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CARTA DE L’ALCALDE

Un Nadal més, i ja en són nou que em dirigeixo
a vosaltres mitjançant la tradicional “Carta de
l'Alcalde” en aquest quinzè Butlletí Municipal.
Com de costum aprofitaré l'escrit per
comentar breument temes del nostre poble i
altres d'actuals i d'importància rellevant que,
de ben segur, ens preocupen a tots. Vagi per
endavant que ho faig amb tota la modèstia
possible, ja que respecto totes les opinions i la
meva no té per què ser inqüestionable.

Molt possiblement a molts us haurà sorprès
aquest començament, però indefugiblement
haig de parlar de l'actual situació política que
vivim a Catalunya. Quan aquest escrit sigui a
les vostres mans la situació pot haver canviat,
però la imatge que estem donant actualment
és lamentable. Per mi la Resolució aprovada
pel Ple del Parlament de Catalunya, en la
sessió del dia 9 de novembre, ha estat
excessivament ràpida, barroera i no ha
comptat amb una àmplia majoria de vots
favorables, indispensables per obtenir el
reconeixement internacional, que és del tot
necessari si el que volem és una Catalunya
lliure, pròspera i amb un futur engrescador.

Cal afegir que la Resolució sembla escrita
seguint estrictament les instruccions de la
CUP, amb un marcat accent anticapitalista
que, amb tota seguretat, podria provocar una
forta frenada de futures inversions i una
possible fugida de multinacionals amb el
consegüent augment d'atur que, com sempre,
perjudicaria les classes mitjanes. Actualment
l'economia catalana manté un fort creixement,
amb una taxa interanual del 3'6%: ara, més
que mai, l'estabilitat política és del tot
necessària. Necessitem un Govern fort per
garantir que això no s'aturi.

L'independentisme va a l'alça, així es
reflecteix amb l'àmplia majoria parlamentària
sobiranista mai vista amb anterioritat. Hem
esperat tres-cents anys per arribar fins aquí. I
jo em pregunto: ara que ho tenim a l'abast,
nosaltres mateixos ho enviaren tot a fer
punyetes donant la raó al que deien des de
Madrid? No ens precipitem: fem les coses com
els catalans sabem fer, amb seny i mesura. Si
el que volem és una Catalunya en la qual
tothom visqui millor, encara som a temps
d'aconseguir-ho, però ens hem de mantenir
units. Això és indispensable per ser
reconeguts internacionalment. No ho estem

fent bé: hem començat la independència amb
mal peu i el món ens està observant. Som a
temps de rectificar; si no, val més plegar veles.

Pel que fa al nostre àmbit, el local, us parlaré
d'economia, la principal preocupació
ciutadana. Tot i que amb tota seguretat aquest
escrit no sigui el millor mitjà per parlar-ne, tinc
l'obligació de posar-vos al dia de les finances
municipals. Amb molta satisfacció us puc
garantir que el sanejament municipal és total:
tancarem l'any amb un saldo bancari
favorable d'uns 300.000 € i la Generalitat ens
en deu 243.169.Això no s'havia vist mai. Però

tenim un greu problema: el Govern espanyol
ens té collats, ja que té establerta una regla de
despesa que ens marca amb total exactitud la
inversió permesa. Aquesta regla és per
controlar els ajuntaments i evitar inversions
innecessàries, però com que està mal
articulada castiga per igual els que han fet els
deures i els que no els han fet. No és normal
que un ajuntament sense deutes, totalment
sanejat i amb recursos propis com és el
nostre, estigui lligat de mans i peus. Només
ens queda l'esperança que les properes
eleccions del 20 de desembre ens aportin un
nou govern central que premiï els estalviadors
i castigui els que no ho són.

Benvolguts avinyonetencs i avinyonetenques,

Respecto totes
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meva no té per
què ser
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Totalment vinculat amb el paràgraf anterior, us
comentaré, com cada any, les actuacions
fetes aquest 2015. Gràcies al Pla Únic d'Obres
i Serveis de la Generalitat hem pogut dur a
terme la construcció d'unes àmplies escales
que connecten el centre del poble amb els
Camps de la Font. L'obra ha tingut un cost de
79.745 € i serveix per complir l'última
ex igènc ia de l Depar tament Tècn ic
d'Ensenyament en matèria de seguretat.
Esperem que aquesta actuació permeti a la
Generalitat la construcció de les noves
escoles en aquest indret sense gaires
demores més. Al Mas Pau s'han instal·lat
lluminàries led a la rambla de Santa Eugènia i
al carrer Ronda; al riu Rissec s'ha condicionat
una bassa per afavorir la conservació de la
tortuga de rierol, en perill d'extinció; a l'entrada
del poble s'ha reproduït una barraca de pedra
seca en homenatge a la cultura dels nostres
avantpassats, i, finalment, després dels forts
aiguats del 30 de novembre del darrer any,
s'han arranjat a consciència tots el camins del
nostre terme municipal. Certament, i amb tota
sinceritat, les actuacions no han sigut com
altres anys i el motiu no és cap altre que la ja
comentada i problemàtica Llei de la despesa
imposada pel Govern central.

Per anar acabant no puc passar un any més
sense esmentar las celebracions que durant
l'any portem a terme. El Follet d'Avinyonet, la
Ve t l l ada de la Poes ia , la Mos t ra
Gastronòmica, els actes de la Festa Major, la
missa i l'Aplec de Santa Eugènia, les quines
del Futbol, la Bicicletada del Mas Pau, la
Cavalcada de Reis, la missa amb vermut de la
Festa Major, els concerts del Cor de
l'Empordà, la celebració del Dia Internacional
de la Dona, els campionats de petanca i els
partits de futbol del nostres petits... són actes
que fan possible la convivència i la integració,
que dinamitzen la vida del poble i enforteixen
les relacions entre poble i urbanització. A tots
els voluntaris que ho feu possible, i aquí cal
incloure les Dones Independents, que en
molts d'aquests actes ens decoren el poble
amb imaginació i ingeni, rebeu de tot cor el
meu reconeixement i agraïment més sincer:
sense vosaltres res de tot això seria possible.

Finalment us faig saber que l'Ajuntament té la
intenció de convertir el bar del Centre Cultural
Puigventós en un lloc de trobada per a la gent
gran. Hi ha dos fets que ens porten a prendre
aquesta decisió: en primer lloc, després de
tres intens fracassats perquè funcionés com a
bar, descartem continuar apostant per
aquesta opció, i en segon lloc ens hem adonat
que al Mas Pau comença a haver-hi persones
jubilades que no tenen on trobar-se. Creiem
que l'opció d'una mena de lloc de trobada o
casal d'avis és imprescindible. Una altra
qüestió que preocupa a l'Ajuntament no és
cap altra que la falta d'activitats al Mas Pau:

als principis d'aquesta urbanització es duia a
terme una botifarrada popular a l'entrada,
amb orquestra i ball i amb notable
participació. I no fa tant es feia una fideuada al
bosc, que es completava amb tota mena de
jocs per a la mainada. Els dos actes s'han
perdut: fa l ten voluntar is, persones
disposades a treballar de manera totalment
altruista. Per recuperar-los, cal reactivar
l'Associació de Veïns del Mas Pau i fer-ho
possible. La col·laboració ciutadana és del tot
necessària i l'Ajuntament està disposat a tirar
del carro. Esperem el vostre suport. Feu-nos-
ho saber i junts ho aconseguirem!

Us desitjo un Bon Nadal, un Feliç Any Nou i
que els Reis portin moltes joguines als nens
d'Avinyonet. I a Catalunya, un govern estable.
Majestats, ens fa molta falta.

Resto sempre a la vostra disposició.

Josep Maria Bartolomé Foraster
Alcalde d’Avinyonet de Puigventós

Esperem que aquesta actuació permeti a la
Generalitat la construcció de les noves escoles en
aquest indret sense gaires demores més.

La col·laboració ciutadana és
del tot necessària i
l'Ajuntament està disposat a
tirar del carro.

Són actes que fan possible la
convivència i la integració, que
dinamitzen la vida del  poble i
enforteixen les relacions entre
poble i urbanització.



REFLEXIONS

PEP CLAPAROLS

Rector de Vilafant,
Santa Llogaia,
Avinyonet de
Puigventós,
Vilanant i Cistella

RECICLAR LAMIRADA

Avui es parla molt de reciclar. També hauríem
de reciclar la mirada.

Reciclar és l'art de mirar amb els ulls plens de
tendresa, que pot canviar les coses i les
persones. Del que és vell, en podem fer
quelcom nou.

Reciclar és honorar la terra que habitem fent
un ús responsable de la natura i de tot el que
ens envolta. Hi ha gent que té cataractes en
aquest punt. Però hem de deixar el planeta
pels qui vindran.

Reciclar és estimar, és l'art solidari per
excel·lència, és el bricolatge del cor.

A vegades cal reciclar les ulleres. Alguns
porten els vidres de color blau cel. Aquests
solen viure als núvols sempre. N’hi ha qui les
porta amb vidres fumats, és difícil viure al seu
costat. N'hi ha que porten ulleres negres (i no
em refereixo a les de sol, com és normal
portar-ne a l'estiu): són els que no deixen
passar ni una mica de color o de llum, no
saben veure el positiu de la vida de les
persones.

Oh! si féssim un esforç per purificar la mirada!
L'evangeli de Sant Lluc diu: “La llum del cos és
l'ull, per tant, si el teu ull és bo tota la teva
persona tindrà llum”.

Ara que vénen festes (ja fa dies que és Nadal a
), separem una mica el gra de la

palla, una mica la llum d'una cova de les llums
del carrer i dels aparadors... Que siguem més
humans tots plegats. Que donem el millor de
nosaltres mateixos. I que tinguem llum per
votar com cal ja que, en aquest pessebre
vivent on ens toca viure hi ha molts Herodes
corruptes i mentiders que s'aprofiten de la
suor, sang i vida del nostre poble.

El Corte Inglés

Per acabar un poema de Miquel Martí i Pol:

“

”

(Fragment del poema “Quadern de vacances”
de M. M. i Pol).

Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res.
Salveu-me la mirada, que no es perdi.
És pels ulls que visc.
Pels ulls conec, i estimo, i crec, i sé
I puc sentir i tocar i escriure i créixer...
Pels ulls puc sortir enfora i veure llum
I engolir món i estimar donzelles,
Desfermar el vent i aquietar el mar,
Colrar-me de sol i amarar-me de pluja.
Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res.



EL RACÓ DE L’OPOSICIÓ

GRUP MUNICIPAL

Lluís Ezquerra

CONSTRUÏM
FUTUR-FEM POBLE

En el futur immediat s'han de decidir, o ja
s'estaran decidint, assumptes cabdals per al
futur del nostre país, o sigui, per a tots
nosaltres, sigui quin sigui el camí pel qual
entenguem que aquest futur ha de caminar.

D e t o t a m a n e r a , a q u e s t s r e p t e s
transcendentals, i la participació que cadascú
de nosaltres hi ha de tenir, no ens han pas de
fer perdre de vista que, ara més que mai, hem
de fer el que hem de fer en els llocs que
ocupem a la societat: amb la família, a la feina,
als estudis, amb els veïns, amb els amics i,
com a resum, allà on les circumstàncies o la
nostra voluntat ens hagin dut, i que ho hem de
fer bé. I seguir-ho fent bé perquè a aquest país
li cal gent que l'estimi i que construeixi aquell
futur que hem esmentat. Que construïm,
volem dir!

Construir un país de qualitat, i això comença
pel nostre entorn immediat, pel lloc on vivim,
per les coses que fem cada dia, i pensar que,
en tot plegat, cal posar-hi els cinc sentits.
Aquesta pot ser la clau que condueixi al clima
social i de convivència en el qual doni gust de
viure.

Hem de dir que no ens agrada pas, de fet
gens, aquest terme de “l'oposició”. Nosaltres
tenim una visió de les necessitats i de la
trajectòria d'Avinyonet, en segons quines
coses coincidint amb l'actual equip de govern
i, en d'altres, no. Entenem unes prioritats i
d'altres no les compartim i en algunes
qüestions hi estem d'acord i en d'altres no. En
general estem implicats en la consecució
d'aquell clima que hem esmentat, dit ras i curt:
volem que aAvinyonet s'hi visqui bé.

Un dels punts que ens té capficats és el fet que
el municipi o, millor dit, el terme municipal, es
vagi enriquint de patrimoni mentre que els
límits pressupostaris, per qüestions
conegudes i comentades abastament, es van
estrenyent a cada exercici que transcorre. Cal
tenir cura d'aquest patrimoni, cal que en surtin
serveis o possibilitats que millorin la vida del
vilatans i que aquests serveis i possibilitats
gaudeixin de la qualitat i de l'estabilitat que els
cal.

Abans de la incorporació a l'inventari d'actius
municipals del generós llegat de Herr Oskar

Gros, el patrimoni d'Avinyonet era d'uns 24
milions, repartits en diferents tipus d'actius,
però que tots tenen un factor en comú: els cal
l'atenció adequada pel que fa a la seva
explotació i al seu manteniment a fi que puguin
seguir prestant aquells serveis i que aquests
no es deteriorin pel pas dels anys.

El nostre grup recull les inquietuds dels
avinyonetencs que se'ns acosten i, juntament
amb aquelles coses o fets que observem amb
les quals no acabem d'estar del tot d'acord, les
traslladem a l'equip de govern, bé en els plens
municipals, que hem de dir que considerem
que són massa espaiats en el temps, cada tres
mesos (de fet: ho són al límit del que permet la
llei) o bé mitjançant cartes adreçades a
l'alcalde.

Estarem amatents de com es gestionen els
recursos que arriben al poble per diferents
vies i col·laborarem amb l'actual equip de
govern perquè les coses es facin el millor que
sigui possible, tal com vam exposar el dia de la
presa de possessió al càrrec.

D'aquesta manera, ens veiem com uns
col·laboradors, no pas com una oposició.

Desitgem tot el que de bo ens pugui dur el
present i el futur a tots plegats, i ens reiterem a
la disposició d'Avinyonet al local del Centre
Cultural Puigventós (conegut com “La Nau” de
Mas Pau) on ens reunim cada dos dilluns al
vespre. També allà on ens trobeu, i
especialment a la nostra pàgina web
www.femavinyonet.cat, on s'ha obert un
apartat perquè ens feu arribar els vostres
punts de vista, aspectes per millorar, etc.
Això que dèiem: ajudem tots plegats a
construir un poble i un entorn de qualitat ... i a
mantenir-lo.

Construir un país de qualitat, i
això comença pel nostre entorn
immediat, pel lloc on vivim, per
les coses que fem cada dia, i
pensar que, en tot plegat, cal
posar-hi els cinc sentits.



EL RACÓ DE LES ENTITATS

Aquest any ens ha semblat adient fer un petit
homenatge a les nostres barraques de pedra seca.
És per això que el poema que va obrir la nit va ser
“Murs de pedra en sec”, de Joan Margarit. A la
portada del recull dels poemes, hi vam publicar un
dibuix, amb la referència “Vilanant-50”, que ens va
regalar fa molt de temps Miquel Àngel Sibecas i Pou.

Primer de tot vam poder sentir la mainada del Casal,
que havien treballat al taller de poesia la peça “Els
cargols”, del llibre , de Montserrat
Vayreda. Fa goig veure la seva il·lusió i
espontaneïtat, que queda reflectida en la foto que
ens va fer arribar Miquel Ribot, que és la que
acompanya aquest petit text.

El vespre es va desenvolupar més o menys com
cada any, i va ser una nit serena, i amb molta
participació, a la plaça Pintor Sibecas. Van anar
desfilant poetes, poemes i rapsodes, amb algunes
absències per malaltia o per viatge, però la inspiració

Amb el sol a la mà

XVI VETLLADADE POESIADE SANT JAUME

Realment tots els esdeveniments que es mereixen
un dia especial ens fan conscienciar que hi ha
alguna cosa que no funciona. Però nosaltres, des
del principi, hem volgut anar més enllà i estem
contentes perquè ens sembla que, en certa
manera, ho hem aconseguit.

A partir d'aquí han sorgit altres iniciatives, maneres
de fer, amistats, persones d'altres pobles, en fi, tota
una varietat que mostra la diversitat del nostre món,
sempre a la recerca de quelcom positiu i d'un punt
de trobada i de diàleg.

Si vàreu visitar la nostra exposició, ja sabreu que hi
havia una mica de tot, com cada any. Una de les
novetats va ser que vam posar les taules de
manera diferent, perquè pesen molt i costen de
bellugar. Per tant, menys esforç i petits canvis
sempre són benvinguts.

En fi, com més feina es té, més se'n fa, això és una
veritat indiscutible, i l'altre dia, en un grup de
conversa, un noi jove va dir que admirava la
tenacitat de les dones, que per això arribem a tants
llocs i a fer tantes coses... La nostra societat és una
constant exposició d'aquestes paraules.

Per tant, ja podeu preparar els vostres variats
treballs i les ganes de compartir-los amb tanta gent
el proper mes de març!

L'organització

2015

de cadascú es fa palesa en la variació de temes: aquí hi ha la
veritable riquesa de la nostra Festa Major de la Poesia.

Gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració!



EL RACÓ DE LES ENTITATS

Som una associació sense ànim de lucre que treballa per als infants, els
joves i tota la comunitat amb una especial motivació per realitzar tot tipus
d'activitats relacionades amb el lleure.

Un any més, l'Associació Vendaval augmenta la seva família amb la
incorporació de joves avinyonetencs engrescats a formar part d'aquest
col·lectiu. Aquesta ampliació ha fet que una vegada més s'hagin
organitzat diferents esdeveniments al poble d'Avinyonet de Puigventós.
Per segon any consecutiu, el temps ens va jugar una mala passada i la
festa del Vendaval Music va haver de ser anul·lada. Tot i la pluja, les
nostres ganes de col·laborar amb les activitats del poble eren presents i
per això vam decidir ajudar l'Ajuntament amb la Fira Vintage que van
organitzar. Hi vam ser presents oferint còctels originals a preus
econòmics. Els beneficis obtinguts van ser destinats a la cinquena Fira del
Follet.

La 5a Fira del Follet, cada any amb més anomenada, és una fira en la qual
s'organitzen diferents tallers, jocs i exposicions, amb una gran qualitat i
varietat. Durant un cap de setmana, el poble d'Avinyonet és un espai on
els infants i els joves experimenten noves sensacions i poden gaudir de
moltes activitats gratuïtes.

Enguany, a la fira, els infants van poder gaudir d'un pop inflable gegant (de
l'Agència de Residus de Catalunya) i un espai jove amb tallers i
exhibicions de skate, graffiti i hip hop, a més de diferents concerts i
actuacions musicals. També recordar que els alumnes de l'Escola Gonçal
Comellas van dissenyar uns dibuixos que més tard es van convertir en
imants. Amb la recaptació obtinguda de la seva venda es va fer una
donació a l'AssociacióAfanoc, de nens amb càncer.

Els membres de l'Associació Vendaval volem agrair la participació de
totes les persones que van fer possible aquest esdeveniment.

ASSOCIACIÓ VENDAVAL



Doncs sí, donem la raó a la Marina
Clavaguera en el seu escrit del butlletí
hivern 2014. Som un grup de dones que
ens trobem per passar-nos-ho bé, fer
coses juntes, decorar el poble quan
pensem que tothom en gaudirà. I és un
treball que nosaltres fem molt a gust.

No busquem agraïments, ni premis, ni
salutacions especials... Com que tenim la
sort que n'hi ha moltes que són molt
manetes, la cosa va endavant com heu
anat veient: d'idees mai no en falten. De
vegades el problema més important és la
manca de temps, perquè el que també ens
agrada molt és seure a la plaça i fer-la
petar, conversar així, senzillament...

També hem fet un parell de dinars, un
sopar, una excursió genial! i d'altres coses
que ara no vénen a tomb.

Ara ja estem gairebé tancant l'any 2015.
Pensem en les activitats del desembre, i
mentre decidim si això o allò, el temps
passa, i nosaltres estem contentes d'haver
trobat aquest espai, on cadascuna és ben
diferent de l'altra, però gaudim de la
companyia. I quan alguna de nosaltres no
pot venir, totes la trobem a faltar.

Molt BonAny 2016 a tothom!

DONES INDEPENDENTS LASOCIETAT D’AVINYONET

Què és La Societat d'Avinyonet?

Amb qui col·labora la Societat Recreativa la UnióAvinyonetenca?

Segur que alguna vegada algú s'ho ha preguntat. Per a molts és la
“societat”, per a uns “el bar de la Manoli” i per d'altres “el bar de la plaça”.
Doncs diríem que és una barreja de tot plegat!
Va ser fundada per uns avinyonetencs als voltants del 1910. Aquests
avinyonetencs varen treballar per fundar la Societat Recreativa la Unió
Avinyonetenca, una entitat privada i sense ànim de lucre, la qual està
formada per socis i una junta que representa els socis.

Aquesta societat, malgrat ser una entitat privada que pertany als socis, els
quals en poder fer ús, col·labora amb l'Ajuntament cedint-li la sala de La
Societat per realitzar diverses activitats, com ara:
–Taller d'estiraments per a majors de 55 anys
–Donació de sang (dos cops l'any)
–Realització d'exposicions
–Dinars populars, Dinar de la Vellesa...

També col·labora cedint la sala a altres entitats del poble per tal que
aquestes puguin dur-hi a terme les seves tasques, com ara :
–La Quina (Futbol ClubAvinyonet)
–La Comissió de Reis
–El Dia internacional de la Dona, etc.

I tot això amb l'esperit i l'entusiasme de tots els socis de poder ajudar a
millorar la vida al poble i per a la gent del poble.

Volem donar les gràcies a tots els socis que sempre han lluitat i segueixen
lluitant per tirar endavant la tasca que varen engegar, en el seu moment, els
socis fundadors de la Societat Recreativa la UnióAvinyonetenca.

Bones Festes!



EL RACÓ DE LES ENTITATS

Durant aquest any l'ATAvinyonet-Vilafant ha tornat a dur a terme diferents actes
de suport al procés d'independència del nostre país.

Així doncs, en el marc d'activitats que l'ANC proposava fer durant els dos
mesos anteriors a la data de les eleccions, la nostra territorial va organitzar una
Marxa per a la Independència el dia 27 de juliol, el recorregut de la qual anava
des de la plaça del poble veí de Vilafant fins la plaça Pous i Pagès del nostre
municipi. Ens hi van acompanyar un grup de grallers i timbalers, els quals van
animar l'acte amb la seva música tradicional. En arribar al poble, es van fer uns
parlaments i es va agrair la col·laboració de tothom amb un aperitiu. Valorem
molt positivament l'èxit de participació: més d'un centenar de persones.

I, seguint amb els actes, el dia 27 d'agost vam celebrar la Festa de l'Escuma per
a la Independència a la piscina de Vilafant, amb la participació de molts nens i
nenes dels nostres pobles, que van poder gaudir d'una diada lúdica i divertida.

Responent a la crida de l'ANC, la nostra territorial va assistir a la Via Lliure a la
República Catalana a l'avinguda Meridiana de Barcelona.

Es va oferir la possibilitat d'anar-hi tots plegat amb autobús i la convocatòria va
tenir una resposta imminent: en pocs dies es van reservar totes les places.

D'altra banda, un cop passades les eleccions del 27 de setembre, i després que
el govern de l'estat hagués imputat el president Mas, la vicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, la territorial d'Avinyonet-Vilafant els mostrà el
seu suport en un acte que es desenvolupà davant dels ajuntament del nostres
municipis. Pel que fa a Avinyonet, tingué lloc a l'Ajuntament del poble amb
l'assistència del Sr. Alcalde, Josep M. Bartolomé, així com de diferents regidors
i regidores del consistori municipal. Durant l'acte es llegí el manifest que l'ANC
havia proposat en resposta a la imputació per haver posat les urnes el 9 de
novembre del 2014.

Via lliure de l'11 de setembre de 2015

ASSEMBLEATERRITORIALAVINYONET-VILAFANT

HOMENATGEAMOSSÈN PEP

Enguany les famílies dels nens i nenes
de Primera Comunió de les parròquies
de mossèn Pep (Avinyonet, Vilanant,
Cistella i Vilafant, actualment
parròquia de mossèn Jordi Pla),
conjuntament amb els catequistes i els
ajuntaments, van voler homenatjar-lo
en reconeixement al seu treball, amor i
dedicació a tots nosaltres.

Va ser un petit gest per al nostre rector,
sempre tan proper a tots nosaltres i
mereixedor d'aquest acte i del nostre
suport incondicional.

Així doncs, li vam oferir un senzill
sopar, el motiu del qual era poder-li fer
entrega d'un ordinador i una petita
dedicatòria de part dels nens i nenes
dels “seus” pobles. I, com bé us podeu
imaginar, l'emoció va culminar el
moment.

LANOSTRAPARRÒQUIA

L'Orfeó de l 'Empordà no vol
desaprofitar l'ocasió que li permet el
Butlletí d'Avinyonet de Puigventós per
estar aprop dels seus veïns.

L'Orfeó fundat l'any 1991, començà els
seus assaigs a la primavera i va fer el
seu primer concert pels volts de Nadal
d'aquell any. Continuem treballant,
cada dimarts, els gairebé 30 cantaires,
noves peces musicals, ara sota la
direcció d'en Joaquim Mandado.

L'Orfeó com a formació viva, pateix
baixes de companys i de la mateixa
manera disfruta de noves altes.
Voldríem tenir un record pels que han
seguit altres camins i donar la
b e n v i n g u d a a l e s n o v e s
incorporacions. Tot això, manifestant
alhora la necessitat de l'entrada de
noves veus i també de noves il·lusions
a l'Orfeó. Tenim les portes ben obertes
per a tots aquells que ens vulguin fer
costat.

Una abraçada per a tots de l'Orfeó de
l'Empordà.

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ



EL CLUB PETANCAAVINYONET

Un any més ens tornem a trobar aquí, veient com el 2015
se'n va i havent viscut un any molt intens en molts aspectes.
Nosaltres anem sumant experiències i ens apropem als 18
anys d'existència del nostre estimat club, cosa que ens fa
estar molt orgullosos.

Aquest any podem dir que l'activitat a les nostres pistes ha
estat molt bona: hem dut a terme fins a tres campionats (un
d'ells, el nostre ja clàssic Campionat Mixt) amb una gran
afluència de gent i amb bona qualitat petanquística, no
només de jugadors de la província gironina sinó, a més, de
jugadors de la província de Barcelona, que, sabent de la
importància del nostre club, s'han animat a venir a participar
en els nostres campionats. Des d'aquí vull agrair de tot cor la
seva participació i el seu saber fer dintre de les pistes de joc,
aspectes que fan que aquests siguin els campionats amb
més participació de tot Girona, cosa que ens enorgulleix
molt i que a més ajuda a seguir fent que el nom d'Avinyonet
de Puigventós sigui conegut arreu.

Això repercuteix directament en beneficis per a la gent del
poble, com és el cas de la nostra amiga Manoli, de La
Societat, que quan tenim campionat veu com el nombre de
clients augmenta considerablement.

Totes aquestes coses positives fan que les negatives no
tinguin tant de pes, però per desgràcia hi són, i és que
continuem amb els “enfrontaments” amb el president de la
Federació Catalana de Petanca, que, amb la seva actitud
dictatorial, continua perjudicant i menyspreant els jugadors
de Girona. Aquest any, després d'unes accions que van
perjudicar la participació en els campionats provincials
d'aquesta temporada, una gran majoria de jugadors de la
província vam decidir plantar-nos i deixar de jugar els
campionats provincials que quedaven com a forma de
protesta per aquests fets. És per això que aquest any
aquests campionats han passat a un segon plànol.

Tot i això podem estar orgullosos que dels pocs campionats
provincials que s'han fet aquesta temporada, en l'individual,
la jugadora del nostre club i veïna d'Avinyonet Gloria Serrano
Ramiro va quedar-ne subcampiona. Ara estem a
l'expectativa de com avancen els esdeveniments per saber si
aquest 2016 podrem treure la llicència en condicions
acceptables o continuem amb la nostra protesta. Sabem que
és un esport minoritari però és el nostre esport i ens en
sentim orgullosos. Com a mostra, volem comentar que
l'actual campiona del món individual i les actuals campiones
del món de tripletes són jugadores espanyoles. Elles
signifiquen un bon reflex on emmirallar-se per intentar seguir
creixent i millorant per tal d'aconseguir noves fites en un futur.
Com sempre, sabeu que tots sou benvinguts al club per
conèixer una mica millor aquest esport.

Sense res més a afegir, només em queda desitjar a tots els
avinyonetencs i avinyonetenques unes molt Bones Festes
de Nadal i un meravellós Any Nou 2016 de part de tots els
membres del Club PetancaAvinyonet.

La Presidenta del C.P.Avinyonet
Encarnita Campos

JUDO A AVINYONET

El Judo club Nakama realitza
classes de judo, a la Nau de Mas
Pau, tots els dijous de 17:15 a
18:15h. Les classes són impartides
per Hugo Rob les , mes t re
entrenador nacional col·legiat i
federat correctament, així com
graduat en ciències de l'esport.

Des del club, us animem a aprofitar
aquesta oportunitat per gaudir i
conèixer el judo, un esport molt
complert i amb grans valors.

P o d e u p r o v a r s e n s e c a p
compromís i en el nostre municipi,
sense desplaçar-nos a altres
poblacions.

Durant tot l'any anirem organitzant
diferents activitats, com l'any
passat, com per exemple el tió
solidari, entrenaments els caps de
setmana o el canvi de cinturó.



EL RACÓ DE LES ENTITATS

Com ja és costum des del 2005,
enguany s'ha celebrat l'XI
Bicicletada Popular al Mas Pau,
en la qual els participants han
desafiat la forta calor i s'han
enfrontat amb tres recorreguts
optatius: el més exigent, amb
un total de 45 km i un desnivell
acumulat de uns 1.300m, un
altre més a l'abast de tothom,
d'uns 20 km i un desnivell de
250m, i, per acabar, una
passejada infantil de 6 km.

Per a aquesta ocasió s'ha
comptat amb el suport de la
F e d e r a c i ó C a t a l a n a d e
Ciclisme i amb l'assistència del
seu vicepresident i delegat de
Girona, Sr. Francesc Moradell.
També aquest any s'ha fet el
sorteig d' una bici, gràcies als
patrocinadors. L'èxit ha estat
remarcable aquests últims anys
i això ha animat la Comissió
Organitzadora a aprofitar els
bons con tac tes amb la
Federació i la bona imatge que
han transmès les proves per
iniciar els tràmits per a incloure-
la dins del programa oficial de

les proves de bicicleta de
muntanya (BTT) de Girona per
a l'any 2016 per la petició que
ens han fet mol ts dels
participants a les proves, tant la
més exigent com la d'uns 20km.
Si bé mantindrà el seu esperit
lúdic, es procedirà (molt
probablement) a cronometrar
els dos recorreguts. Els circuits
seguiran sent exigents, ja que
els participants demanen un
criteri de competitivitat en
aquesta trobada.

Afortunadament, no hem hagut
de lamentar cap accident greu,
més enllà d'alguns pelats o
algunes “aterrissades” i així els
serveis d'ambulància i de
recuperació de ciclistes no han
hagut d'intervenir més que
anecdòticament.
Com cada any, l'acte s'ha
acabat amb una botifarrada, ja
que ve molta gent de fora. Per
això animem als esportistes
avinyonetencs que s'hi apuntin,
al cap i a la fi ÉS LA NOSTRA
FESTACICLISTA!

BICICLETADAPOPULARAMAS PAU 2015

FUTBOL CLUBAVINYONET

La gespa verda, les porteries blanques, les línies acabades de repassar, els cons escampats estratègicament, les
banquetes…, tot a punt per començar una sessió d'entrenament un dia feiner. Darrere les ganes que té cada vailet de
practicar futbol, darrere les ganes que demostren els de la Junta, i també pares i entrenadors, hi ha tot un projecte de futur, la
consciència de valors i l'esperit competitiu.

El Futbol Club Avinyonet és una entitat modesta. D'equips modestos en surten grans coses i grans persones. Es treballa
sempre pensant que, amb un esforç adequat per part dels pares, els jugadors gaudeixin d'un espai i unes instal·lacions
cada vegada més correctes. La massa social representa molt per al club, ja que és peça clau per donar continuïtat a tot.

Aquesta temporada, amb 4 equips (Caganius – Prebenjamí 1r – Benjamí Promoció – Aleví 1r any), tenim uns 40 jugadors.
Tots hauríem volgut tenir més equips i més nens, però la competència comarcal és ferotge. Altres equips propers tenen
moltes i millors instal·lacions que les nostres, però ens hi conformem i ho dignifiquem allà on anem.

Quan els jugadors arriben puntuals als entrenaments, aquella gespa verda els acull generosa i contenta de ser trepitjada
per gent jove corrent aquí i allà, movent-se a les ordres dels entrenadors, mentre les línies fan de límit d'espais
reglamentaris i es van esborrant quan algun jugador serveix de banda. Els pares s'ho miren des dins la caseta de fusta,
protegits del fred, prenent alguna cosa del bar del club i comenten “quin bé de Déu de camp i que bé s'ho passen els nens!”.
Això és el que vol la Junta.

Des dels reinicis de l'equip, aprofitant les festes nadalenques, organitzem les tradicionals quines.Aquest any seran els dies
26 i 27 de desembre.Anoteu en lletres grans i vermelles (el color bàsic de l'equip) aquestes dates i no hi falteu. Cada vegada
les fem millor!

Ah! Per cert, BONES, BONES, BONES FESTES i MILLORANY 2016!



El curs de restauració de mobles i objectes
antics d'Avinyonet està destinat a qualsevol
persona amb sensibilitat per a les coses
antigues i amb ganes aprendre a recuperar els
seus propis mobles i objectes antics. Ja fa
quatre anys que duem a terme aquest curs en
un espai acollidor, amb un ambient molt
agradable i amb molta il·lusió. Algunes
“repetidores” dels curs diuen aixó: «Curso
ameno y didáctico» (Tere), «Viejas cosas,
nuevas cosas» (Pepi), «Recicla i restaura»
(Maribel). I aquests comentaris de les “molt
aplicades alumnes” defineixen molt bé el que
significa aquest espai. En aquest curs
l'alumne aprèn a reconèixer materials,
tècniques i productes aplicats al moble, i
treballa els procediments aplicant un criteri
sensat i valorant el caràcter històric i artístic
d'aquell objecte.

Coneix i aplica tot el procés de restauració:
-Les patologies de la fusta: xilòfags,
esquerdes, pèrdues de suport, fongs,
bacteris, etc.
-Les patologies del ferro: oxidació, corrosió,
trencament, etc.
Els procediments: neteja química i mecànica,

desinsectació, reconstrucció volumètrica,
consolidació, massillat i estucat, polit i brunyit,
tints i vernissos.
Les tècniques de neteja mecànica i química.
Les tècniques de desinsectació, de

reconstrucció volumètrica, de consolidació.

-

-
-

CURS DE RESTAURACIÓ I RECUPERACIÓ DE MOBILIARIANTIC

-
-
Les tècniques del polit i brunyit.
Les tècniques del tint i dels vernissos.

trucar

En aquest curs també reciclem mobles i
objectes que han quedat en desús i als quals,
amb una mica d'imaginació i aplicant
tècniques pictòriques i decoratives, els podem
donar un aspecte més actual i modern.

El curs s'imparteix els dimecres, de 18.30 a
21.00 hores a la Sala Polivalent de
l'Ajuntament d'Avinyonet. El professorat té un
àmplia experiència docent i professional com
a tècnics en restauració i conservació del
moble antic.

Si algú s'hi anima, i vol informació o apuntar-
s'hi, o simplement venir a provar una sessió,
es pot posar en contacte amb l'Ajuntament o

directament a la Keka Gil, al seu telèfon
606 442 017.

AFAGONÇAL COMELLAS

Hola a tothom,
Som la nova Junta de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del Col·legi Gonçal Comellas i vam ser escollits al setembre.
Abans que res volem donar les gràcies a l'antiga Junta per la feina feta. Nosaltres intentarem dinamitzar l'espai on les famílies
dels alumnes puguin contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d'escolarització dels
alumnes del seu centre. El nostre funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors de la comunitat
educativa i les famílies de l'escola.

Aquesta Junta té clar que aquest any, per l'entrada tardana i per la impossibilitat de tenir a mà totes les dades necessàries,
farem un any de transició i que el nostre projecte abasta els propers 4 anys. Aquest any executarem allò que fins ara es feia i
projectes com, per exemple, l'intercanvi de llibres d'un curs per l'altre per afavorir el reciclatge i que totes les famílies surtin
beneficiades econòmicament en aquests temps de crisi. Volem convertir-nos en AFA VERDA i col·laborar amb les AMPA de
Cistella i Vilanant en l'execució d'extraescolars, etc. S'haurà d’esperar a l'any vinent per poder executar-ho tot d'una forma
correcta i exemplar. Som diferents, ni millors ni pitjors, però necessitem la implicació i confiança de les famílies; si no serà
molt difícil avançar.

Per últim, la Junta va proposar a la darrera Assemblea, que va ser aprovada per una majoria aclaparadora, el canvi
d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) perAssociació de Famílies d'Alumnes (AFA). Creiem que la realitat social,
que s'allunya dels nuclis familiars clàssics que fins fa poc existien (famílies monoparentals, famílies separades i/o
divorciades, etc.), fa que aquest nom sigui més adient per a la nostra associació i representi millor la realitat familiar dels
alumnes de l'escola .

Restem a la vostra disposició pel que calgui.



LLAR D’INFANTS

El joc és una funció essencial de la vida del
nen que enriqueix la seva percepció i li
permet desenvolupar el seu coneixement. És
el millor mitjà perquè el nen aprengui a
conèixer-se i a establir una relació amb els
altres, fins i tot s'ha descrit com la primera
preparació per a les futures activitats de
treball.

El joc està relacionat amb les joguines, que
és indispensable que despertin l'interès del
nen per tal que compleixin la seva funció. Si
la joguina li proporciona una bona sorpresa
l'animarà a descobrir, inventar o crear noves
maneres de fer servir el nou objecte. A més a
més, caldrà que tingui un valor estètic i que
deixi al nen un marge suficient perquè pugui
desenvolupar la seva capacitat personal de
creació. No hi ha res més nociu que una
joguina complicada, ja que el seu
funcionament converteix el nen en un
espectador passiu i sense iniciativa.

Un altre aspecte important que cal tenir en
compte és que una joguina ha de satisfer les
necessitats afectives del nen: per exemple
un ós o una nina de matèria suau permeten a
un nen petit expressar la seva necessitat de
contacte i, més endavant, sentiments més
complexos envers els que l'envolten.

Podem trobar jocs i joguines de diversos
tipus i amb finalitats concretes:
-Per desenvolupar : manipular
textures, mòbils amb moviment, sons...
-Que potencien com ho són
les bicicletes, cordes, pilotes...
-Per activar la o la manualitat:
materials per emmotllar, construccions,
encaixos, pintura...
- de l'activitat adulta: disfresses,
ninot, maletins de metges, de jardineria, de
neteja, de botigues, cotxes...
- o de taula per potenciar les
capacitats de relació i el seguiment de
normes, els dòminos, buscar objectes a
taulell, contes, joguines per interactuar amb
altres nens i nenes...
- per treballar el raonament, la
memòria i d'altres aprenentatges.

És aconsellable no voler que tot el nostre joc
amb el nen o la nena sigui educatiu, ja que la
conseqüència pot ser transformar el joc en
dirigit i no hem d'oblidar que la finalitat lúdica i
relacional és molt important.

Llar d'infants PUIGVENTÓS

els sentits

l'activitat motriu

motricitat fina

D'imitació

Jocs socials

Jocs educatius

El joc i les joguines



L’ESCOLA

ELS TALLERS INTERNIVELLS

El curs 2012-13 a l'Escola Gonçal Comellas vam iniciar els tallers internivells a l'etapa d'educació
infantil. Aquesta metodologia està basada en la implicació total de l'alumne en el seu procés
d'aprenentatge i pretén que els nens i nenes de diferents edats puguin treballar conjuntament,
creant vincles a partir de tallers diversos.

El curs 2014-15 aquesta metodologia s'incorporà també a 1r, 2n i 3r, i gràcies a la bona acollida
dels alumnes i els mestres aquest curs 2015-16 hem inclòs els tallers també als cursos de 4t, 5è i
6è.

A Educació Infantil es realitzen els tallers internivells durant 2 tardes a la setmana. Les temàtiques
que es treballen són ben diferenciades i atractives per a la mainada: tallers d'expressió artística,
d'experimentació, d'expressió corporal o de cuina, entre d'altres.

A 1r, 2n i 3r els tallers es fan els dimarts a la tarda i també es proposen activitats ben diferents.
Aquest primer trimestre s'han dut a terme els tallers de dansa, experiments, modelatge amb pasta
de sal i construccions amb peces de Lego.

A4t, 5è i 6è els tallers es realitzen els divendres a la tarda. Durant aquests primers mesos s'han dut
a terme els tallers d'informàtica, escacs, acrosport i experiments. A continuació podeu veure una
mostra dels resultats. I com el tallers aporten al nostre alumnat implicació, diversió i moltes ganes
d'aprendre!



PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

EL RACÓ DEL
JOVE

Aprofitem aquest espai per informar-vos que els joves de l'Alt Empordà us podeu apuntar al Programa de Garantia
Juvenil, una iniciativa d'àmbit europeu que té com a objectiu ajudar a tots aquells joves que en aquests moments
no estudieu ni treballeu.

La finalitat d'aquest programa és que els joves d'entre 16 i 29 anys (que no teniu clar què fer durant aquest any),
inicieu un itinerari d'aproximació al món laboral. Ja sigui accedint a una oferta de feina, fent pràctiques en empresa
o participant en una acció formativa.

Els requisits per accedir al Programa de Garantia Juvenil són:

- Tenir entre 16 i 29 anys.
- No haver treballat ens els últims 30 dies ni haver rebut cap acció formativa en els últims 90.
- Tenir autorització per residir en territori espanyol i que habiliti per treballar.
- És apte tant per persones amb estudis com sense

Per inscriure't al Programa de Garantia Juvenil, has d'anar al Punt
Jove que et quedi més a prop, o bé, anar a l'Oficina Jove de l'Alt
Empordà (C/Anicet de Pagès, 2, 17600 Figueres), que les
Impulsores de Garantia Juvenil t'ajudaran. Un cop realitzada la
inscripció, t'oferiran un servei d'atenció personalitzada on
valoraran en quina situació et trobes i què cal que facis per
aconseguir una feina que t'agradi.

Per a més informació sobre el programa pots:

- Trucar al 972673728 o escriure a
- Visitar la nostra pàgina de Facebook:
Garantia JuvenilAlt Empordà - Figueres

- Fer un cop d'ull a la pàgina de la Generalitat:
http://garantiajuvenil.gencat.cat/

És important que tots els joves que compliu els requisits us
inscriviu al Programa de Garantia Juvenil, ja que és
imprescindible per tenir accés a la majoria d'accions
formatives, i a diverses bonificacions que poden rebre les
empreses que us vulguin contractar.

maguilar@altemporda.cat

APRÈN UN OFICI i TROBA FEINA - OKUP'ALT 2016

Si tens entre 16 i 24 anys i t'agradaria aprendre tasques forestals, o
mateniment i pintura, o perruqueria i estètica aquest és el teu curs.

100% Gratuït i amb opcions de trobar feina!

Apunta’t a l'Oficina Jove de Figueres (Anicet de Pagès, 2 - 972 673 728) o
bé a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

OKUP ALT’



ENTREVISTA:
La Roseta de can Comellas

-Hola, Roseta. D'on sou vós? No vàreu
néixer aquí, oi?

-Així els de la meva generació ho
teníem mal entès. Sempre hem situat
els vells de can Rissec, en Pere i la
Roseta, a la masia del mateix nom, al
costat de can Falgarona.

-Bé, i al vostre marit, en Pitu Comellas,
on el vàreu conèixer, més enllà de
superficialment?

-L'últim dia de l'any en farà 100 que
vaig néixer a Bellcaire. Érem tres
filles i a casa els costava mantenir-
nos, per això la germana de la meva
mare, que era la padrina de bateig,
em va acollir a casa seva a la Torre
Gran d'Avinyonet, on ara hi viuen
els Clavaguera. Tots contents
perquè, de petita, els pares es van
traslladar a Vilajoan, on no hi havia
escola i havíem d'anar a Pontós,
que quedava molt lluny. En canvi
aquí era més proper, tot i viure al
mas. Recordo que amb la meva
cosina Elvira, que més tard es va
casar amb en Canyada, el mestre de
Peralada, travessàvem el Manol
amb una palanca i tres o quatre
passeres i cap a estudi s'ha dit.
Quatre passes. Teníem 7 anys.

-No, no, els meus oncles vivien a la
Torre. Va ser molt més tard que van
anar a can Rissec quan els seus
propietaris, els Noguer de s'Agaró,
que vivien de renda, van començar
a flaquejar i necessitaven diners per
mantenir el rem. El oncles primer hi
van anar de masovers i finalment ho
van acabar comprant.

-Al ball. Ell era vidu, com deus
saber, de la pobre mare d'en Jordi,
que va morir de part. Doncs bé, a
Avinyonet hi havia dos llocs on es
ballava: un a casa teva, ca l'Estrada
i l'altre al casino, on hi anaven els
d'esquerres, i ara hi ha can Tanqui
Tanqui, en ple barri vell. L'actual
Societat no hi era encara. A la banda
esquerra del carrer de Llers tot eren
camps. Doncs bé, em sembla
recordar que la primera vegada que

em va treure a ballar era a la sala
dels republicans, on l'avi Puig
tocava la pianola. La feina era
nostra perquè a casa no se
n'assabentessin. El casino era mal
vist per la gent conservadora. Jo
devia tenir uns 20 anys.

-Per què no podia anar a l'inrevés?
Era a mi que em tocava marxar
primer.

-És clar, a què t'has d'acollir? Sort
en vaig tenir de la fe. Vaig arribar a
pensar que era un càstig que
m'enviaven per haver fet alguna
cosa malament. No m'ho explicava,
nena, no m'ho explicava.

-Llegir, fer ganxet i cosir. Encara
faig algun arranjament per a la roba
familiar.

-En Pla, en Pla, sempre en Pla i
després la Rodoreda.

-Oh, manyaga , m'he hagut
d'aguantar. En Gonçal ja es feia les
seves pròpies flautes de canya des
que tenia ús de raó i després varen
venir les joves i les nétes. Com vols
que no m'agradi la música?

-Bé, total que us vàreu casar amb el
qui durant tants i tants anys va ser el
secretari de l'ajuntament del poble i
vàreu tenir en Gonçal, gran violinista, i
la pobra Pilar, malauradament
desapareguda el 2007 de càncer de
pàncrees (com és molt natural,
s'emociona i em pregunta si recordo
l'estimada Pilar. Jo li responc):
-Roseta, dona, qui no es recorda
d'aquell àngel?

-Us va ajudar ser creient, Roseta, per
suportar aquesta gran desgràcia?

-Bé, Roseta, i què més us dóna pau i
tranquil·litat?

-I de lectura?

-I tenint tan bells exponents a casa us
deu agradar molt la música, no? (es
posa a riure i em diu):

-I de la possibilitat que Catalunya es
faci independent, què hi dieu?

-I si haguéssiu de donar un consell a
les noves generacions, què els diríeu?

-I us agradaría explicar-me alguna
cosa que no us hagi preguntat?

-Però us trobeu bé, oi, Roseta?

Maria TerradasAsparó

-Ah! Jo només sé que vull el que
més ens convingui. Madrid sempre
ha volgut ser Madrid i nosaltres hem
de mirar endavant. De vegades em
trobo amb persones molt més joves
que jo i només saben parlar de
temps passats. Jo els dic que la
setmana passada ja és passada,
s'ha de mirar endavant i adaptar-se.

-Mira, quan trobo aquesta gent que
es queixa tant penso: ves noia, que
cadascú arrossegui la seva creu. No
a tothom se li mor una filla al pic de
la joventut. Després, això sí que ho
he tingut clar des de sempre, és que
que no es pot dir mai, mai (ho
recalca) d'aquesta aigua no en
beuré.

-Segurament quan estigui al llit em
vindrà a la memòria alguna cosa,
noia. La memòria em comença a
fallar, però què vols? Em diuen que
ara faré 100 anys (es posa a riure).

-Sí, molt i molt bé, Maria. Gràcies i
per molts anys!

La setmana passada ja
és passada, s'ha de
mirar endavant i
adaptar-se.



FLAIXOS D’INTERÈS

Recordeu que per a qualsevol tipus d'obra que vulgueu fer a casa vostra necessiteu sol·licitar una llicència d'obres a
l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta sol·licitud és regular les obres en base a la normativa vigent. Per tal d’agilitzar el tràmit s’ha
establert, en determinats supòsits, la possibilitat de l’obtenció de la llicència d’obres pel règim de comunicació prèvia. En cas
que no ho sol·liciteu ens veurem obligats a obrir un procediment de protecció de la legalitat urbanística. Per a qualsevol dubte
dirigiu-vos als serveis tècnics municipals perquè us orientin. Podeu consultar la normativa a la web de l’Ajuntament, a
l’apartat d’urbanisme.

LLICÈNCIAD’OBRES

Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Cementiri

IBI rústica i urbana
IAE
Taxa de rètols publicitaris

: del 15 de maig al 15 de
juliol

: del 15 d'octubre al 15 de desembre
(XALOC): de l’1 de setembre al 31 d’octubre

: del 15 d'octubre al 15 de desembre
: trimestralAigua i escombraries

CALENDARI FISCAL

Es pot sol·licitar el fraccionament de l’IBI abans del 15 d’abril. L’import del primer
pagament equivaldrà al 40% del principal de l’import i es carregarà en el compte
corrent en què s’hagi domiciliat el pagament el dia 15 de juny de cada any. L’import
del segon termini serà del 60% restant, i també es carregarà en el compte corrent el
primer dia del període voluntari. L’import mínim per a sol·licitar el fraccionament
serà de 200€ / objecte tributari.

Amb l'objectiu d'apropar
l'Administració Local a la
ciutadania i fomentar nous canals
d'informació, comunicació i
participació, des de l'Ajuntament et
volem proposar una nova
iniciativa: potenciar la comunicació
Ajuntament-ciutadà mitjançant
correu electrònic, per així anar
reduint, de forma progressiva, les
bustiades en paper.

Per tot plegat, et demanem que
ens enviïs les teves dades a
través de la pàgina web municipal
i rebràs les darreres notícies, els
actes que es faran els propers
dies i altres informacions
municipals d'interès al teu correu.
Inscriu-te a:

www.avinyonetdepuigventos.cat
A l’apartat de L’Ajuntament / Informacions
d’interès / Subscripció a les notícies

Si tens qualsevol problema amb la pàgina
web pots enviar la informació a través de
l'adreça de correu electrònic de
l'Ajuntament:
aodl@avinyonetdepuigventos.cat

INICIATIVA PER INFORMAR
ALS VEÏNS MITJANÇANT
CORREU ELECTRÒNIC

Des de l’Ajuntament, s’ha realitzat una campanya per reforçar la recollida selectiva
de la matèria orgànica (les restes de menjar i de jardineria). Es tracta de la fracció
dels residus que generem a casa, més important.

A l’any 2009 es va fer una campanya però la quantitat de matèria orgànica recollida
no és l’òptima. A Catalunya es recull una mitjana de 50kg per persona i any. A
Avinyonet encara no arribem als 10 kg.

Si esteu interessats en tenir un municipi amb una gestió dels residus més
sostenible, us demanem que, a part de separar el paper, envasos i vidre, també
separeu l’orgànica (al de les àrees d’aportació o al ).contenidor marró compostador

CAMPANYES DE RESIDUS

Com debeu haver vist, també, s’han canviat els contenidors vells del poble per contenidors

easy, molt més atractius i funcionals!!!



MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament

Horari d'atenció al públic:

Dispensari

061

112

Altres

c/Ajuntament, 4
Tel. 972 54 70 69 FAX: 972 54 68 18

Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 9 a 14h.

Horari serveis tècnics (arquitecte):
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 13h.

(Edifici de l'Ajuntament)
Tel. 972 54 61 34 (trucada desviada al
CAP de Vilafant).

METGE
- Dilluns de 9 a 13h
- Dimecres de 14 a 19h
- Divendres de 10:10 a 13:20h

CAP VILAFANT: 972 51 43 49

EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ
CIV IL , BOMBERS, MOSSOS
D’ESQUADRA:

PRODAISA
Tel. 972 20 20 78

ESCOLAGONÇALCOMELLAS
Tel. 972 54 63 01

CORREUS
Al'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 13:30 a 14h

FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60

SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia

ajuntament@avinyonetdepuigventos.cat
www.

SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

avinyonetdepuigventos.cat

Horari tècnica de joventut i borsa de
treball: Dimecres de 10h a 12h.

INFERMERIA
- Dilluns de 8:05 a 13h
- Dimarts de 12:10 a 13:20
- Dimecres de 14:20 a 19h
- Dijous de 8:05 a 10:10h
- Divendres de 10:10 a 13:20h

URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON:

www.teisa-bus.com
Horari d'autobusos:

ENTITATSAVINYONETENQUES

CULTURALS:
Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la
Poesia

ORFEÓ DE L'EMPORDÀ

FESTES TRADICIONALS:
Comissió organitzadora Cavalcada Reis
Comissió organitzadora Festes de
Pasqua i de Sant Jaume

FIRES i MOSTRES
Comissió organitzadora de l'Exposició de
Treballs de Costura i Manualitats
Comissió organitzadora de la Mostra
Gastronòmica

CONSELLPARROQUIAL
Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia

A S S O C I A C I Ó D E F A M Í L I E S
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GONÇAL
COMELLAS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AMICS DE LA
U R B A N I T Z A C I Ó M A S P A U
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

ENTITATS ESPORTIVES
Club de PetancaAvinyonet
Club de Polo
Futbol ClubAvinyonet

LUDICORECREATIVES:
S o c i e t a t R e c r e a t i v a L a U n i ó
Avinyonetenca
Dones Independents d’Avinyonet

Aquestes entitats estan obertes a tota
mena de col·laboracions.

DIES DE FESTA LOCAL

FIRES I FESTES

Festes laborals : 3 de maig i 29 de juny.

Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.
Fira del Follet d’Avinyonet.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

CIU
Alcalde: Josep Maria Bartolomé
1r. Tinent d'Alcalde: Júlia Gil
2n Tinent d'alcalde: JordiAbres Sala
Regidors: Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala,
Sílvia Ricart Bello, Juli Quesada Belda.

---------------------------------------------------------

Secretari interventor: Martí Lluansí Sastre

Tresorer Dipositari: JordiAbres Sala

Alcaldia. Urbanisme, Obres i serveis,
Seguretat ciutadana: Josep Maria
Bartolomé.
Regidora-delegada d'Atenció ciutadana,
Ensenyament i Cultura: Júlia Gil.

RÈGIM DE SESSIONS DELPLE
Primer dimecres de cada tres mesos, a les 9
del vespre.

COMISSIÓ ESPECIALDE COMPTES
Josep Maria Bartolomé Foraster, Júlia Gil
Vilar, Jordi Abres Sala, Sílvia Ricart Bello,
Lluís Esquerra Cufí, Elisabeth Jiménez
Guerrero i Joan GonzálezArisó.

JUTGE DE PAU : MªÀngels Del Fresno

R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS

:
Júlia Gil

:
:

:

ERC
Cap de l'oposició: Lluís Ezquerra Cufí
Regidors: Elisabeth Jiménez Guerrero,
Javier Gálvez Martínez, Joan González
Arisó

Segon tinent d'alcalde. Regidor-delegat
d'Hisenda i Comerç: JordiAbres Sala.
Regidor-delegat de Benestar i família, Medi
ambient i Esports: Sílvia Ricart Bello.
Regidor-delegat de Festes i Joventut: Juli
Quesada Belda.

Vilar

Sílvia Ricart Bello

Josep Maria Bartolomé Foraster

Sílvia Ricart Bello
: Josep

Maria Bartolomé Foraster
: Josep Maria Bartolomé Foraster

: Josep
Maria Bartolomé Foraster

: Sílvia Ricart Bello

Consell Escolar de l’escola i Llar d’infants

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA)
Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda

Societat Recreativa Avinyonetenca

Localred
Junta pericial municipal de cadastre

DIPSALUT
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