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En aquests moments de canvis constants en la situació política, és difícil escriure res que 
no corri el risc de quedar obsolet l’endemà. I això, en un butlletí com el nostre, fet amb la 
calma que requereix, és encara més patent. No obstant, després de la bufetada que la justícia 
alemanya ha donat a l’espanyola i al seu entorn polític i mediàtic, estem en uns moments d’una 
certa recuperació de la fe en Europa i les seves institucions, almenys algunes.
No obstant, si les coses no canvien en pocs dies, Esquerra Republicana de Catalunya tenim 
el president a la presó i la secretària general a l’exili, a part d’altres companys i companyes 
també empresonats o imputats. Però el partit com a tal continua viu. Un partit amb 87 anys 
d’història ha viscut moments encara molt més durs que els actuals. Cal tan sols recordar 
l’afusellament del President Companys i el llarg exili de 40 anys. 
Els objectius d’ERC continuen sent els mateixos: la independència i la república, sense cap 
renúncia. Amb aquesta finalitat, continuarem amb el nostre procés pacífic, ajudats amb la 
pressió de tota la gent que creu en aquests objectius: des dels carrers, des de les institucions, 
amb el ressò internacional cada dia creixent i que cal mantenir i potenciar. D’altra banda, cal 
ampliar tant com sigui possible el front antirepressiu en defensa de les llibertats i els drets 
civils amb tots els demòcrates, independentistes o no, perquè, com s’ha dit moltes vegades: 
això va de democràcia.
Malgrat la repressió i les mentides del govern espanyol i els seus jutges fidels i prevaricadors, 
el poble de Catalunya ha resistit i continua resistint. Es veu en las manifestacions i en els 
diferents actes que s’han organitzat.
I Esquerra Republicana de Catalunya continua comptant amb el suport de molta gent. La 
gent creu en el partit. La prova és l’increment net de militants que, des de l’1 d’octubre fins 
ara, ha estat superior al 10%. Val a dir que a Avinyó aquesta tendència fins ara no s’ha notat. 
Històricament, el nostre és un poble que reacciona tard però bé. Esperem que ara també sigui 
així.
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Els efectes del canvi climàtic ja són ben 
presents a les nostres vides, només hem 
d’observar com les estacions pateixen canvis 
bruscs de temperatures fora de temps i un 
gran desmanec d’efectes climatològics poc 
habituals. Quedes estupefacte quan encara 
escoltes persones incrèdules davant una 
amenaça de tan colossals dimensions, amenaça 
que pot provocar desastres d’una gravetat 
infinita per a l’estabilitat dels ecosistemes i de 
les civilitzacions humanes a la Terra.
L’Acord de París de 
2015, adoptat per 
195 països del món 
per lluitar contra 
l’escalfament global, 
ha sigut un gran pas 
per iniciar aquest 
canvi de paradigma 
de model energètic 
que necessitem per 
eliminar el consum 
d ’ h i d r o c a r b u r s 
(petroli, carbó i 
gas) que provoquen 
l’escalfament global. 
El Pacte Nacional per 
la Transició Energètica 
de Catalunya que va 
aprovar el Parlament 
l’any 2017, proposa 
per a l’any 2050 que tota l’energia generada 
a Catalunya sigui d’origen renovable. 
Actualment el consum d’energia de Catalunya 
depèn dels hidrocarburs en un 70%. La resta 
majoritàriament és electricitat, la meitat de la 
qual es genera amb energia nuclear… Tenim 
molta feina a fer, i no hi ha una solució màgica. 
Per altra banda, la liberalització del mercat 
elèctric estatal l’any 2009 en productors, 
distribuïdors i comercialitzadors de l’energia, 
no ha suposat una democratització real del 
mercat. Els oligopolis energètics del poder 
central español, que estan infestats en els seus 
consells d’administració de polítics que hi han 
accedit per la porta giratòria gràcies a favors 
en forma de lleis (impost al sol...) favorables 

als seus interessos (“ells”), abusen de la seva 
posició amb unes tarifes vergonyoses que 
s’han encarit un 70% els últims 10 anys.
Ara és hora d’actuar; la revolució energètica ja 
ha començat, i són moltes les maneres com hi 
podem incidir individualment i col•lectivament 
per transformar l’oligopoli energètic actual en 
una xarxa descentralitzada i democratitzada 
d’energia neta que ens permeti ser consumidors 
i, alhora, productors d’energia.
El més ràpid i senzill que podem fer és canviar 
de comercialitzadora i passar-nos a consumir 

energia renovable. El 
passat 4 de març, a l’Ateneu 
Popular la Teia d’Avinyó, una 
cinquantena de persones van 
assistir a la presentació de la 
cooperativa energètica SOM 
ENERGIA que t’assegura que 
l’energia que consumeixis 
vindrà de fonts renovables. 
Diverses persones ja van 
fer el canvi de contracte 
elèctric allà mateix… Per 
altra banda, cada cop és més 
assequible produir la teva 
pròpia energia amb plaques 
solars fotovoltaiques. Amb 
una quinzena de plaques es 
pot produir el 90% o més de 
l’energia que necessita el 
teu habitatge; l’impost al sol 

no afecta les instal•lacions menors de 10 kW; 
els preus de les plaques han baixat molt, de 
manera que en 10 anys la inversió pot quedar 
amortitzada, i ajuntaments com el d’Avinyó 
et poden ajudar en la inversió a través de 
plataformes com COL•LECTIU SOLAR. Fem el 
pas! Fem xarxa elèctrica renovable!

DOCUMENTALS
TV3, 3 a la carta: 
•EL DIA DE DEMÀ: “L’energia”. 26/6/2017
• SENSE FICCIÓ: “Revolució Solar”. 20/6/2017
SOM ENERGIA, youtube:
• LATITUDS: “Docu. Som Energia”. 10/7/2014

Actualitat 

A R R I B A  L A  R E VO LU C I Ó
D E  L’ E N E R G I A  S O L A R

 Text i il·lustració: Albert Badia                                 
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Juntament amb la promoció industrial i del sector 
primari, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Avinyó 
treballa també en l’estimulació, a través del 
turisme, del sector serveis com a tercera pota del 
desenvolupament econòmic del nostre municipi. I 
això s’aconsegueix posant Avinyó en el mapa, és 
a dir, donant a conèixer els valors patrimonials i 
festius que són atractius als possibles visitants. 

Promoció turística
L’Ajuntament ha anat fent accions de promoció 
turística que van donant els seus fruits. A destacar, 
l’àrea d’autocaravanes, molt ben valorada pels 
usuaris d’aquest servei; rep regularment força 
visitants que, poc o molt, acaben fent despesa a 
botigues i bars del poble. La Fira dels Matiners, que 
es va consolidant com un important referent festiu. 
L’obertura de l’Espai Matiners, la restauració de 
la Torre dels Soldats, el camí ramader, activitats 
culturals diverses, etc. Però, per tal de guanyar 
una major projecció, no ens limitem només a fer 
actuacions en l’àmbit local i procurem que Avinyó 
estigui integrat tant com sigui possible en projectes 
turístics supramunicipals.

Bages Turisme
Bages Turisme és una entitat creada pel Consell 
Comarcal del Bages que té per objectiu coordinar 
en l’àmbit comarcal estratègies conjuntes de 
promoció turística. Avinyó en forma part. D’aquí surt 
la pàgina web de turisme del Bages (bagesturisme.
cat), on cada municipi hi és representat, juntament 
amb propostes transversals de gastronomia, 
camins, rutes turístiques i llocs on comprar, on 
menjar o dormir. Bages Turisme també edita i 
distribueix una sèrie de fulletons informatius amb 
tota la informació turística de la comarca. Fulletons 
editats en diferents idiomes que, a part de les 
oficines de turisme i dels ajuntaments, es poden 
trobar en els diferents Punts d’Informació Turística 
(PITs) escampats pel territori. A Avinyó en tenim 
dos: la carnisseria Ca la Pilar i el Celler Abadal. 
Bages Turisme també promou que els comerços, 
l’hostaleria, bars i restaurants obtinguin, a través 
de cursos de formació i l’adaptació del seu negoci, 
segells de qualitat que els avalen de cara a visitants 
i turistes. A destacar el segell de “Compromís de 
Qualitat Turística” del SICTED (Sistema Integral 
de Calidad Turística en Destino) que tenen una 
quarantena d’empreses i entitats del Bages. A 

Avinyó podem presumir de tenir dues d’aquestes 
empreses, la carnisseria Ca la Pilar i el Celler 
Abadal, gràcies al seu interès i esforç per oferir un 
servei de qualitat als seus clients. 
D’altra banda, el segell “Biosphere Responsible 
Tourism” suposa una garantia per als turistes 
en matèria de gestió mediambiental, protecció 
del patrimoni cultural i defensa de les variables 
socioeconòmiques d’una empresa o d’un destí. 
Recentment s’ha atorgat aquest segell a 20 
empreses del Bages i de nou, entre elles, la 
carnisseria Ca la Pilar d’Avinyó. 

El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central
El Geoparc és un instrument de promoció turística 
molt important, aconseguit gràcies al bon treball 
d’entitats del Bages i del Consell Comarcal.
El formen els municipis del Bages i el Moianès i el 
municipi de Collbató. És un projecte que posa en 
valor els atractius geològics i miners del territori, 
així com els actius turístics, sota un denominador 
comú, el Geoturisme, amb una oferta turística 
interessant i de qualitat que integra cultura, natura, 
geologia, mineria i gastronomia (www.geoparc.cat).

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la Cultura) es va implicar 
recentment amb el model de Geoparc a través de 
la Xarxa Mundial de Geoparcs tot incorporant-hi els 
compromisos de conservació d’un medi ambient 
sa, l’educació sobre les ciències de la Terra i el 
desenvolupament econòmic local sostenible.
El Geoparc de la Catalunya Central organitza 
activitats de promoció turística, algunes de les 
quals s’han fet a Avinyó, com el Cicle de Sortides 
pel Geoparc o la Sortida geològica al torrent Salat 
d’Avinyó.
Ara el Geoparc acaba d’elaborar un projecte de 
recuperació de patrimoni i promoció turística que 
ha rebut una subvenció de fons europeus (FEDER) 
i que s’executarà en 8 municipis de la comarca. 
Un d’ells, Avinyó. En el nostre cas, es tracta del 
“Condicionament de l’accés i promoció turística del 
Pont Vell”. Una actuació que reforçarà encara més 
la integració d’Avinyó al Geoparc Mundial Unesco 
de la Catalunya Central.
Amb els distintius de Geoparc i UNESCO, molt 
ben valorats internacionalment, el posicionament 
turístic d’Avinyó fa un nou pas endavant. 

Des de l’ajuntament       

E L  C E N T R E  E XC U R S I O N I S TA  D ’AV I N YÓ
UNA ENTITAT ARRELADA AL  POBLE I  A  LA SEVA GENT

          
                Text: Jordi Riba, president del CEA                                                                  

AV I N YÓ  É S  G E O PA R C  M U N D I A L  U N E S C O 
 Text: equip de govern          
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El juliol de 1970, una colla de joves avinyonencs 
que formaven part de l’Abrigall van realitzar la 
seva primera ascensió al cim de l’Aneto. Va ser en 
aquest moment que neix el Centre Excursionista 
d’Avinyó (CEA) . 

El CEA neix com una delegació del Centre 
Excursionista de la Comarca de Bages. 
Aproximadament fins al 1980, el CEA viu un 
període de creixement i consolidació. El nombre de 
socis creix fins al 1986, i es van incrementant les 
activitats excursionistes i a muntanya, sobretot al 
Pirineu: sortides a escalar, participació en marxes, 
campaments, primeres sortides als Alps..., com 
també altres activitats de caire lúdic i cultural: 
exposicions de muntanya, recitals de cançó 
catalana, curset de sardanes, xerrades, edició de 
la revista Pont Vell, creació del Moviment Júnior... 
Cal destacar que al 1974 es començà a organitzar 
la Marxa anual d’orientació i regularitat. També 
aquest any el CEA ja té local propi en l’edifici de 
les antigues escoles del Passeig.

Del 1981 al 1990, l’activitat organitzativa del 
CEA disminueix, però augmenta l’activitat 
excursionista dels seus socis, amb més capacitat 
i millors fites. És també en aquest període quan el 
CEA rep un nou local, a l’edifici de Cal Tutó.

Una de les activitats importants en la història 
del CEA ha estat la participació en el campionat 
de Marxes Tècniques Regulades, i l’organització 
anual de la Marxa a Avinyó. L’any 1984, el CEA va 
organitzar la Marxa Infantil de Catalunya, i el 1986, 
la Marxa General de Catalunya, dues activitats que 
ens van donar a conèixer a tot el país .

A partir del 1995, l’entitat va fer un canvi important 
coincidint amb els seus 25 anys. Es produeix 
una embranzida del CEA, amb un augment 
important del nombre de socis, i es comencen a 
organitzar regularment activitats obertes a tots 
els avinyonencs. A partir d’aquesta data s’inicien 
una sèrie d’activitats que es repetiran cada any i 
que encara s’organitzen ara: pessebre al cim del 

Garrofí, renovació de la senyera a la Torre dels 
Soldats cada 11 de setembre, sortida de raquetes, 
sopar de socis de final de temporada, etc.

L’any 2001 s’inicia l’adscripció del CEA al Projecte 
Rius, i és aquest mateix any quan neix El Piolet, 
un full informatiu trimestral de les activitats del 
CEA .

I és l’any 2003 quan el Centre Excursionista 
d’Avinyó es constitueix com a entitat federada 
independent i deixa de ser una delegació del 
CECB. I és des d’aleshores fins a l’actualitat que el 
CEA segueix la seva trajectòria amb l’organització 
d’activitats molt arrelades a l’entitat i altres de  
noves que han sorgit els darrers anys, com són 
l’ascensió cada estiu a un pic de més 3.000 m,  la 
sortida al GR de la costa, la sortida de tardor, els 
audiovisuals de muntanya...

Cal destacar que el CEA ha esdevingut un referent 
a Catalunya en les Marxes Tècniques Regulades, 
on durant molts anys s’ha proclamat entitat 
guanyadora del campionat i on socis del Centre 
han guanyat també en categoria individual.

A dia d’avui, el Centre Excursionista d’Avinyó el 
formem més de 300 socis i sòcies, grans i petits, 
que fan molta o poca activitat, molt implicats o 
no tant, però som tots els que fem que aquesta 
entitat sigui tan nostra.  

I durant tots aquests anys hem fet molt camí junts. 
Hem gaudit del nostre poble i del seu entorn. Hem 
fet els cims de grans i petites muntanyes. Hem 
assolit molts reptes i hem gaudit de l’amistat, de 
compartir plegats tots aquests moments. I això no 
ho podem oblidar mai. I tampoc hem d’oblidar mai 
que coses com aquestes, com formar part d’una 
entitat com la nostra, com tantes d’altres que 
tenim al poble i al nostre país, coses tan senzilles 
com això, fan que ens sentim plens i lliures. I la 
llibertat mai la podem perdre. I mai ens la podran 
prendre.

Essències

E L  C E N T R E  E XC U R S I O N I S TA  D ’AV I N YÓ
UNA ENTITAT ARRELADA AL  POBLE I  A  LA SEVA GENT

          
                Text: Jordi Riba, president del CEA                                                                  

AV I N YÓ  É S  G E O PA R C  M U N D I A L  U N E S C O 
 Text: equip de govern          
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A principi d’any, vam enviar una carta i un exemplar 
d’EL PEDRÍS que vam publicar el mes de gener a 
cada un dels quatre presos polítics catalans que hi 
havia a Madrid: Oriol Junqueras, president d’ERC i 
diputat al Parlament, Joaquim Forn, conseller de 
la Generalitat, Jordi Sánchez, expresident de l’ANC 
i diputat al Parlament, i Jordi Cuixart, president 
d’Òmnium Cultural.
En el moment d’escriure aquestes ratlles ja n’hi 
ha nou, de presos, ja que hi han afegit quatre 
consellers més (Jordi Turull, Josep Rull, Raül 
Romeva i Dolors Bassa) i l’expresidenta del 
Parlament Carme Forcadell. Tant de bo que quan 
es publiqui aquest escrit ja estiguin tots lliures, a 
casa, amb les seves famílies i amb la seva gent, 
tots nosaltres. Res m’agradaria tant com que 
l’escrit hagués quedat desfasat. Les notícies que 
ens arriben d’Alemanya, Bèlgica i Escòcia són 
esperançadores.
La justícia espanyola -per dir-ho d’alguna manera-, 
atiada pel govern, ha empresonat gent d’un gran 
nivell cultural, cívic i humà amb l’única finalitat 
d’escampar la por al poble de Catalunya i mantenir 
la unitat de la seva nació i l’opressió de la nostra. 
Han empresonat la nostra millor gent, a la qual ni 
el president del govern espanyol ni cap dels seus 
ministres, prepotents i creguts, no arriben a la 
sola de la sabata.
Presos i funcionaris són testimonis directes 
i imparcials de la injustícia d’aquests 
empresonaments, i els més valents s’atreveixen a 
manifestar-ho.
Els altres membres del govern de Catalunya: el 
president, Carles Puigdemont, i quatre consellers 
(Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara 
Ponsatí) són a l’exili esperant que els tribunals 
d’Alemanya, Bèlgica i Escòcia prenguin una decisió 
definitiva sobre l’euroordre llançada pel jutge 
espanyol (l’inefable Pablo Llarena, veí de Das, on 
ningú el coneix -per què deu ser?-) demanant la 
seva extradició. Com he dit abans, les expectatives 
són bones.
També és a l’exili la secretària general d’ERC, 
Marta Rovira, en aquest cas a Suïssa, on també hi 
ha la sallentina Anna Gabriel, de la CUP. Suïssa, 
que no forma part de la UE, ja ha dit a Espanya que 
es treguin del cap això de l’extradició per motius 
polítics, com és el cas. (Esperem que no accepti 

el xantatge del govern espanyol amb la detenció 
d’Hervé Falciani.)
Sortosament, cada vegada surten més veus, 
a Europa i al món (i també a l’Estat espanyol), 
condemnant l’arbitrarietat d’aquesta persecució i 
demanant que es retirin les ordres d’extradició i 
de presó.
Hem rebut resposta a la nostra carta amb 
l’exemplar d’EL PEDRÍS per part de Jordi Cuixart 
des de la presó de Soto del Real. Diu així:

“Soto del Real, 16 de març de 2018

Estimadíssims companys d’EL PEDRÍS, amics 
d’Avinyó,
A punt de començar el cinquè mes de presó, 
compartir amb vosaltres l’agraïment més immens, 
doncs no m’he sentit ni un sol dia sol, això ens dona 
força i coratge per no defallir en la lluita.
Gràcies per tanta complicitat i tendresa, “poden 
tallar totes les flors però mai no podran aturar la 
primavera”.
Gràcies per ser-hi!

Jordi Cuixart, president d’ÒC”

Carta manuscrita de Jordi Cuixart

Al fons, a l’esquerra     

D E S  D E  L A  P R E S Ó
              
. 

 Text: Ramon Capelles                                                     
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√ Continuen injustificablement retinguts 
l’Oriol, el Quim i els Jordis, la Carme, la 
Dolors, el Raül, el Josep Rull i el Jordi Turull.
Mentre hi hagi gent injustament empresonada cal 
destacar d’Actualitat els seus noms. No us oblidem.
Ara fa un any, el 8 d’abril del 2017, l’Oriol Junqueras va 
començar el seu parlament a la Festa de la República 
dient: “Companys, camarades, germans, amics. Vam 
guanyar, hem guanyat i guanyarem tantes vegades 
com calgui, i guanyarem perquè sabem sumar i perquè 
sabem unir-nos...”.
Lluitarem i guanyarem per vosaltres.

√ Marta Rovira: “La gent d’Esquerra 
volem una República plena de contingut, 
un país més just, més net i més lliure”
El govern espanyol continua la seva ofensiva per 
impedir investir un president independentista legítim a 
Catalunya. Després de la passa al costat de Puigdemont 
i que al candidat proposat per Roger Torrent per al 
Ple del passat 12 de març, en Jordi Sànchez, també 
li fou denegat el permís per sortir de la presó per ser 
investit president de la Generalitat, Torrent va ajornar 
el ple d’investidura.
Va convocar un nou Ple el passat dia 22 de març per 
investir president  en Jordi Turull, però l’abstenció de 
la CUP en la primera sessió ho impossibilità. El jutge 
Llarena, l’endemà, envià a la presó el candidat.

√ El passat dilluns 19 de març es van 
celebrar els 87 anys de la fundació  
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
es va posar de relleu la lluita pels drets 
civils i socials i el compromís amb el valors 
republicans.

√ Rovira: “Avui emprenc un camí dur, un 
camí que, malauradament, tants d’altres 
que ens precedeixen han hagut d’agafar. El 
camí de  l’exili.”
Diu Oriol Junqueras: “No ens rendirem mai. No ens 
fan por. Ens carreguen d’entusiasme. Ho han intentat 
sempre i no han pogut mai”. Avui fem nostres aquestes 
paraules i el compromís públic de no rendir-nos.

L’esquerra nacional

D E S  D E  L A  P R E S Ó
              
. 

 Text: Ramon Capelles                                                     

 AC T UA L I TAT  P O L Í T I C A 
     Selecció i text: Roger Coll                                                                                    Fonts: Butlletí digital 
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Quan tens al davant l’engrescadora tasca 
de fer una entrevista a una persona de 
“només” 106 anys, la curiositat per saber 
els coms i els perquès que conformen 
la seva llarga vida és molt gran. Les 
expectatives són màximes, però a mida 
que avancem, m’adono que serà diferent 
del que esperava. Aquella figura menuda 
i alegre que seu pacient esperant les 
teves preguntes, de ben segur que 
amaga vivències irrepetibles, episodis 
interessants, petits relats exclusius, 
que formen part de la nostra història 
col•lectiva i que intenta retenir, i algunes 
que, de ben segur, vol esborrar de la seva 
memòria ja malmesa per l’edat. 

Li pregunto a cau d’orella i en veu ben alta 
–també té la oïda perjudicada:

Com us dieu? -Armonía Solano Cristóbal 
-em respon sense cap titubeig. Un nom 
molt bonic i ben musical, però ella no em 
sap explicar el perquè d’aquest nom. 
Quan vaig arribar aquí –diu l’Armonía –
tothom se sorprenia i em preguntaven 
de què venia aquest nom. Jo els deia: 
no ho sé, me’l van posar!  La seva filla, 
la Rosa, ens aclareix que li van posar 
aquest nom perquè el pare era ateu 
i no li volia posar cap nom vinculat a 
cap religió, i aquest era el nom d’una 
protagonista d’un conte. L’Armonía 
m’explica que també es diu Mercedes. 
Es veu que, quan va començar d’anar 
a l’escola, la van haver de batejar –era 
una condició indispensable en aquell 
temps-, i li van posar el nom del dia que 
va néixer, perquè havia de ser un nom, 
també, religiós. D’aquesta manera té 
dos noms: un per l’església i l’altre pel 
civil, que és el que preval.

Quants anys teniu? -Ui –diu-, cent quatre 
o cent cinc... (no n’està segura del tot). 
Cent sis! –ens rectifica la Rosa-. Cent 
sis? -repeteix amb sorpresa-. Ah!, veus 
que joveneta –fa broma. Per tant, la seva 
data de naixement és el 24 de setembre 
del 1911.

L’Armonía no és d’Avinyó, però ja fa vuit 
anys que viu a la residència Relat, on es 
troba molt a gust.

On vau néixer? –Al Campell, a la província 
de Huesca (*) –respon decidida. D’allà 
recorda que, per tenir aigua, havien d’anar 
a la font a buscar-la, i que la transportaven 
amb uns càntirs molt grans “d’aquells que 
es trenquen” i amb galledes. Hi anava 
tothom: grans i canalla.

Era la petita de sis germans; quatre 
nois i dues noies, que la mimaven molt, 
tot i ser una mica trapella. -No ho vaig 
passar malament, no. Sobretot haig de 
dir una cosa. Jo m’ho vaig emportar tot. 
Tot era per a l’Armonía.  D’això sí que 
me’n recordo. I ens explica que: -La 
meva padrina vivia al costat de casa 
meva –diu- i jo estava més a casa d’ella 
que a casa meva. Sempre em volien.  

La feina al poble era molt precària; 
de vegades inexistent; així que de ben 
joveneta va venir a  Barcelona amb la 
seva germana Jacinta, per procurar de 
tenir un futur millor fent de minyona en 
alguna casa benestant, que és el que 
feien la majoria de les noies en aquell 
temps.

De prop      

 A R M O N Í A  S O L A N O  C R I S T Ó B A L ,  1 0 6  a n y s 

Text: Isabel Serra              Fotos: Pep Pedragosa i família Ribot Solano
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Diu l’Armonía que, quan feia de minyona 
en una casa de Barcelona, una vegada 
hi va anar la filla de Santiago Rusiñol 
a prendre el te, i en veure-la tan jove i 
bonica li va agafar la mà i  li va fer una 
advertència: “Nena, ets molt maca. No et 
refiïs de cap home!”.

Quines tasques hi fèieu? -Doncs de tot: 
escombrar, fregar –que llavors es feia 
de genolls, encara no s’havia inventat el 
“motxo”-, treure la pols, fer els llits, rentar 
plats, fer la bugada, anar a comprar... Em 
comenta també que els amos la tractaven 
bé, no la renyaven mai, perquè feia la feina 
bé.

Més endavant va anar a treballar de 
minyona a la granja Costa de Manresa .

Els amos per a qui treballava la feien 
anar a comprar a una carnisseria de 
Manresa, Cal Ribot, on va conèixer el 
dependent i se’n va enamorar. Es deia 
Joan i era el fill del propietari del negoci, 
i finalment va ser el seu marit. Diu que 
cada vegada que li tornava el canvi li 
retenia la mà. En casar-se va passar a 
convertir-se en carnissera i a regentar 
el negoci familiar.

Què veníeu? –Pollastre, conill, vedella, 
xai...

L’Armonía, per l’edat, ha viscut de prop el 
pas del progrés: l’arribada de l’electricitat 
i l’aigua corrent a les llars, la telefonia, 
els mitjans de transport mecànics... 

De tots els invents, quin us ha agradat 
més? -La rentadora!  -M’explica que, 
abans, rentaven la roba en unes piles 
-es refereix al safareig-, que gairebé 
tothom en tenia una a casa. Per això la 
rentadora va ser un dels ginys que la van 
sorprendre i que li van agradar més. La 
primera rentadora que va tenir li van dur 
els Reis i va ser una gran sorpresa per a 
ella, tot i que no s’acabava de creure que 
“allò” pogués rentar la roba.

Li demano també què recorda de les 
festes majors i diu que no gran cosa, 
però em confessa, una mica múrria, que 
li agradava molt ballar. I sospira. Sospira 
tot sovint.

Li proposo d’anar a fer les fotos al jardí, 
que hi toca el sol i les fotos seran més 
agraïdes, però només de pensar-hi ja 
està aterrida. Com que hi veu molt poc, la 
claror intensa del sol l’enlluerna i llavors 
diu que no hi veu gens i té por de caure. 

M’agradaria haver pogut preguntar-li què 
va ser per ella l’assoliment del dret a vot 
de la dona, o quin ha estat l’esdeveniment 
social més rellevant, sobre els costums 
i usos en la seva jovenesa... Però cada 
vegada li costa més recordar. La deixem 
tranquil•la a la sala on hi ha la resta de 
companys de la residència tot agraint-
li, una vegada més, que hagi volgut 
compartir el que queda dels seus records. 
Aviat serà l’hora de dinar. 

(*) El Campell, municipi de la Franja de 
Ponent, comarca de la Llitera, província 
d’Osca.

De prop
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L’origen de les nostres biblioteques es remunta 
a la xarxa de biblioteques populars que va posar 
en marxa la Mancomunitat de Catalunya l’any 
1914. La Mancomunitat es va crear l’any 1907 
gràcies a l’acció política d’Enric Prat de la Riba 
com a líder del catalanisme, ja que va aconseguir 
convèncer els federals d’esquerres i els catalans 
monàrquics de fusionar les quatre diputacions 
provincials existents de l’organització territorial 
espanyola en un sol ens de gestió de tot el país. 

La Mancomunitat va iniciar un ampli programa 
de renovació de la vida del país, especialment 
en l’àmbit de la cultura i l’educació. Cal tenir 
en compte que, a principis de segle XX, 
la meitat de la població 
catalana era analfabeta. 
Gràcies a aquest programa, 
es crea el cos especialitzat 
de bibliotecàries, i el 1915 
s’obre l’Escola Superior de 
Bibliotecàries. Així, el 1918 es 
gradua la primera promoció 
i ja es van poder obrir les 
quatre primeres biblioteques, 
a Olot, Sallent, Valls i les 
Borges Blanques. Tot es veu 
estroncat l’any 1924 amb el 
cop d’estat de Miguel Primo 
de Rivera i l’abolició de la 
Mancomunitat. Tot i això, 
la Diputació de Barcelona 
segueix impulsant la creació 
de noves biblioteques. El 1928 s’inaugura la 
Biblioteca Popular de Manresa, per exemple.

L’abril de 1931 té lloc la proclamació de 
la Segona República i l’adveniment de la 
Generalitat de Catalunya, que suposa la nova 
unió de les quatre províncies i la recuperació 
de l’autogovern. De 1931 a 1936 hi ha una gran 
activitat bibliotecària i es creen 8 biblioteques 
més. És temps de grans anhels culturals amb 
una clara orientació social. Amb el govern d’ERC 
a la Generalitat, la xarxa de biblioteques es veu 
reforçada amb un pla per fer-la arribar a tots els 
municipis de més de 6.000 habitants. Tot queda 
aturat amb els fets del 6 d’octubre de 1934 i 
estroncat amb la Guerra Civil i els 40 anys de la 
dictadura franquista. 

Els fons de les biblioteques són censurats. 
L’Escola continua funcionant, però molts 
professors s’han d’exiliar i l’educació vira cap al 
nacional-catolicismo. La planificació i la inversió 
són mínimes i els locals es van degradant. Al 
1978, amb l’arribada de la democràcia, les 
biblioteques populars poden renéixer amb 
l’impuls de la Diputació de Barcelona, que manté 
la seva xarxa per a tots els municipis més grans 
de 5.000 habitants. Aquest mateix any, Avinyó 
també aconsegueix tenir biblioteca a l’antiga 
escola del poble, amb Montserrat Vilarasau com 
a bibliotecària. Enguany compleix els seus 40 
anys. Per molts anys!

Malgrat tots els avatars del segle XX, el cos 
de bibliotecàries esdevé un element clau per 
a la perdurabilitat del model de biblioteques 
catalanes. Una autèntica estructura d’Estat que 
ens va deixar l’obra política de Prat de la Riba.

I quin és el paper actual i el futur de les 
biblioteques? Doncs, per una banda, seguir 
sent un punt de trobada i difusió cultural, 
promocionant la lectura i l’estudi i democratitzant 
el coneixement, classificant-lo i posant-lo a 
l’abast de qualsevol persona. El repte de futur 
és adaptar-se als importants canvis tecnològics 
i socials, sent fidels a l’esperit del que inicià la 
Mancomunitat de Catalunya.

Crònica      

   1 0 0  A N YS  D E  B I B L I O T E Q U E S  C ATA L A N E S
  Text: Andreu Craviotto                          Foto: arxiu
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El Dr. Atilà Herms, el meu pare, en qualitat de metge d’Avinyó havia d’anar a passar visita sovint 
a les cases de pagès del terme d’Avinyó; moltes vegades jo l’acompanyava. Una tarda, l’any 1935, 
hagué d’anar a la Rovira i vaig anar amb ell. Degut al mal estat del camí, deixàrem l’automòbil a 
Sant Marçal per continuar a peu. A uns 30 m de l’església, en un marge a la part dreta del camí, 
que havien rebaixat per arreglar-lo i tapar clots, el meu pare veié un test ceràmic que sortia de 
la terra del marge i em digué: “Mentre soc  a fer la visita, mira què hi trobes, aquí”. Amb l’ajuda 
d’un tornavís, vaig gratar amb molt de compte i sortí part d’una olla de ceràmica en molts trossos, 
que, un cop nets i units, conformaven mitja olla. La vàrem portar al mossèn Valentí Santamaria, 
arqueòleg del Centre Excursionista Montserrat, que posteriorment va ser director del Museu de 
Manresa. Es catalogà aquella olla i es va datar entre els segles X i XI. 

Arran d’aquesta troballa, l’any 1935 diversos arqueòlegs també del Centre Excursionista Montserrat 
i del Centre Excursionista de Catalunya procediren a excavar la zona. Durant mesos hi hagué 
destinat un treballador fix fins al juliol de 1936, en què es va parar l’obra per l’inici de la Guerra 
Civil. Es va concloure que, segurament, aquella zona havia estat objecte de diversos cultes abans 
de la construcció de l’església cristiana en trobar restes de diversos cementiris petits a diferents 
nivells. Posteriorment, el pagès que menava les terres va a tornar a tapar-ho per poder conrear el 
camp.

La campanya d’excavacions donà com a resultat la descoberta d’un gran nombre de tombes 
alineades que seguien la tipologia de fossa tapada amb llosa de pedra, i cadascuna tenia una olla 
sobre la llosa del cap amb menjar com a ofrena.

És una de les necròpolis comarcanes més interessants, en ser l’única amb material ceràmic 
abundós i atractiu, que és actualment al Museu Comarcal de Manresa.
 

Olla  mil . lenàriaL’indret on es va trobar l’olla

Història Local

     E XC AVAC I O N S  A  S A N T  M A R Ç A L  D E  R E L AT
            Text i fotos: Josep Herms Mateu                      
        

   1 0 0  A N YS  D E  B I B L I O T E Q U E S  C ATA L A N E S
  Text: Andreu Craviotto                          Foto: arxiu
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Entremig de les feines de desmantellament del servei de telegrafia 
de la TORRE DELS SOLDATS d’Avinyó, els paletes van ensopegar 
amb un bagul de ferro i tapa arrodonida, tan gran com una portadora 
i pesant com una càrrega. Rovellat i amb pegots de terra i calç, tenia 
les juntes de la tapa segellades amb estopa i dos cadenats. Cap 
marca, cap indici del contingut ni senyals de cap amo.

Els tres homes, forjats en la verema i la construcció de voltes, van 
mirar de descolgar-lo amb cordes i palanques, fent una rasa amb els pics i estovant el terreny 
amb aigua. Res a fer. El bagul no es va moure ni un pam.

Angoixats per la descoberta i alhora intrigats pel seu misteriós contingut, van començar a 
pensar que  havien trobat un tresor. Un tresor de cabals o metalls preciosos, arxius antics i 
llibres d´aventures, mapes i gravats sobre pergamí. Instruments de vent, teixits brodats o armes 
blanques i de foc...

De mica en mica, però, van començar a sospitar que potser l’arca feia de taüt i amagava un horrible 
crim. Que potser a dins hi havia ornaments negres i morats, calzes, imatges amenaçadores, 
canelobres i ciris per a cada banda de l’altar. O que el bagul era un parany i el seu fons una porta 
estreta de l’infern. 

I si fos l’equipatge d’un escamot isabelí ressagat i a l’aguait?  I si fos el patrimoni ocult d’un 
perillós furtiu de Balsareny o d’ Artés? I si a dins hi hagués, perfectament documentades, les 
gestes més fosques dels habitants d’Avinyó?

I si fos buit? Un cofre enorme i consistent, hermèticament i curosament tancat. Completament 
buit. Per què? Quin sentit tindria? Quina endevinalla amaga?

L’eufòria primera dels tres amics per l’estranya troballa va anar minvant. L’alegria es va anar 
convertint en ansietat i temor per haver desvetllat, tal vegada, un espai sagrat, clos i de silenci, 
de fortuna o de tenebra. Un enigma massa perillós per tot el que tenien vist, fins aleshores, sota 
les estrelles.   

Ja de capvespre, després de donar-hi voltes i més voltes, esporuguits i amb pena, van decidir de 
cobrir de nou el bagul amb terra i pedres fins dalt, sense regirar-lo, i es van juramentar de no 
revelar a ningú la descoberta, ni tan sols de parlar-ne mai més entre ells. A poc a poc van anar 
recuperant la rutina i la serenor de sempre, fins quasi oblidar el dia més emocionant, obert i 
extraordinari de la seva vida. 

Tot i així, no se sap com, tota la gent d’ Avinyó, grans i petits, generació rere generació, saben 
que en algun indret, a l’entorn de la Torre dels Soldats, hi ha enterrada l’ARCA de 1862. Entre 
ells no s’ho diuen i creuen de veres que els altres no en saben res. És un secret de poble. Però 
sempre que hi van a rondar, més sovint del que sembla, vigilen cautelosament tots els indrets 
per si encerten una pista reveladora de l’amagatall, somiat entre boires.

Ara, una hora o altra, si la troben, l’obriran?

Realitat i ficció      

LA LLEGENDA DE L´ARCA DE 1862
 Text: Santi Giró                                                           Il·lustració: Montse Serra
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Enguany commemorem els 150 anys del 
naixement de Pompeu Fabra, pare del 
català modern, i també el centenari de la 
seva Gramàtica catalana (1918).

Pompeu Fabra (Gràcia, Barcelona, 1868 
– Prada de Conflent, 1948) va basar la 
seva immensa obra en el català parlat, 
en oposició al català acadèmic, i va donar 
lloc al català modern.

La Gramàtica del 1918 i el Diccionari 
publicat l’any 1932 són les seves obres 
més conegudes i més importants, però 
Fabra té obra escrita sobre diversos 
aspectes de la llengua des de 1891 fins 
a la seva mort.

Avui que està a l’ordre del dia el tema 
dels exiliats i els refugiats, podem 
recordar que Fabra va arribar a la 
Catalunya Nord el 1939 i va quedar 
registrat com a “refugiat” a l’Illa de Tet 
(juntament amb altres personalitats, 
com Alexandre Cirici i Pellicer), segons 
documents trobats recentment en aquell 
municipi.

Després es va instal•lar a Prada. Els 
darrers anys de la seva vida (1942-1948) 
els va viure, amb la seva dona i les seves 
filles, en una casa situada al número 15 
del carrer dels Marxants, actualment 
gairebé abandonada, sense cap placa, 
amb els finestrons sempre tancats. Però 
no es descarta poder-la comprar algun 
dia i convertir-la en museu.

La seva tomba, al cementiri de Prada, 
s’ha arreglat fa poc.

D’altra banda, el Portal Pompeu Fabra 
a internet, inaugurat aquest any, dona 
accés al conjunt de la seva obra. 

Transcripció del “diari” Avinyó, novembre de 1969, núm. 51:
“BIBLIOTECA POPULAR
Des del divendres dia 19 de setembre, el poble compta 
amb un nou local públic. “La Biblioteca Popular d’Avinyó”. 
Projectada des de feia temps, s’ha pogut realitzar gràcies a 
la col•laboració de la Caixa d’Estalvis de Manresa, a través 
de la sucursal d’Avinyó, Ajuntament, Biblioteques Populars 
de Barcelona, i també a d’altres particulars que han ajudat a 
organitzar-la. 
Aquesta biblioteca ha obert les seves portes amb un total 
de 225 llibres i una colla de revistes i diaris que estan a la 
disposició de tothom, mitjançant el servei de préstec, que 
permet al lector emportar-se els llibres que li interessi a 
casa seva, durant un període de 15 dies. Aquesta biblioteca, 
tot just inaugurada, ja compta amb un grup força nombrós 
de lectors.”
S’ha d’anar gairebé cinquanta anys enrere per recordar que 
a la plaça Major, entre la font i l’ajuntament, hi havia un petit 
local que havia estat una finestreta de la Caixa de Pensions. 
Al quedar buit, s’hi va obrir la biblioteca popular d’Avinyó, 
subvencionada per la Caixa d’Estalvis de Manresa. Va ser 
impulsada pel grup de persones que, en aquell moment, 
editaven el “diari” Avinyó: Teresa Just, Ricard Cots, Jordi Vilar 
i Montserrat Herms. El petit local va acollir un embrió del 
que és ara la biblioteca pública. El fons inicial es va formar 
a partir de llibres donats per la llibreria de Montserrat, 
llibres del local de la piscina (on es conservava una Bíblia en 
català), llibres de l’Abrigall, fons donats per la Diputació de 
Barcelona i de particulars. 
La Magda Macià i la Montserrat Herms van ser les  voluntàries 
que obrien la petita biblioteca dos dies a la setmana. Es 
gestionaven els donatius i les noves adquisicions  i es  feia 
servei de préstec. La Magda recorda que, quan era l’hora 
de tancar, hi anava el Josep Muñoz per ajudar-la a posar el 
porticó de fusta que protegia la porta d’entrada.
Aquell petit local va ser el preludi de l’actual Biblioteca 
Pública d’Avinyó, de la qual commemorem enguany el 
quarantè aniversari.

Badallibres

    El valor de la biblioteca                               La llengua: Any Pompeu Fabra    
        
       Text: Fina Sala          Foto cedida pel grup de Fotos Antigues d’Avinyó                                      Text: Ramon Capelles, corrector de textos

LA LLEGENDA DE L´ARCA DE 1862
 Text: Santi Giró                                                           Il·lustració: Montse Serra
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Marea feminista 
8 de març de 2018

L’actualitat de l’últim trimestre en les portades dels diaris

Petita victòria
6 d’abril de 2018

Refugiats arreu 
18 de febrer de 2018

Incidència a tots els àmbits
25 de febrer de 2018

Tres candidats i sense president
23 de març de 2018

Ha quedat en no res
3 de març de 2018

Notícies en portada     

        E N  P O R TA DA
           Selecció: Eugeni Vila  
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            Text: Montse Herms                                                         Foto: Pep Pedragosa              

Per tal que tothom que vulgui aprendre català ho pugui fer,  el  Consell  Comarcal del Bages 
i  l’Ajuntament d’Avinyó organitzen cursos de formació de llengua catalana. El 19 de febrer, 
a la sala de plens de l’Ajuntament,  es van lliurar els certificats del mòdul A del Ser vei de 
Primera Acollida a les 15 persones que han completat la formació.  A Catalunya es parlen 
més de 200 llengües i  és el català la que ens uneix a tots.

L’Ajuntament d’Avinyó ha incorporat a la plantilla un vigilant municipal que vetllarà per la promoció activa del 
civisme i la seguretat al municipi. Es tracta de Domènec Casals, que va superar totes les fases del procés de 
selecció i que exerceix les seves funcions des del dia 1 de març.

“A la vessant est de Fucimanya, prop de la Gavarresa, brolla una surgència generosa d’aigua salada. Aquí neix 
el torrent Salat d’Avinyó, amb una aigua tan salada com la de mar.“ Amb aquesta introducció se’ns convidava a 
participar a la sortida geològica al torrent Salat d’Avinyó. El 27 de gener, més de quaranta persones d’arreu van 
fer aquesta sortida, guiada pel  geòleg  Josep M. Mata.

La Plaça és lloc de trobada i sovint s’hi desenvolupen activitats que afavoreixen la comunicació. 

- Cada 3r diumenge de mes s’hi  trasllada el Taller de danses tradicionals obert a tothom; també s’hi concentraran 
la major part dels actes de la Fira dels Matiners, i el dia de Sant Jordi hi haurà la lectura participativa de textos 
en veu alta. Darrerament ha estat el punt d’arribada de la 44ª Marxa de regularitat i orientació, i es va tornar a 
omplir de festa amb la  XXII Trobada de gegants…

I cada dia, en sortir d’escola, és espai de trobada i de 
joc. Una Plaça per viure-la. 

Any de neu, any de Déu. (Hi ha pagesos que completen 
el refrany dient: “Any de neu, any de Déu; però que no 
caigui a “lo” meu”.) Ha estat un hivern amb més d’una 
nevada; en ple mes de març, el poble encara es va 
despertar ben  emblanquinat.

En el camí que va del Tomàs a l’Abadal, a la part 
esquerra i a tot el llarg del camí, hi ha un filferro 
aguantat per claus clavats directament als pins. 
Alguns d’aquests arbres ja van ser castigats per 
l’incendi de l’estiu passat. Només els faltava aquesta 
nova agressió, pensem que denunciable.

El Bages, terra de vinyes i vins. Prop del poble, hi ha el celler Les Acàcies, que es defineix com el celler més 
petit del món. Darrerament ha obtingut la DO Pla de Bages amb els seus vins Avinius merlot i sirah, Avinius ull 
de llebre i Instant de flor.

Música al Catalunya. La Camerata Bacasis va posar música als films que es projectaven a la pantalla. Bandes 
sonores originals. Excel·lent concert. Atents a la programació del proper trimestre: Gòspel, El Senyor dels 
Llamps, festival de cine Clam, l’espectacle de Marcel Tomàs, espectacles infantils i el cine, gratuït, que programa 
la colla 8mm… Vaja, és un no parar!

Vint-i-u de març, Dia Mundial de la Poesia. A la biblioteca, un grup de persones llegeixen Apel·les Mestres en 
veu alta.

Un dels poemes, llegit pel Segimon Corominas, de cal Puça -noranta-quatre anys-, deia així:

Què ens quedarà de les vesprades / fredes i tristes de l’hivern? /

Ens quedaran dolces besades, / flors de tot l’any / tot l’any badades, /

i nostre amor que és fruit etern.

Subratllats



“COLORS DEL MÓN”
CARME FRANQUET
Text: Txell Ció                    Fotos: Carme Franquet

Sovint es diu que, per aconseguir que un infant esdevingui bon lector d’adult, és necessari que 
a casa, quan és petit, els seus pares siguin uns bons lectors, de manera que aquest infant en 
segueixi l’exemple. 

Tenir una mare que pinta, sentir l’olor de la pintura des de la primera edat, segur que també 
deu influir a fer que els fills, ja de petits, s’interessin per aquest món i s’hi capbussin fins a 
fer-se’l seu. Aquest últim cas podria ser el de la Carme, que ben aviat va començar a trastejar 
amb els pinzells i, tot i haver estat temporades més o menys llargues sense dedicar-s’hi, mai 
ha deixat del tot aparcat aquest art, que ha acabat esdevenint el seu hobby. 

Treballa dues tècniques: la pintura a l’oli, en la qual va iniciar-se en les activitats extraescolars 
amb la pintora Montse Serra, i l’aquarel·la, que va descobrir al taller del pintor Josep Barés.
S’inspira de manera visual: quan es posa davant la tela, té molt clar què vol pintar i a quin lloc 
ho vol col·locar. Ha fet una sèrie de quadres de colors vius, on predominen les formes huma-
nes. Són fotos reals, fotos del món, que ha vist en llibres, que li han agradat i ha volgut fixar 
en els quadres. 

Amb l’aquarel·la, fa més aviat paisatges i els colors són tipus pastel. És tot un món del qual diu 
que encara té molt per aprendre i en destaca el fet que, un cop s’ha aconseguit el color volgut, 
cal fer just la pinzellada precisa perquè, en cas d’error, és complicat corregir-ho. 

Ha fet exposicions per la Fira del Matiners, al forn de Cabrianes d’Avinyó, a la biblioteca 
d’Artés i al cafè llibreria l’Occità, de Vic. 

Acostuma a pintar per a ella mateixa i recorda que, amb motiu de la primera exposició que 
va fer, que va ser aquí a Avinyó, el fet que altres persones poguessin veure i opinar sobre 
els seus quadres li va fer passar nervis. Cada cop que ha venut algun quadre, li ha sabut una 
mica de greu. És com si s’emportessin un trosset d’ella mateixa. A la vegada, però, pensar en 
aquests quadres penjats a les parets d’altres cases, on hi haurà gent que en gaudirà, o des-
cobrir que una de les seves creacions se n’anava cap a Mallorca, també la fa feliç.


