
E
N

TR
E

V
IS

TA
: 

R
ic

ar
d 

Ló
pe

z 
i A

nn
a 

S
al

va
ns

, 
eq

ui
p 

di
re

ct
iu

 d
e 

l’I
E

S
 B

ar
no

la

Núm. 46- Preu 2 €
Juliol/agost 2021



El Pedrís   3   2   El Pedrís 

Els indults als presos i les preses 
polítiques han suposat un pas més cap 
a la fi de la repressió, sense renunciar 
a les aspiracions de llibertat del poble 
català. En el camí per posar fi al conflicte 
polític entre Catalunya i l’Estat s’obre ara 
una nova etapa on s’aposta per la via del 
diàleg entre els governs català i espanyol. 
D’una banda, a principi d’agost es reunirà 
la comissió bilateral Generalitat-Estat, 
després de tres anys sense contacte, on el 
govern català plantejarà aspectes com la 
gestió de ports i aeroports, el finançament 
de noves infraestructures i el repartiment 
dels fons europeus Next Generation. I de 
l’altra, a mitjan mes de setembre, està 
prevista la reunió de la taula de diàleg 
on s’abordarà específicament el conflicte 
polític i que ha de servir per acostar 
postures.

Tot i que les posicions de partida entre els 
dos governs es troben molt allunyades, el 

català anirà a la mesa de diàleg amb la 
convicció que un referèndum pactat és la 
millor manera de resoldre el conflicte. I 
amb tres propostes clares: l’amnistia, 
que ha suposar una solució global per al 
conjunt de l’independentisme, el dret a 
l’autodeterminació i el retorn dels exiliats, 
aspectes que considera claus per acabar 
amb la repressió política i econòmica i 
encetar una fase de concòrdia amb el 
govern espanyol. 

Cal ser conscients que es tracta d’uns 
aspectes, a priori, difícils d’assolir atenent 
les reiterades negatives del govern de 
Madrid, però no per això s’ha de renunciar 
a aquestes aspiracions amb  l’esperança 
que des de la Moncloa es canviï de postura 
i s’acabi acceptant un referèndum com la 
millor manera de resoldre les marcades 
desavinences. Donem, doncs, un marge a 
la via del diàleg tot i sent conscients, però, 
que si fracassa caldrà obrir noves vies.

elpedris@gmail.com
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L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer oficial la declaració 
de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, la malaltia que causa és la COVID-19. 
Quatre dies més tard, el govern espanyol decretava l’estat d’alarma i el confinament 
domiciliari de la població, que va durar 100 dies. A dia 30 de juny de 2021 hi ha hagut al 
món 182,312,882 casos confirmats i s’han produït 3,949,126 morts.

Si ens fixem en Avinyó, l’any passat hi van haver 18 defuncions inscrites al Registre Civil, 
27 segons el portal Memorali i encara no hi ha dades de l’Idescat (Institut d’Estadística de 
Catalunya); això fa una variació mínima de la mitjana. Els morts per Covid-19 coneguts 
fins al dia d’avui han estat 2.
                                                                                       
Les infeccions detectades segueixen una constant tot l’any 2020, amb un repunt les 
dues últimes setmanes de l’any amb 18 i 20 positius i es produeix un màxim a la 3a 
setmana de febrer d’aquest any amb 37 casos i el juliol d’aquest any s’ha arribat a 16 
positius els dies 12 i 19.

A Avinyó a 20 de juliol s’han administrat 2.506 dosis de vacuna, amb un màxim de 141 
dosis el 27 d’abril i un rebuig a la vacuna del 1,7 %.

Les vacunes administrades estan repartides per les empreses:

A l’ensenyament l’afectació ha estat mínima, a l’escola Barnola hi van haver 110 casos 
sospitosos amb 19 positius i 2 grups confinats

• 1r ESO B (1r trimestre)
• P5-1r groc (2n trimestre)
a la llar l’Estel, dos casos positius.

La residència Relat es va escapar de les primeres onades, però aquest juliol també està 
afectada amb una trentena de casos confirmats de Covid,

Medi ambient

EVOLUCIÓ DE LA COVID A AVINYÓ
  Text i gràfiques: Eugeni Vila                                                                                                                                                            

Actualitat sanitària
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La situació d’emergència climàtica que fa 
massa anys que dura i que darrerament 
s’ha anat agreujant, interpel·la cada vegada 
més a tota la societat perquè es prenguin 
mesures realment efectives per a salvar el 
planeta i a nosaltres mateixos. Una de les 
mesures urgents és la de deixar d’utilitzar 
combustibles fòssils, que són els causants 
de l’increment de CO2 a l’atmosfera i de 
l’efecte hivernacle que està augmentant la 
temperatura del planeta. No oblidem tampoc 
l’efecte negatiu causat per la gran producció 
de residus que ens comencen a ofegar per 
no aplicar les màximes de reduir, reciclar i 
reutilitzar. 

La transició energètica cap a una societat lliure 
de combustibles fòssils passa per apostar 
fermament per les energies renovables i per 
una producció energètica descentralitzada 
i propera a l’usuari. En aquest sentit, la 
publicació del Reial Decret 244/2019 
de 5 d’abril que “regula les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de 
l’autoconsum d’energia elèctrica” va posar fi 
a les traves amb què els governs del PP van 
frenar al desenvolupament de les energies 
renovables. Amb aquest decret es va obrir 
un camí esperançador que la situació 
climàtica ens crida a seguir. A partir d’ara, 
som tots nosaltres, ciutadans, empreses, 
administracions... qui hem de fer efectiu el 
nostre compromís amb les energies netes i 
de proximitat.

A Avinyó cada vegada hi ha més habitatges 
que estan instal·lant plaques solars 
fotovoltaiques per l’autoconsum. Això és una 
bona notícia. I amb la voluntat de facilitar 
aquestes instal·lacions, l’Ajuntament ha 
establert una reducció del 50% durant 5 
anys en l’Impost de Béns Immobles (IBI) pels 
habitatges que facin aquestes instal·lacions 
i una rebaixa del 95% en l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
per les obres d’implantació.

A l’equip de govern tenim clar que el 
mateix Ajuntament ha d’aplicar en els seus 
equipaments i instal·lacions municipals 
aquestes mesures d’utilització d’energies 
renovables i d’estalvi energètic. Per això 
hem anat fent passos en aquest sentit que 
ara es comencen a concretar. Un d’ells és la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
d’autoconsum al pavelló.

Fa poc més d’un any, l’Ajuntament d’Avinyó 
va sol·licitar la redacció d’un projecte per 
a instal·lar un sistema de plaques solars 
fotovoltaiques per l’autoconsum que pogués 
servir per a diversos equipaments. El 
projecte va ser redactat amb el suport del 
Consell Comarcal del Bages i la Diputació 
de Barcelona. Ara, una vegada aconseguit el 
finançament necessari, amb una combinació 
d’ajuts de la Generalitat, la Diputació de 
Barcelona i de fons del mateix Ajuntament, 
estem en condicions d’executar l’obra. Aquest 
mes de juliol ha sortit a licitació pública i 
durant 20 dies les empreses interessades 
poden presentar les seves propostes.

El projecte preveu una instal·lació fotovoltaica 
amb una potència nominal menor de 100 kW 
i una potència pic de 97,68 kWp. El sistema, 
amb 296 plaques solars fotovoltaiques 
situades a la coberta del pavelló, funcionarà 
en règim d’autoconsum compartit, de manera 
que l’energia elèctrica generada servirà per 
a diversos equipaments, entre ells el pavelló 
d’esports, l’Institut Escola Barnola, la piscina 
municipal i l’edifici de l’ajuntament a la plaça 
Major. Aquesta aportació d’energia des de la 
instal·lació de plaques del pavelló permetrà 
que en aquests equipaments es redueixi 
considerablement la compra d’electricitat de 
la xarxa comercial i comportarà un important 
benefici econòmic i mediambiental per al 
municipi. El pressupost d’execució de la 
instal·lació és de 139.842,13 euros. 

Des de l’ajuntament       

CLUB PÀDEL AVINYÓ
                      

                      Text: Roger Puig Morera                                                                                                                                                                    

TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
         Text: equip de govern          
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El pàdel és un esport a l’alça a Avinyó.

El Club Pàdel Avinyó va néixer gràcies a 
un grup d’aficionats a aquest esport l’any 
2016, moment en el qual van començar 
a participar en les competicions 
esportives de la Generalitat de Catalunya 
en modalitat mixta (Padelcat) i van 
arribar a aconseguir el campionat de la 
tercera categoria (2017). Actualment es 
competeix a la lliga comarcal d’Osona en 
modalitat femenina (18 dones) i masculina 
(24 homes). S’ha arribat a quarts de final i 
a la final respectivament. Les jugadores i 
jugadors que integren aquests equips són 
principalment del municipi, però també 
n’hi ha que venen d’altres municipis de 
la comarca. L’edat dels membres del club 
oscil·la entre els 19 anys i els 58. 
No ha estat fins al 2021 que el club ha 
entrat a formar part de la Coordinadora 
d’Entitats del municipi. La seva finalitat és 
fomentar la pràctica esportiva del pàdel 
al poble, sense prioritzar la competitivitat 
per sobre dels aspectes lúdics o socials. 
Som un club obert i transparent, punt de 
trobada per a totes les persones en un 
entorn esportiu ètic i social, per fomentar 
una convivència responsable.   
El club rep el suport de diversos 
patrocinadors municipals i comarcals, 
a banda de la col·laboració directa de 
l’Ajuntament. Gràcies a aquestes ajudes 
es poden portar a terme diverses 
activitats anualment: tornejos socials, de 
festa major..., o intercomarcals i partits 
per a la Marató de TV3. El club té ganes 
de seguir potenciant aquest esport i, per 
això, té l’objectiu d’arribar a oferir cursos 
d’iniciació per a infants i adolescents. 
Cada vegada són més els què practiquen 
el pàdel. Un exemple ben clar ha estat que, 
durant el temps de pandèmia, les pistes 
del poble han estat ocupades bona part 
del dia amb avinyonenques i avinyonencs 

de diverses edats. Davant l’auge de la 
pràctica d’aquest esport en el nostre 
poble, és important tenir unes bones 
instal·lacions, que haurien d’incloure un 
equipament per poder guardar material 
de la zona esportiva (tenis-pàdel).

Si voleu estar assabentades i assabentats 
de tots els esdeveniments que organitza i 
en què participa el club només ens heu de 
seguir a Instagram (@clubpadelavinyo), 
on ja hi ha més de 600 seguidors i 
s’hi acumula més d’un centenar de 
publicacions [juny 2021].

Si esteu interessats a formar part dels 
equips, també us podeu posar en contacte 
amb nosaltres per correu electrònic 
(clubpadelavinyo@gmail.com) o a través 
de qualsevol membre de la Junta del Club.

Junta constituïda oficialment des de l’any 
2020:

• Presidència: Toni Careta
• Vicepresidència: Bet Corominas
• Secretariat: Txell Gisbert
• Tresoreria: Tina Borralleras
• Vocalia: Roger Puig i Gerard Lazo
• Altres: Joan Alegre, Geni Altarriba, Eva 

Carrera i Rubén Luis. 

Animeu-vos a jugar a pàdel! Us hi 
esperem!
 

Club Pàdel Avinyó

Essències

CLUB PÀDEL AVINYÓ
                      

                      Text: Roger Puig Morera                                                                                                                                                                    

TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
         Text: equip de govern          
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El 6 d’abril passat va morir Arcadi Oliveres, 
economista i activista que va participar en 
nombrosos moviments socials a favor de la 
pau, la justícia social, els drets dels pobles i les 
finances ètiques.

En el seu llibre pòstum, Paraules d’Arcadi (Angle 
Editorial 2021), editat i prologat per l’artesenca 
Mar Valldeoriola, fa memòria de les seves lluites 
i de la seva vida tot repassant conceptes que han 
guiat el seu posicionament: democràcia, refugiats 
i migracions, canvi climàtic, antiarmamentisme, 
cultura de la pau, etc.

Sobre la democràcia, analitza qui pren realment 
les decisions. La democràcia, diu, és un sistema 
que cal protegir i enfortir, ja que és molt fràgil 
i sovint més aparent que real. En el món polític 
i jurídic veiem molt clarament que l’actuació 
dels poders fàctics és inapel·lable. I en el món 
empresarial la participació també és difícil. 
Comenta especialment la mala salut democràtica 
de l’Estat espanyol i la pràctica inexistència de la 
democràcia en el món econòmic.

Del capitalisme diu que és un sistema injust i 
assassí que cal erradicar perquè és un sistema 
pervers que mata vides.

Sobre els diners critica l’especulació 
desmesurada. Diu que mai no s’hauria de cobrar 
interessos per damunt de la inflació. L’especulació 
genera els abusos dels bancs i els paradisos 
fiscals. Són escandalosos els sous dels grans 
directius dels bancs i, a sobre, si fan fallida, els 
rescaten amb els nostres diners. Van ser creats 
com un mitjà d’intercanvi i s’ha convertit en un 
mitjà d’especulació. Cal nacionalitzar la banca i 
fer els diners més prescindibles.

Sobre la llibertat, exercida amb responsabilitat, 
ens permet decidir el nostre camí a la vida. S’ha 

d’exercir amb criteris ètics que no perjudiquin 
els altres. Amb tot, depèn de les possibilitats 
de subsistència i de l’entorn. Hi ha elements 
que coarten la llibertat. Fins no fa molt era la 
religió. Actualment, la societat de consum i la 
febre consumista. La llibertat d’expressió és 
actualment restringida a l’Estat espanyol per la 
llei mordassa. La llibertat de circulació et pot 
costar la vida: al mar o en una tanca. Si no tens 
un salari digne no tens llibertat

Queden molts altres temes, com poden ser el 
canvi climàtic, el pacifisme o la guerra.

Però voldria acabar amb una certa literalitat del 
pensament de l’Arcadi sobre els refugiats: 

“Avui, amb tot el mapa que tenim de morts a la 
Mediterrània, hem de tornar-nos a preguntar on 
queda la dignitat humana i què ha passat amb 
el dret d’asil. Com pot ser que es deixin morir a 
la mar milers de persones? El sistema pervers 
de relacions internacionals fa que molt sovint no 
ens adonem de com en podem ser còmplices.”

“El cas del Congo és molt didàctic. El Congo 
era colònia belga. Bèlgica li va atorgar la 
independència. El líder de la independència es 
deia Lumumba. I aquest senyor, quan va accedir 
a la presidència del govern, va pronunciar 
diversos discursos assegurant que la riquesa 
seria per als congolesos. Al cap d’uns mesos 
va ser assassinat. Aleshores es va nomenar 
una comissió d’alt nivell de les Nacions Unides 
i es va descobrir que qui el va assassinar va 
ser el govern de Bèlgica. I al moment d’establir 
sancions, el delegat de la ONU encarregat 
d’això, Dag Hammarskjold, va tenir un misteriós 
accident d’avió quan sobrevolava el país africà 
No va passar mai res amb Bèlgica, tot i que 
recentment el rei dels belgues ha demanat perdó 
públicament al Congo per com els havien tractat. 
Dos o tres anys després del misteriós accident, 
va accedir al govern Mobutu, que durant més de 
30 anys va governar el Congo amb mà de ferro. 
Mobutu havia fet un pacte amb una vintena de 
companyies transnacionals perquè explotessin 
els recursos del Congo: Bayer, Samsung...”

Pobresa assegurada. I després ens queixem si 
venen cap aquí.

Al fons, a l’esquerra     

                          PARAULES D’ARCADI
                   

                Text: Ramon Capelles                                                                                                                                                                Foto: arxiu                                                                  
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Riba i Giner@DianaRibaGiner·29 d’abr.
Més de 250 representants polítics d’arreu del 
món signen avui una carta a @sanchezcastejon 
reclamant l’#amnistia per als represaliats catalans 
i una solució democràtica al conflicte. It’s time 
to foster dialogue, negotiations and democracy 
#CatalanAmnesty 
https://eucatplatform.eu/letter-on-amnesty/

Carme Forcadell@ForcadellCarme·21 de maig
Estimat president @perearagones, enhorabona i 
molta sort i encerts! Avui m’hauria agradat molt 
poder-te acompanyar a tu i a les companyes d’@
Esquerra_ERC  en un dia històric. Convençuda que 
sabràs dirigir el país cap a la reconstrucció i la 
recuperació, endavant!

Esquerra Republicana@Esquerra_ERC·21 de juny
“Exigim que es pugui tramitar una llei d’amnistia 
que acabi amb aquesta situació d’injustícia i 
retorni a la política un conflicte que s’ha de 
resoldre políticament i democràticament. Urna 
amb vot. I això ho defensa entre un 70 i un 80% de 
la ciutadania de Catalunya”, clou @martavilaltat

Revista de Catalunya@RevistadeCat·25 de juny
“Vivim a casa amb papers falsos. Això vol dir que 
naixem, vivim i morim com estranys a casa nostra. 
Cap dels que som aquí no tenim papers que diguin 
que som catalans. Són papers falsos. Tan legals 
com vulguis, però són papers falsos.” 31 aniversari 
del traspàs de M. de Pedrolo.

El Món@MonDiari·28 de juny
Puigdemont, Comín i Ponsatí pregunten a 
Brussel·les si el govern espanyol va impedir la 
mediació després de l’1-O.

Roger Torrent i Ramió@rogertorrent·29 de juny
La repressió no s’atura. El Tribunal de Comptes 
reclama unes fiances injustes i desorbitades als 
nostres companys per l’activitat exterior de la 
Generalitat entre el 2011 i el 2017. La lluita pels 
drets i les llibertats continua. Al vostre costat 

Pedro Sánchez@sanchezcastejon·30 de juny
Representante gubernamental de España. Ha 
llegado el tiempo del perdón, de la única opción 
posible: el acuerdo. Es imprescindible que 
Cataluña hable con Cataluña para recomenzar. 
Nos necesitamos todos para el acuerdo, queremos 
contar con todos/as en la etapa de concordia y 
oportunidades que se abre tras la pandemia.

Pablo Casado Blanco@pablocasado·30 de juny
Sánchez es el hombre de paja de los nacionalistas. 
Razona y se expresa como uno de ellos, pero les 
ha faltado tiempo para enseñarle el mechero en 
cuanto han salido a la calle.
Debería aprender de una vez que Cataluña es 
de todos los españoles, y España de todos los 
catalanes.

Pedro Sánchez@sanchezcastejon·1 de juliol
Representante gubernamental de España. Entiendo 
a quienes tienen dudas respecto a los indultos; les 
pido magnanimidad. La democracia española es 
tan fuerte que es capaz de hacer estos ejercicios 
de perdón en favor de la convivencia. Nosotros no 
olvidamos lo que se hizo, solo queremos reparar 
las heridas. #SánchezARV

Òmnium Cultural@omnium·1 de juliol
Hi ha més de 3.300 persones represaliades per 
l’Estat. I tenen nom i cognom. I no ens oblidem de 
cap. Amb els indults res no s’acaba i res no ens 
atura. Per l’amnistia i per l’autodeterminació, fem-
nos lliures!

Toni Comín@toni_comin·2 de juliol
Orgull de confirmar que la presó no només no 
els ha vinclat, sinó que el seu compromís amb 
la República decidida legítimament l’1-O és més 
ferm que mai.

Lourdes Ciuró@lciuro·2 de juliol
Cap indult, cap disculpa ni cap concessió repararan la 
petjada totalitària que l’estat ha deixat sobre les nostres 
institucions i els nostres representants polítics. Estar 
al costat correcte de la història també vol dir patir un 
present per garantir un futur.

Política nacional

                          PARAULES D’ARCADI
                   

                Text: Ramon Capelles                                                                                                                                                                Foto: arxiu                                                                  

                D E  L A  X A R X A 
       Selecció: Helena Vilà                                                                                                      Foto: arxiu
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Què és Escola Nova 21? -Escola Nova 21 
sorgeix de la necessitat de renovació del 
sistema pedagògic a les escoles i s’inspira 
en les escoles de l’època de la república 
que van portar a terme metodologies 
significatives per a l’alumnat, més 
properes a ell, més vivencials. Aquest 
sistema va quedar estroncat per la 
guerra civil i la dictadura. Cap als anys 
60/80 es comencen a recuperar algunes 
d’aquestes pràctiques, es comença 
a recuperar el català aquí a l’escola 
Barnola i moltes altres coses. Més tard, 
irromp internet, el tercer gran canvi 
que ho sacseja tot. Es  constaten  canvis en 
l’àmbit social, d’immigració, tecnològics, 
econòmics, tot el tema de la globalització... 
Tot s’està transformant molt. Les feines 
s’han mecanitzat, automatitzat, i l’escola no 
estava donant resposta a tots aquests canvis. 
Hi ha feines que requereixen estratègies més 
socials i nosaltres creiem que és important 
que des de l’escola es treballi, es desenvolupi 
aquesta part. 
Hi ha uns principis bàsics de l’aprenentatge 
i és important trobar l’equilibri entre la 
tecnologia que es va imposant i l’educació 
més humanista, més social. La part emocional 
també és important. 

Com s’implementa? -A partir de la inquietud 
d’unes quantes persones de diferents mons, 
l’educatiu, el social..., que troben aliances 
amb el món econòmic (La Caixa) i amb el 
departament d’Educació. I el que fan és 
aglutinar aquestes escoles de nova creació, 
que portaven anys treballant d’aquesta 
manera, les analitzen i intenten proposar una 
sèrie de centres que en tres o quatre anys, 
amb formació i acompanyament, puguin 
transformar en aquest sentit... I fan una crida 
a tot Catalunya proposant aquest sistema, 
que era molt ben estudiat i estructurat... S’hi 
van apuntar més de quatre-centes escoles. 
Nosaltres, a proposta d’alguna família, ho 
vam valorar amb el claustre, de fet ja n’havíem 

sentit a parlar, ens va semblar engrescador 
i ens hi vam apuntar. Com que eren moltes, 
van agafar-ne una mostra representativa 
de trenta centres, tant públics com privats 
o concertats, rurals, urbans, grans o petits... 
Vam estar de sort i ens van escollir, i això ens 
va permetre estar tres anys acompanyats. 
La primera setmana de juliol, una part del 
claustre anàvem a Barcelona a fer formació, 
després ho traspassàvem als companys. 
Hem tingut l’oportunitat de visitar diferents 
escoles de tot Catalunya, compartir material, 
assistir a xerrades de persones expertes o 
documentals sobre el tema, fins i tot d’altres 
països, hem rebut diferents estímuls.
O sigui que el projecte educatiu del centre 
que hi ha actualment es va crear a partir de 
les idees i del que va sorgir entre els alumnes 
i les famílies. I en representació del Bages 
només hi érem nosaltres.

Per què sorgeixen els instituts escola? -Doncs  
de la necessitat de sacsejar el sistema 
educatiu preguntant-se què es pot aportar, 
què es pot recuperar, quines noves propostes, 
quines noves maneres de fer escola podem 
fer. Aquest model només estava en l’escola 
concertada o privada, a l’oferta pública no 
existia. Abans, amb l’EGB, es feia escola fins 
als catorze anys; això la LOGSE ho va tallar 
i els alumnes havien  d’anar a l’institut als 
dotze. Aquí les escoles  concertades/privades 
van decidir que continuaven escolaritzant 

De prop      

L’EQUIP DIRECTIU DE L’ IES BARNOLA
RICARD LÓPEZ (Director)  I  ANNA SALVANS (Cap d ’estudis)

 Text: Isabel Serra                         Fotos: Pep Pedragosa 
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fins als setze, i els funcionava. Llavors el 
sistema públic s’adona que es perden molts 
alumnes en les transicions entre etapes. 
Entre infantil i primària no perquè en molts 
centres ja van units. Però en la secundària era 
diferent; alguna cosa en el sistema no estava 
funcionant. Potser l’ acompanyament dels 
alumnes, potser la transició entre etapes... 
Llavors a Catalunya (això només està passant 
aquí) es fa aquesta aposta per un model que 
integra les diferents etapes educatives de 
l’escolaritat obligatòria, i ja fa deu o dotze 
anys -institut Costa Llobera (Barcelona) i 
Jacint Verdaguer (Sant Sadurní) van ser els 
primers- s’ha anat ampliant i ara potser ja hi 
ha una vuitantena de centres, però encara és 
molt poc. 
A darrere de tots aquests canvis hi ha una 
inspecció, un seguiment  de la Generalitat, un 
no pot fer i desfer com vulgui.

Amb quina intenció sorgeixen els IE? -A l’etapa 
infantil i primària hi ha hagut canvis importants 
i significatius que s’han anat entomant, però 
quan passaven a la secundaria molts alumnes 
consideraven que era com una màquina de 
produir: passar de matèria en matèria i no 
tenien en compte res més i hi havia alumnes 
que quedaven penjats.  Aquests IE són centres 
de nova creació i continuïtat de la primària, 
que no vol dir que facin el mateix, però sí 
que estan plantejant metodològicament una 
altra manera d’acompanyar, d’educar, que pot 
afavorir més  l’alumnat, de manera que arribi 
a més alumnes i se’n puguin sortir.

Com és d’important la implicació de les 
famílies? -Des d’un bon principi hem intentat 
mantenir una activitat mensual de participació 
amb les famílies, i hem intentat fer-ne de 
diferents. Des de crear conjuntament el 
projecte educatiu fins a l’arranjament del pati. 
Alguns mestres més experts ens explicaven 
que entre els anys 60-80 hi havia encara 
moltes coses a fer i hi va haver un teixit més 
associatiu, però hi ha la percepció que, amb el 
pas dels anys, s’ha anat diluint i tecnificant. Ara 
ha canviat molt la societat i potser cal trobar 
el rol, de quina és la funció d’una AFA, què es 
pot fer per ajudar o col·laborar, o recuperar 
algunes de les  funcions que ja existien.

Quins objectius han d’assolir quan acaben 
sisè? -Això és comú per a totes les escoles. 
Fins i tot hi ha proves d’avaluació externes 
anomenades “competències bàsiques“, que 
comprenen matemàtiques, llengües i medi, i 
està molt bé com a base, però  dins del sistema 
educatiu es reconeix que hi ha competències 
intangibles: treballar en equip, tenir iniciativa, 
autonomia..., que no s’està valorant. En 
referència al rendiment acadèmic, estem a la 
mitjana que ens correspon, ni més amunt ni 
més avall. 

Entre primària i secundària, com funciona 
el nexe? -Una de les coses que vam creure 
importants és que havia de ser un claustre 
únic, i per fer això vam haver de modificar 
l’horari. Intentar entrar i sortir tots a la mateixa 
hora. Això genera poder trobar més espais 
de trobada entre els mestres i principalment 
entre l’alumnat. I la metodologia que hem 
iniciat a primària pot continuar a secundària, 
i la coneixença de l’alumne des de P3 fins a 
acabar l’ESO no queda tallada, no és un tornar 
a començar sinó que hi ha aquesta continuïtat. 
Creiem que és important.

Degut als canvis, han marxat molts alumnes? 
-No, si comptes el tant per cent és molt poc. 
Hi va haver un pic el primer any en un curs 
concret, però el percentatge global va ser 
insignificant. I quan vam passar a ser institut, 
els de sisè van haver de decidir, i aquí hi va 
haver una majoria d’alumnes que van voler 
continuar, però també n’hi va haver uns quants 
que van decidir marxar. Aquests han estat 
els dos moments en què hi ha hagut aquesta 
situació, segurament per por al canvi, a la 
incertesa.  S’explica bé a les famílies; sempre 
hem estat disposats a parlar-ne i explicar-
ho tal qual. I si tot això ha servit per fer-ne 
debat sobre educació, doncs ja considerem un 
objectiu assolit. 

De prop
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El proper 26 de setembre tindran lloc 
unes eleccions històriques a Alemanya. 
Suposaran el relleu de la cancellera Angela 
Merkel, que és al poder des de l’any 2005, 
i posaran el punt i final al seu lideratge 
europeu. En aquestes eleccions post-
pandèmia, en què la locomotora alemanya 
s’ha vist ressentida, apareix una nova força 
política entre les favorites. Es tracta d’Els 
Verds, la força ecologista que propugna un 
model de creixement econòmic respectuós 
amb el medi ambient. És, però, un partit 
que s’ha centrat molt, amb uns postulats 
liberals i disposat a negociar amb els altres 
partits. 

Per altra banda, ja estem patint els durs 
efectes del canvi climàtic; la mateixa 
Alemanya s’ha vist sacsejada per pluges 
torrencials en ple mes de juliol, que han 
provocat una autèntica catàstrofe en forma 
de vides humanes. Davant la situació 
actual, la Unió Europea s’ha marcat 
l’objectiu de ser climàticament neutra el 
2050, a través d’una forta reducció de les 
emissions de CO2. De cara a 2035, per 
exemple, ja no es podran vendre vehicles 
de combustió. Caldrà una forta inversió 
en les infraestructures necessàries per 
afrontar aquesta acció climàtica.

Les polítiques de la Unió Europea i les 
eleccions alemanyes impactaran també al 
sud d’Europa. Catalunya, amb un govern 
recentment estrenat, pot aprofitar aquesta 
oportunitat de les noves polítiques verdes. 
Aquí tenim molts problemes a abordar. 

Com ara la contaminació de l’aire a les 
ciutats, a través de la inversió i el foment 
del transport públic, el cotxe elèctric o la 
limitació de vols barats i creuers. A l’àmbit 
rural, per exemple, caldrà una limitació de 
les macro-granges que perjudiquen les 
aigües. 

Per descarbonitzar l’economia, són 
fonamentals les energies renovables, com 
la solar i l’eòlica. Les condicions naturals 
del nostre país són ideals. En el cas de la 
solar, es podria prendre com a referència 
el model nòrdic amb instal·lacions per 
a l’autoconsum local, gestionades pels 
ajuntaments o mancomunades. En el cas 
de l’eòlica, caldria repartir el seu impacte 
visual arreu del territori per igual, ja que 
sembla que tots els parcs van a les terres 
de l’Ebre.

Per portar a terme aquestes inversions, 
es podrà disposar dels fons europeus de 
recuperació econòmica i competitivitat 
Nextgeneration en què Espanya podrà 
accedir a 140.000 milions d’euros entre 
2021 i 2026, el 37% dels quals anirà a 
projectes verds, i el 20%, a la digitalització. 
Esperem que puguin ser cogestionats per 
la Generalitat.

Recordo un article de la Cèlia Serra fa 
anys a la revista El Garrofí en el qual 
assenyalava que el segle XXI seria el de la 
revolució ambiental. Doncs bé, sembla que 
ja ha arribat.

Crònica      

            L’ E C O N O M I A  V E R DA ,  N O U  M OTO R  P E R  A  E U RO PA  

              
                Text i foto: Andreu Craviotto          
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Una visita al voltant de l’església i la rectoria 
de Santa Maria d’Horta d’Avinyó permet veure 
la part exterior de l’absis romànic. Un cop a 
dins,  veiem la finestra romànica de doble 
esqueixada, descoberta sota un 
bastiment de guix arran de les 
obres de consolidació estructural 
del temple de l’any 1996.
Tot això van poder veure els 
Amics de l’Art Romànic del 
Bages a la visita guiada que es va 
organitzar el 27 de juny passat, 
acompanyada d’un concert de 
música barroca a la mateixa 
església parroquial, concert final 
del cicle d’enguany organitzat 
a diferents temples romànics 
amb el títol MÚSICA I ROMÀNIC. 
La intenció principal dels Amics 
de l’Art Romànic és preservar, 
conèixer, estudiar i difondre 
l’art romànic, juntament amb la 
nostra història i el patrimoni medieval. És per 
això que els guies que porten a terme  les visites 
guiades són persones estretament vinculades 
al territori i coneixedores de la història local.
A l’antic terme de la Vall d’Artés, documentat 
des del 889, Horta hi apareix documentada des 
del més que probable origen del topònim d’Orta 
(Horta fins el s. XVIII s’escrivia sense h). Es feu 
una breu descripció de situació de l’antic poble 
d’Horta, documentat entre el 1272 i el 1343, de 
quan i com Horta es constitueix com a municipi 
el 29 d’abril de 1636 i  amb referències al 
tractat de separació d’Artés del 29 d’abril de 
1637. S’explicà també l’aprovació d’impostos 
especials per part de l’Ajuntament d’Horta per 
sufragar les obres d’ampliació de l’església 
el 1682 i la formació cronològica de l’actual 
poble d’Horta per carrers, de la primera opció 
de l’Ajuntament d’Horta de formar un municipi 
segons la llei de 1845 amb els pobles de Sant 
Joan d’Oló i la Quadra del Solà de Sant Esteve, 
de l’annexió a Avinyó, de la majoria absoluta en 
la votació per segregar-se d’Avinyó l’any 1855, 
dels guanys (1871) i pèrdues (1889) parroquials 
després de l’annexió a Avinyó... 

Molts dels assistents van quedar meravellats 
amb les pintures actuals de l’altar major, 
pintures de Joan Vilarrubias Ros de l’any 1957.
Acabada la visita va començar el concert amb 

DUET VIOLET, format per 
la violoncel·lista Núria 
Conangla (@nconangla) i 
el violinista Joan Mestre, 
que ens va oferir música 
de Haendel, Bach, Vivaldi 
i Telemann.
Després del concert, els 
assistents van poder 
visitar l’absis romànic 
d’estil llombard que 
només es pot visitar des 
de l’interior de la rectoria. 
I també dos arcs gòtics 
dels segles XIII i XIV  de 
la mateixa rectoria.
Els edificis del centre 
parroquial d’Horta i 

la rectoria van ser protegits amb tanques a 
demanda de l’organització i un servidor, degut 
a la perillositat que comporta el seu estat 
actual. Cal donar les gràcies a l’actual regidor 
de serveis, Pep Pedragosa, pel seu seny i per 
permetre que les tanques s’hi quedin per 
protegir de possibles accidents tant als nens 
del parc infantil com als usuaris de l’església 
parroquial.
Des de l’annexió a Avinyó i, segons l’arxiu 
parroquial d’Horta, a partir de 1855 ja es 
comencen a fer obres pagades pels parroquians 
pels desperfectes de l’església i la rectoria i 
l’estat no millora. Quan la rectoria era també 
l’ajuntament, el manteniment era continu. Quan 
el poder local es concentra a Avinyó poble 
reverteix bàsicament a Avinyó. Fa uns anys, 
es va anunciar des de l’Ajuntament un conveni 
entre Avinyó i el bisbat de Vic per l’ús de Santa 
Maria d’Horta. Si els veïns del municipi tenim un 
immoble en mal estat i que pot provocar mals 
a terceres persones l’Ajuntament intervindrà. 
Per què no ho fa a la parròquia? I el conveni?

Tribuna 

L’ E S G L É S I A  D E  SA N TA  M A R I A  D ’ H O RTA  D ’AV I N YÓ
              Text i foto: Damià Vendrell Roca                                                                   

            L’ E C O N O M I A  V E R DA ,  N O U  M OTO R  P E R  A  E U RO PA  

              
                Text i foto: Andreu Craviotto          
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M’agrada la feina que faig. És 
entretinguda, em permet parlar amb 
la gent i en puc veure els resultats 
de seguida. Potser algunes persones 
pensen que l’estètica és superficial, però 
jo no ho crec. Mostrar una bona aparença 
externa és una manera de sentir-se 
millor per dins. Ben mirat, tothom té 
dret a veure’s amb el rostre cuidat i un 
aire rejovenit. Per això, quan em van 
acceptar d’aprenenta a la perruqueria, 
el cor em va fer un salt. Quina il·lusió! 
Quantes ganes d’aprendre coses! I com 
que ara ja soc una mica autònoma, em 
puc dedicar a fer serveis a domicili. No 
és que m’agradi gaire treballar fora de 
l’establiment, ho reconec, però intento 
superar la inseguretat seguint els 
consells que he rebut i procurant no 
desviar-me de les indicacions que em 
donin.

Avui, precisament, m’espera una clienta 
una mica especial. Tinc el temps just 
i he de córrer una mica, però repasso 
mentalment el panorama que em trobaré. 
El repte és molt elevat: la destinatària del 
tractament és un belluguet recalcitrant 
amb un pèl indomable i gruixut. Costa 
molt, que li agafi el tint. En fi, ho provaré, 
però el problema és que hem de ser 
dos perquè no s’esveri massa. Vol que 
tothom estigui per ella, com si fos la 
reina d’Anglaterra. I au, vinga, que no en 
faltin, d’assistents!

A vegades n’hi hauria per engegar-la a 
pastar fang. Però paciència, em diuen. 
«Jo de tu ja hauria acabat», afegeixen, i 
m’animen assegurant-me que, d’aquesta 
missió, se’n pot treure un bon jornal. 
Doncs bé, mans a l’obra: comencem el 
procés! 

Poso el tint, espero mitja hora, però 
no li agafa. Poso un número més fort. 

Amb la pudor intensa del líquid, la 
clienta esbufega i s’enfada una mica. 
És molt exigent! I quin caràcter, òndia! 
Per tot protesta. A més, no para quieta 
ni un minut. Realment, és d’allò més 
difícil treballar amb aquesta pressió. 
Totes les persones que estem al seu 
voltant intentem tranquil·litzar-la. Qui 
la coneix des de fa més temps sap de 
quin peu coixeja i, per tant, pot tenir 
més mà esquerra que jo. De mica en 
mica, aconseguim evitar que s’exalti de 
forma descontrolada. És important que 
el tractament de bellesa vagi com una 
seda. Al capdavall, és ben cert que la 
gratificació serà substanciosa, però cal 
enllestir la feina amb un bon resultat.

Malgrat les queixes i la impaciència de 
l’excèntric personatge, al cap de mitja 
hora constato que el tint, per fi, ha quedat 
ben agafat. Al·leluia! Agafo una esponja 
suau i, amb molta cura, li netejo el tint 
que sobra. Convé que no li regalimi cap 
a la boca. Ja prou que remuga, amb 
l’estona que s’ha hagut d’esperar!

Per sort, tot ha acabat bé. Puc afirmar 
que ha sigut un èxit rotund, la tenyida dels 
pèls de la mula. Ara fa molta patxoca, i 
es podrà vendre a un bon preu. Amb els 
bigotis tenyits, l’animal es veurà molt 
més jove i se’n podrà treure un millor 
jornal.

Realitat i ficció      

PELS PÈLS
            Text: Montse Careta/Vicenç Ambrós                      Il·lustració: Alba Arnaus                                                                      
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Aquest curs, l’Hora del conte que es 
realitzava a la biblioteca es va traslladar 
a l’escola, igual que els biblioLabs. Així, 
doncs, els alumnes de segon de l’IEBarnola 
van acollir la sessió de Les Faules de 
La Fontaine, explicades per la Núria 
Cabrera, una activitat programada des de 
biblioteques amb motiu de l’Any Carner. 
Els alumnes de 2n d’ESO van participar al 
biblioLab sobre Impressió 3D, en la qual 
van dissenyar un clauer. 
A l’escola, també es van fer sessions de 
contes el mes de febrer. Els nens i nenes de 
P-5 i primer van gaudir d’El Rei Carnestoltes 
i la Vella Quaresma i del conte La botiga 
gegantina de la imaginació. Després vam 
mirar, explicar i remenar contes nous de la 
biblioteca que es van quedar en préstec a 
l’aula. 
El mes d’abril, a la Llar d’Infants l’Estel, el 
protagonista va ser Sant Jordi. Els nadons 
de 0 a 3 anys van viure la diada amb La 
llegenda del cavaller i la princesa, van 
escoltar els contes del Mic: El drac sense 
foc i també el conte de La dragona a qui 
no li agradava el foc. El Cavaller Sant Jordi, 
la Princesa i el Drac també van visitar els 
alumnes d’infantil de l’IE Barnola. 

I abans d’acabar el curs, per commemorar 
l’Any Internacional de les fruites i les 
verdures, la classe groga, la vermella 
i la blava van escoltar els contes de La 
mongetera màgica, El Quico, La Princesa 
del pèsol i La Blancaneus, quatre contes 
on apareixen verdures i fruites, que els 
nens i nenes van poder tocar i tastar 
després de cada conte (mongetes, pomes, 
pastanagues, avellanes...); la cabassa va 

marxar de l’escola amb menys pes del que 
havia arribat!

A EL PEDRÍS de desembre de l’any passat 
parlàvem de paraules pròpies del Bages i, en 
algun cas, usades a Avinyó amb alguna petita 
variació. Avui n’esmentarem algunes més:

Ratapinyac era el nom amb què es designava 
a Avinyó aquest mamífer quiròpter (volador), 
conegut també com a rampenà, ratpenat, 
ratapinyat, ratapinyada, etc. Avui segurament 
que s’utilitza més la forma adoptada com a 
estàndard: ratpenat.

Tiraranya, el teixit que fan les aranyes. 
Estàndard: teranyina, amb altres variants, com 
ara tirarany o telaranya.

Punxir i punxida (per punxar i punxada). Són 
formes utilitzades al Bages, però també a les 
Illes. “M’he fet una punxida al dit.”

Esgorrar. Encetar la pell, escaldar pel fregadís, 
la suor, etc. “Estic tan esgorrat que no puc 
caminar.”

Postada: lleixa o prestatge. El conjunt, 
prestatgeria. I també és admès estanteria. 

Badallibres

    
       ELS CONTES VISITEN L’ESCOLA          La llengua: com diríem a Avinyó...(2)   

                                                                                 
          Text i fotos: Fina Sala, bibliotecària                                                          Text: Ramon Capelles, corrector de textos  
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L’any del futbol femení
31 de maig de 2021

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

Eleccions a la madrilenya
5 de maig de 2021

Finalment Govern
22 de maig de 2021

S’acaben 153 anys de pessetes
25 de juny de 2021

Indultats!!!!
23 de juny de 2021

...i ve la cinquena onada
10 de juliol de 2021

Notícies de portada     

        E N  P O R TA DA . . .
           Selecció: Eugeni Vila  
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            Text: Montse Herms                                             Fotos: GEA i Aula socioeducativa     

Tot i que la COVID-19 està descontrolada, el poble, comptant amb la responsabilitat i el sentit 
comú de tothom, ha recuperat  la majoria d’activitats pròpies del temps d’estiu  que havien 
quedat aparcades per la pandèmia: s’ha tornat a programar el Festival TEST, els XIX TALLERS 
MUSICALS, la Setmana del Jovent, el Festival PROCREA, revetlles i festes majors..., activitats 
que, en sana convivència, ens proporcionen  poder celebrar la festa de la mà de la tradició, 
de la cultura i de l’art. La il•lustració de la portada, que ha dissenyat el Quim MOYA, n’és una 
mostra.

FINAL DE CURSOS |  Així, en plural, ja que són moltes les propostes que han facilitat 
els aprenentatges a grans i petits: d’escriptura creativa, de lectura, d’anglès, aula 
socioeducativa..., finals que han portat associats festes i reconeixements com:

• el que ha rebut l’alumnat de 6è de Primària que ha participat al Projecte CuEmE: 
Cultura Emprenedora a l’Escola,

• el premi a Israe Benali, guanyadora del concurs de logotips de l’Aula socioeducativa. Durant el curs, 
vint-i-nou alumnes han assistit a l’aula, que continua a l’estiu amb colònies, cursets de natació i casal 
d’estiu. 

COMUNICACIÓ| Ràdio Avinyó es va consolidant. Actualment hi col·laboren vint-i-nou persones que 
setmanalment segueixen amb les tasques d’informació, entreteniment i dinamització.
Recentment, el Josep Pla ha estat la persona designada com a director de l’emissora municipal.

PARTICIPACIÓ| Els  processos participatius són una oportunitat per tal 
de poder incidir en la presa de decisions més enllà del moment electoral. 
L’Ajuntament, tímidament, va obrint espais per facilitar aquesta participació, 
com la convocatòria de: la 3a edició dels Projectes participatius.

Fins ara s’ha executat la Transformació del patí de l’Escola Barnola, proposta de 
l’AMPA Barnola, Restauració de les passeres del camí del riu, proposta del GEA, 
i Un pati per a tothom, proposta d’Eva Quintana.

També, després de consultar la ciutadania per mitjà de votació popular, s’ ha  
decidit canviar el festiu de dimarts de Festa Major pel dilluns de la segona 
Pasqua, canvi que no s’incorporarà fins al 2023.

SORTIR DE LES PANTALLES | Casals esportius d’estiu és una activitat de lleure 
que fomenta la socialització i les relacions “en directe”, en un marc de respecte 
i seguretat i sense pantalles pel mig. Aquest estiu, 115 participants d’edats 
compreses entre 3 i 16 anys, acompanyats de 21 monitors/res, han gaudit 
d’aquesta proposta estiuenca. 
La biblioteca ha programat un club de lectura sota el títol “Guanyem un estiu lector”, adreçat als 
infants per tal que les vacances escolars no suposin una parada en l’hàbit de la lectura.

OBRES I SERVEIS | Per iniciativa de l’Ajuntament, la Diputació finança l’elaboració d’un pla directori de la 
xarxa de clavegueres d’Horta d’Avinyó i d’Avinyó.

S’han fet uns treballs previs que han consistit en la recuperació de 45 pous de registre que, 
incomprensiblement, estaven tapats per l’asfalt.

         I bona Festa Major plena              ”de gent que riu i que canta 

mentre balla la geganta 

mig princesa, mig pagesa, 

dins un blau de festa encesa...”         

Festa Major de tu /fragment/ Jordi Sarsanedas

Subratllats



Albert iglésias Bedrina, o l’Albert de cal Tiana
el forner i pastisser mes top
Text: Isabel Serra Cubí         
Fotos: Eduard Verdaguer

L’Albert ve d’una regàlia de flequers 
avinyonencs, com a mínim documenta-
da des del 1870. Ha integrat les ulleres 
de sol a mode de diadema en el seu 
look, que li confereixen una imatge de 
seductor, però és amb la paraula i la 
personalitat amb el que realment cap-
tiva. És graduat en direcció  de cuina 
i especialitzat en pastisseria. La seva 
curiositat per explorar diferents bran-
ques en gastronomia l’ha  dut a exer-
cir d’assessor gastronòmic de l’equip 
de cuina del Casino de Peralada o al 
del reconegut restaurant Set Portes de 
Barcelona, per exemple. Ha fet clas-
ses a l’Escola Superior d’Hostaleria de 
Barcelona (ESHOB), ha format part  de 
l’equip de la Selecció catalana de cuina 
i rebosteria. Ha fet nombroses col·laboracions en revistes gastronòmiques d’àmbit nacional. 
En el món del pa té com a referents, primer el seu pare, Benvingut Iglésias, i després l’Eduard 
Crespo, Josep Pascual o Xavi Garriga, tots de l’elit mundial de flequers i, a més, amics, i en el 
món de les postres, en Paco Torreblanca o en Christian Escribà, considerat un dels millors del 
món, de l’equip dels quals ha format part. Tot i ser un gran defensor de la cuina tradicional, 
professa un gran respecte a la cuina de Ferran Adrià. Cal destacar que l’Albert és a la Selec-
ció de flequers top de Catalunya que configuren la Ruta del Bon Pa. La música també forma 
part de la seva vida i a Avinyó se’l coneix com a membre de les bandes de música Katarrama 
o El Senyor dels Llamps, però és la seva faceta com a mestre pastisser la que l’ha portat a 
crear, juntament amb la il·lustradora Esther Volta (www.esthervolta.com), una línia de dolços de 
disseny anomenada Custom Cakes, que surt tres cops l’any: per Pasqua, per Sant Jordi i per 

Nadal. El confinament li va “regalar” temps per crear i, junt amb 
l’Esther, va sorgir la idea de fer un llibre de cuina on es fusiona 
emocions, gastronomia i art il·lustrat. La cuina de les emocions 
vol ser un receptari diferent, dividit en cinc capítols: de la felici-
tat, de l’energia,  del dormir, de la calma i del plaer. El pròleg ha 
anat a càrrec del director de l’ESHOB, José Ignacio Gorostiaga. 
Els escrits han estat revisats per una doctora en neurofisiologia 
i una especialista en salut integral. En una de les presentacions 
va comptar amb la presència de la MHP Laura Borràs, qui li va 
demanar una dedicatòria. Gens estrany, perquè l’Albert és emi-
nent. (www.albertiglesias.org)


