastants, però en venir la guerra ho van 
tornar a tapar.

Com es vivia Nadal en aquella època? –A casa fè-
iem pessebre, gran, amb aigua i molts detalls. La 
missa la deien a les sis del matí, en deien Matines. 
El dia de Nadal al migdia, amb un tronc pelat, fè-
iem cagar el tió,  gens sofisticat, sense cara, però li 
vaig fer un forat per encabir-hi els regals: torrons, 
neules... Encara el tinc.     
Durant un temps va ser trist, hi havia molta gent 
necessitada. L’avi donava roba per fer bates i ves-
tits i la mare en feia lots per fer Reis a les cases 
més desfavorides. A mi em portaven una joguina 
i prou, perquè no tingués més que un altre, i des-
prés jerseis, mocadors... 

Ens ensenya un manuscrit que van trobar a 
Vilanova -Aquest el va trobar el meu pare; és en 
català i l’inici data de l’any 1660. Aquí ho apuntaven 
tot. Llegint-lo et pots fer una idea de com vivien 
a l’època. Per exemple: lloguen una noia per a la 
casa i li donen unes espardenyes i llana per fer-
se unes mitges. Si al cap de l’any encara és a 
la casa li pagaran un vestit. Costa llegir-ho per 
transcriure-ho, però hi ha coses que estan molt bé. 
Veus aquí hi ha uns remeis: “Cures de Mònica Puig 
de Cardona. 28 de març de 1678. Més certes que 
ningún metge o barber. Cosa provada”. Ho escrivia 
el Josep Eures de Perafita, que es va casar amb la 
pubilla de Vilanova. Allà, quan hi havia un gendre, 
el fill es deia com el pare i el segon duia el nom de 
la casa. Per tant, els fills es deien Eures Vilanova i 
els néts tornaven a ser Vilanova. Així preservaven 
el  cognom.
El 1652, durant la guerra amb França, el pare 
d’aquest Eures el van fer capità de tropa amb 
50 homes. Per això Vilanova estava fortificada, 
hi havia un emmurallat amb espitlleres... Els 
francesos li van oferir diners perquè passés al 
seu bàndol, però no ho va voler. Més tard, el van 
capturar en una batalla que van tenir a Oristà, 
el van tancar a l’església amb els seus fadrins 
-soldats a sou- i voluntaris. Després els van portar 
a Vic i els van condemnar a mort, però en Galceran 
de Pinós, que era comandant de les tropes del rei, 
els va alliberar. 

És un luxe parlar amb en Josep. Té molta informació 
i una conversa interminable. 
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Manresa es troba immersa en els preparatius de 
la commemoració del 500è aniversari de l’estada 
de sant Ignasi a la Cova l’any 1522, l’esdeveniment 
en el qual es centra el pla director de la ciutat i 
que l’ha de ressituar al mapa.

El fet gira al voltant d’Ignasi -Íñigo López de 
Loiola, Loiola (Guipúscoa), 1491-, que era un 
soldat al servei del regent de Castella i del virrei 
de Navarra, que va ser ferit 
greument quan defensava 
Pamplona de les incursions 
del rei de França. La seva 
recuperació és llarga i és 
traslladat a Loiola, la seva 
població natal, on comença 
les lectures de llibres 
religiosos i fa una gran 
reflexió que el condueix 
a deixar les armes per 
dedicar-se a l’espiritualitat. 
Així, decideix fer un 
pelegrinatge a Jerusalem. 
Emprèn el camí des de 
Loiola cap a Barcelona 
per embarcar-se fins a 
Venècia. En arribar a la 
ciutat, sembla que troba 
la muralla tancada per 
culpa de la pesta. Llavors, 
decideix dirigir-se a 
Montserrat i d’allà arriba 
a Manresa, on passa una 
temporada en una cova (coneguda més tard com 
la Cova de Sant Ignasi) en condicions de pobresa 
i dedicat a la reflexió. D’aquesta estada li sortirà 
la inspiració per escriure els Exercicis Espirituals, 
que són la base de l’orde que fundarà més tard, 
la Companyia de Jesús: els jesuïtes, orde al qual 
pertany el Papa Francesc.

Aquesta commemoració dels 500 anys ha de 

permetre a Manresa projectar-se exteriorment 
i ser un referent cultural en relació al turisme 
espiritual i religiós en el sentit històric, com així 
ho fa el Camí de Sant Jaume i altres rutes del 
continent europeu. Recordem que un tram del 
Camí de Sant Jaume passa pel terme d’Avinyó, 
cap al sud-oest. Pel recorregut hi podem trobar 
una font i una capella amb el nom del sant.

Entre els àmbits d’actuació 
més importants previstos, 
hi ha la conversió de la Cova 
de Sant Ignasi en un centre 
d’espiritualitat d’abast 
mundial, la millora del seu 
entorn i la seva connexió 
amb el centre històric de la 
ciutat, així com l’adequació 
del tram manresà del Camí 
Ignasià, que ja es troba 
senyalitzat des del santuari 
de Loiola, al País Basc, 
passant per cinc comunitats 
autònomes i travessant 
els durs Monegres fins 
arribar a Manresa. D’aquí 
pot connectar Catalunya 
amb altres rutes culturals 
europees.

Es preveu que unes 
100.000 persones arribin 
a Manresa el 2022. Sens 

dubte, suposa un gran repte i una oportunitat de 
projecció exterior de la ciutat, que també hauria de 
repercutir a la resta de la comarca en els àmbits 
turístic, comercial, cultural i econòmic a l’hora de 
captar possibles inversions foranes i fomentar 
els productes i els serveis locals. En paraules de 
Valentí Junyent, alcalde de Manresa, el 2022 ha 
de ser per a Manresa el que el 1992 va ser per a 
Barcelona. Tant de bo pugui ser així.

MANRESA 2022
              Text: Andreu Craviotto             

 Crònica
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Memòria històrica
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  HISTÒRIA D´AVINYÓ EN FOTOGRAFIES
  Text: comissió organitzadora           Foto: arxiu

A causa de l’èxit que va tenir la idea del 
Ramon Olivella de recollir fotografies 
antigues d’Avinyó per fer el documental “Els 
millors anys de la nostra vida (1948-1968)”, 
l´Ajuntament va considerar interessant de 
seguir-ne recollint  per fer un arxiu fotogràfic 
d´Avinyó, feina que va anar fent el Francesc 
Estrada.

Actualment es continua treballant en aquesta 
recerca i, amb la col·laboració de la gent del 
poble, en aquests moments ja passem de les 
3.000 fotografies.

Un dimarts de cada mes ens trobem al Casal del 
Passeig per renovar i identificar les persones que 
apareixen a cada fotografia. Són trobades obertes 
a tothom qui hi vulgui venir i contribuir a anar 
completant la informació (noms de les persones 
fotografiades, activitats que es reflecteixen a les 
fotografies, dates de les imatges, etc.). És una 
informació molt valuosa per anar construint la 
història gràfica del poble.

D’altra banda, per un dels canals de TV d´Avinyó es 
passa un vídeo de fotografies que, de tant en tant, 

es renova. També podeu entrar en el facebook  
“Fotos antigues d´Avinyó”.

Tothom qui tingui fotografies i ens les vulgui deixar 
pot avisar a: Francesc Estrada (tel.: 938387148) o 
Josep Careta (tel.: 938387253),  o bé deixar-les al 
Casal del Passeig, a la Joana.

En pocs dies seran escanejades i retornades als 
seus propietaris. Amb la participació de tothom 
anirem fent la història visual d’Avinyó.

Moltes gràcies a tots!

L’any 1960 va venir a Avinyó una empresa 
multinacional a fer-hi una indústria de filatura 
que es va dir Empresas Eurofil SA. Quan va estar 
muntada van encabir-hi 200 treballadors. Homes 
i dones hi feien tres relleus. Aquí, en aquest poble, 
la majoria feia de pagès; vivíem de conrear les 
vinyes, la sembradura i els horts, però de tot el 
que collies n’havies de donar una part als amos: 
de cada 4 parts, una. Amb això, a totes les cases, 
els homes que hi havia que no tenien 50 anys 
ja se’n van anar a la fàbrica i es van abandonar 
totes les vinyes. Les que eren en un bon punt i 
en terreny pla, la gent les va arrencar i va fer-hi 
sembradura. De moment ho van anar menant; les 
llogaven als qui tenien tractor i feien collir l’anyada 
a les màquines recol·lectores, però aviat se’n van 
cansar, perquè quan havien comptat totes les 

despeses i havien pagat les parts als amos 
tampoc no els quedava res. I ho van abandonar.

Jo també vaig anar a demanar si em volien llogar 
a l’Eurofil, però quan els vaig dir que tenia 53 
anys em van respondre que ja era massa gran. 
De manera que vaig haver d’anar fent com feia...

Records de la vida de Jaume Careta Noguera  

Foto: arxiu



Fa molt fred. El poble es va despertant a poc a poc, amb una mandra 
dolça. 
És Nadal.   

Quan la gent més matinera ha sortit al carrer, s’ha trobat amb la 
gran sorpresa. El circ. Un bell circ muntat al mig de la Plaça.
Semblava un miratge. Ningú no havia vist ni sentit res.

En un no res, tot el poble ja n’anava ple.
Era un circ molt bonic. La cúpula, alta i punxeguda, amb dues 
torretes. Els vents, plens de banderoles, lligats als balcons de les 
cases. La carpa, amb una lona de ratlles de tots colors, que ocupava 
quasi tota la plaça. 
Cada vegada hi havia més rebombori. 

Van avisar la comissió de festes i, mentrestant, des de l’ajuntament 
van treure la coca i la xocolata que havia sobrat de la nit, després 
de la missa del Gall. De mistela no n’havia quedat. 

Llavors, el rellotge de l’església va tocar tres quarts, tres cops. I… la 
carpa es va obrir. Com per art de màgia, van començar a sortir tot 
de personatges prodigiosos: acròbates, trapezistes, saltimbanquis, 

elefants voladors que anaven ruixant tota la canalla... i pallassos, tot de pallassos trapelles fent 
espetegar globus amb farina i pilotes amb pintura que provocaven la disbauxa a petits i grans.
El mestre de cerimònies, amb un vestit de gala, anava saludant a tothom: “Senyores i senyors, nens i 
nenes, benvinguts al circ de Nadal!”.
El poble estava feliç i revolucionat. 

Sense que ningú se n’adonés, un dels pallassos, el més petit i rabassut, amb la seva minibicicleta va 
sortir de la festa. 
Se’n va anar, sol, a recórrer els carrers, amb una mirada encuriosida i emocionada. Passà per llocs 
que reconeixia: la Plaça, que va trobar molt canviada, el Passeig, a cal Guerxo tancat, el carrer Major, 
la pujada de Cal Miquel, la Placeta sense les monges ni la gruta, el carrer del Mig. Pensava que ja mai 
més… Quan li van dir que podia tornar, no s’ho va pensar dos cops. 
Després de donar unes voltes pel camp de futbol, se’n tornà amb la troupe. 

Començava a fer-se fosc i la funció anava ja de traca final. Els trapezistes van volar com mai, l’home 
bala, que va sortir disparat per la cúpula, va donar una volta per l’estrella del campanar i va tornar a 
aterrar al mig de la pista. Volava el confeti… I el pallasso petit i rabassut, feliç, va encomanar a tothom 
la seva màgia i l’emoció que portava. 
Els nens es començaven a adormir, els llums s’anaven apagant i la son es va emportar a petits i grans, 
cada u a casa seva. Començava a nevar. 

L’endemà...
El rellotge de l’església toca a missa matinal. La Plaça, blanca, buida.
Aquesta nit tampoc ningú no ha vist ni ha sentit res.
Però, en el pessebre d’una casa d’un carrer de molt a prop d’on t’imagines, un nas vermell fa companyia 
al caganer.
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 Activitats de la Biblioteca
              Text:   Fina Sala      

    LI VAN DIR QUE PODIA TORNAR 

 Text: Rosa Herms         

 Nadal



L’escola Barnola i la Biblioteca iniciem 
aquest curs 15/16 una activitat 
conjunta sobre la lectura: LECXIT.

LECXIT és un programa que té per 
objectiu incrementar l’èxit educatiu 
dels infants a través del treball per 
a la millora de les seva comprensió 
lectora. La clau està en la col·laboració 
dels voluntaris i voluntàries que 
acompanyen els infants en la lectura amb una tutoria 
individual per setmana. Aquest projecte el va iniciar la 
Fundació Bofill, i es porta a terme en més de cent punts 
LECXIT d’arreu de Catalunya.

A Avinyó s’ha constituït un grup de lectura amb nens i 
nenes, que un cop a la setmana es troben a la biblioteca 
amb un voluntari per llegir..., el repte és transmetre el 
gust per la lectura a un infant.

Des de la biblioteca es dóna suport al grup de LECXIT amb 
un fons ric en material i llibres per tal que la lectura creï 
nous lectors.

I un any més, el Taller d’Escriptura ha iniciat una 
nova temporada amb en Carles Morell. Cal destacar 
la trajectòria literària que ha realitzat aquest grup 
participant en la redacció de poemes per a una exposició 
sobre el vi, recitant el dia de Sant Jordi, publicant un conte 
a EL PEDRÍS i, finalment, redactant el guió de l’espectacle 
inaugural de la Festa Major. 

El Taller d’Escriptura té nous projectes: una novel·la, uns 
textos per a Biblioteques amb DO... És un taller mensual 
que té lloc un divendres al mes a la biblioteca, en el 
qual coincideixen lectors de totes les edats. No es tracta 
d’esdevenir grans escriptors, sinó de passar una bona 
estona amb les lletres!

 Club de lectura
              Text:   Joana Merelles                     Foto: arxiu
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 Activitats de la Biblioteca
              Text:   Fina Sala      Selecció: Adam Vall   

“Més de 146.000 persones que havien demanat el 
vot des de l’estranger no han pogut votar. Tupinada 
escandalosa. Denunciem-ho!” –Cesk Freixas, cantautor. 
-Boicot al vot estranger per al 27S.

“MHP Mas: si li pregunten “¿Por qué puso las urnas?”, 
recordi que les respostes són : “No lo recuerdo, no lo 
sabía, estaba muy enamorado”” -Toni Albà, humorista, 
actor i director. –Els imputats pel 9N van a declarar al 
TSJC.

 “-Hola, soy Colón y vengo a externalizar los recursos para 
una gestión más eficiente. -¿Qué dice éste? -Que arriba 
las manos” –Gerardo TC, col·laborador mitjans digitals. 
-Celebració genocidi del 12 d’octubre.

“Em reconforta molt saber que el col·lectiu @
DretsCat em representarà davant de la justícia per 
les amenaces rebudes ahir. Un honor #dignitat” -Jordi 
Borràs, fotoperiodista. -Pedro Chaparro, de Democràcia 
Nacional, anima els ultradretans a agredir el periodista 
pel 12 d’octubre a Barcelona.

“Diuen que a can Freixenet preparen un anunci nadalenc 
amb l’etiqueta #elhimnoNOsepita. Ja saben que NOSEPITA 
és anagrama de PISOTEAN?” -Màrius Serra, escriptor i 
enigmista. -Prohibició xiular l’himne espanyol.

“Arribo a Olot per fer @divendrestv3 i un adolescent d’origen 
magrebí porta música a l’altaveu del mòbil. Hi sona la 
Marsellesa #conviurem”-Màrius Serra, escriptor i enigmista. 
-S’estén l’islamofòbia arran dels atemptats de París de l’EI.

“Els tenim ben inFLAts de tant que ens toquen el FLAbiol. 
Però ens fem un FLAc favor auto-FLAgelant-nos. Cal 
encendre la FLAma de la dignitat” -David Florejachs, 
militant ERC. -Les condicions i control autonomia de 
Montoro per al FLA són exagerades.

“Els braçalets negres del partit d’aquesta tarda 
els faran amb retalls de banderes d’ISIS o com? 
#qatarairways #flyemirates” –Francesc Ribera Titot, 
cantant i escriptor. -El “clàssic” de futbol entre el 
Madrid i el Barça, dos equips patrocinats per estats 
que financen l’EI.

“Una imatge per a la història: 4d10 amb folre i manilles. 
FELICITATS @Minyons Made in Catalonia” -Núria Picas, 
corredora. -Els minyons de Terrassa baten un nou 
rècord amb el Castell de 4 de 10 amb folre i manilles.

“Monedero hace la broma -> Rivera ve que es vox populi y 
decide dejarlo -> Va al debate sin doping -> está espeso y la 
caga con Kant” –Jaume Torres, usuari twitter. -Des de la 
celebració post 27S, se sospita del consum de drogues de 
Rivera. En un debat cita Kant sense haver-se’n llegit cap 
llibre i és enxampat.

“Tranquils, que ara que ha acabat Oh Happy Day els catalans 
ja podran centrar-se en política i arreglarem això” -Jair 
Domínguez, escriptor, ràdio. -Dificultats en l’acord entre partits 
independentistes.

    LI VAN DIR QUE PODIA TORNAR 

 Text: Rosa Herms         

Aquests últims mesos els llibres llegits al 
Club de Lectura han estat: 

*EL VELL I EL MAR, d’Ernest Hemingway.

*ORGULLO Y PREJUICIO, de Jane Austen. 
Alguns n’havien vist la pel·lícula.

* PERSONATGES, d’Anna Oliveras. 
Amb aquesta autora ens vam trobar a la 
biblioteca per parlar del seu  llibre i de la 
seva curta vida com a escriptora, ja que va néixer a Vic l’any 
1985.

El Club va creixent. És obert a tothom. Actualment ens reunim 
unes 15 persones que, acompanyades per la Fina Sala, ens 
apropem al món dels llibres i dels seus autors.

Badallibres                                                      La xarxa



 Noticies de portada

14   El Pedrís 

        E n  P o r t a d a . . .
           Selecció: Eugeni Vila  

 Tothom al carrer
 11 de setembre de 2015

Eleccions al Parlament
27 de setembre de 2015

Guerra inacabable
5 d’octubre de 2015

Conseqüències del 9 N
 30 de setembre de 2015

Mort indiscriminada
13 de novembre de 2015

Un pas més
9 de novembre de 2015

L’actualitat de l’últim trimestre en les portades dels diaris
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            Text: Montse Herms                                                         Foto: Pep Pedragosa              

Subratllats

Hi ha canvis en l’àrea de Serveis Socials. Des del 2 de novembre hi ha una única assistent social, l’Anna 
Cerdán. És una àrea especialment sensible que ha d’oferir informació, acompanyament, suport i gestió en 

diferents temes relacionats amb l’atenció a les persones. Tothom qui ho necessiti hi pot tenir accés. Comptem-hi.

L’església de Santa Maria d’Horta és un exponent 
del romànic a Avinyó tal i com explica el vídeo que 

es mostra al web de l’ajuntament. El que no diu, però, 
és que de fa temps que l’interior de l’església va haver 
de ser apuntalat per evitar el seu esfondrament. Quan 
ets propietari d’un edifici, una casa, un magatzem…, 
una església, se suposa que l’has de mantenir. El 
Bisbat que n’és el propietari, també té aquesta 
obligació?

El passat mes d’agost i després de 20 anys de  
projectes, va arribar al poble l’aigua del Llobregat. 

Segur que jo ho heu notat. La qualitat de l’aigua 
que ens arriba a les cases ha millorat de manera 
considerable.

S’han iniciat al polígon del Soler les obres al solar 
on l’empresa Pernils Bufalvent ubicarà la nova 

planta d’assecatge. És una empresa familiar puntera a nivell internacional que ha de contribuir a la dinamització 
de l’economia del poble.

Una de les empreses del poble és la Masia Roqueta, documentada des de l’any 1199. Actualment els vins del 
celler Abadal s’han fet un lloc de referència dins de la DO  Pla de Bages. En reconeixement a la seva tasca, el 

Sr. Ramon Roqueta Roqueta va rebre el  Premi Monvínic 2015 a la Trajectòria Personal en el Món del Vi.

Dins de les Jornades Europees del Patrimoni, el diumenge 11 d’octubre l’Ajuntament va organitzar una 
caminada al llarg de la Ruta dels Matiners, comentada per l’historiador Josep Montoya.

Art al carrer, sí! Ja deveu haver vist els tres magnífics murals repartits per diferents parets del poble. Artistes 
residents a Cal Gras, gent del Refugi, membres del Correllengua... en són els autors, i EL PEDRÍS hi dedica 

la portada.

En forma! Voleibol, zumba, ball modern, karate, 
gimnàstica, ciclisme, tonificació, tennis, pàdel… 

són algunes de les propostes  que  es fan a la zona 
esportiva d’Avinyó. Actualment, un total de 160 
persones practiquen alguna d’aquestes activitats 
dirigides.

Recapte d’aliments, de joguines, donació de sang, 
la Marató… són crides en què es manifesta la 

solidaritat de persones sensibles que responen 
davant d’una necessitat. Avinyó sempre hi és.

Dies de fressa i soroll, de dubtes i incerteses, de 
nervis i especulacions…, però, tossut, arriba 

Nadal!

Com un indicador més de transparència,  i  passats els 100 dies prescriptius del nou 
equip de govern, seria bo fer un acte públic per exposar a la ciutadania les accions 
que s’han dut a terme, alhora que es proporciona un espai de participació per donar 
opinions i   fer propostes encaminades a millorar el dia a dia dels avinyonencs.
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“intuïció”
QUIM MOYA
Text: Txell Ció                 Foto: Josep Careta    

Intuïció. La que amb només tretze anys va fer que decidís ser artista tot i no tenir gens clar el perquè. 
Es va formar en disseny gràfic i, posteriorment, en còmic, a l’Escola Joso, un dels centres especialitzats 
en aquest tipus d’ensenyament més importants d’Europa.

Intuïció. La que el va portar a Cal Gras, després de molt de temps d’anar covant la idea de crear un 
espai dels i per als artistes. Durant anys, va ser monitor d’esplai i també va participar en l’organització 
d’espectacles. Va ser en aquesta època quan es va adonar que, sovint, el que més l’omplia d’una 
actuació no era l’actuació en si, sinó tot el procés d’abans i després; el fet de relacionar-se amb els 
artistes, conèixer-los i compartir amb ells les seves vivències. Cal Gras és el seu projecte de vida. On 
s’uneixen les seves passions. És un generador constant d’històries. Un lloc on crear i compartir amb 
altres artistes el procés de creació de les obres. Per a ell, aquest procés és molt més enriquidor i im-
portant que el resultat final. 

Intuïció. La que el va fer llançar-se als 
espectacles speed, que amb només 
tres anys ja l’han fet voltar arreu del 
món. Són uns espectacles avantguar-
distes de pintura en directe. Ha des-
envolupat quatre tècniques diferents i 
cap d’elles deixa indiferent. Crea una 
incògnita que manté el públic expec-
tant fins que se’n descobreix el re-
sultat. Són uns minuts molt intensos, 
tant per a ell com per al públic. És 
el Quim del speed painting, el que 
transmet energia. El visceral. L’eufòric. 
S’ho passa bé durant les actuacions 
i això arriba als espectadors. Aques-
tes tècniques també les utilitza en 
col•laboracions amb altres artistes, 
com en el cas de “Murmur”, un concert 
pintat d’aproximadament una hora, 
creat juntament amb Ravid Golds-
chmidt, en què el so del hang del 
Ravid es complementa amb l’efecte 
visual de les creacions del Quim, tot 
induint l’espectador a fer un viatge 
sensorial cap a un món imaginari.

Intuïció. La que continua guiant-lo en aquesta etapa actual, més íntima i introspectiva; de cerca de 
quelcom indefinit. Lluita per sentir-se viu, per estar ple. Vol que tot allò que fa li aporti alguna cosa. 
Als quadres que ha fet fins ara ja els té la mida presa, ja en controla les formes i, si bé podria seguir 
experimentant amb els colors, la llum..., sent que potser ha arribat l’hora de buscar nous camins. Ca-
mins cap a llocs desconeguts o, potser, de retorn als orígens. Amb cada pas, però, la motxilla es va 
omplint i buidant d’influències, experiències...Tota petita cosa és vàlida per ser carregada: un passeig 
fins a Santa Eugènia, per exemple, és tot un món de sensacions. És el Quim tranquil, calmat, honest. 
Sense pressa. Pacient.

Intuïció. En Quim creu en la intuïció. I es deixa anar. La segueix. I al final, per impossible que sembli, 
tot acaba al seu lloc.


