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L’Ajuntament ha publicat íntegre i literalment els escrits presentats per a les diferents entitats i col·laboradors.
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Benvolguts veïns i veïnes d'Avinyonet de
Puigventós,

Nadal és temps de bons auguris, de bons
propòsits i d'alegria.

Aquests dies, els avinyonetencs i les
avinyonetenques celebrarem unes festes de
Nadal i d'Any Nou plenes d'emocions.
Tanmateix, totes i tots nosaltres, compartim
l'esperit d'alegria i de solidaritat, que defineix
aquests dies tan especials i tan entranyables.
Aquest és l'esperit de les festes que
compartim i també l'esperit i la força de
l'Avinyonet que volem.

Un municipi de tothom i per a tothom, que
pugui ser al mateix temps divers i també estar
molt unit, que lluiti per tirar endavant i per
superar les dificultats; que sigui solidari per no
abandonar ningú a la seva sort, generós per
compartir el progrés i el benestar, però exigent
també per fomentar l'esforç, el talent i la feina
ben feta.

El Nadal és temps de retrobament i
celebracions amb les persones que més
estimem.

Però, també d'enyorança pels que ens han
deixat enrere. Encara que no serveixi de gaire,
el meu cor i el meu suport està en totes i tots
els que sentiu aquesta nostàlgia.

Nadal és temps de llum, de música i de
tradicions.

Per això, us convido a participar de tots els
actes que portarem a terme, a Avinyonet de
Puigventós, per celebrar aquestes festes, i a
contagiar-vos de la màgia i la il·lusió que
transmet la innocència dels més petits. Vull
agrair, de tot cor, a totes i a tots els que ho feu
possible.

Desitjo que tots els vostres somnis es facin
realitat i, en nom de tots els que conformem
l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, vull
desitjar-vos un bon Nadal i un any nou ple de
felicitat i prosperitat.

CARTA DE L’ALCALDESSA

Un municipi de tothom i per a tothom, que pugui ser al mateix temps divers i
també estar molt unit, que lluiti per tirar endavant i per superar les
dificultats; que sigui solidari per no abandonar ningú a la seva sort, generós
per compartir el progrés i el benestar, però exigent també per fomentar
l'esforç, el talent i la feina ben feta.

JÚLIA GIL
Alcaldessa
d’Avinyonet de
Puigventós

El Nadal és temps de
retrobament i celebracions amb
les persones que més estimem;
és temps de llum, de música i
de tradicions.



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

EL TOPÒNIM MÉS SONOR DE L’ALT EMPORDÀ

La Júlia, la nostra alcaldessa, m'ha convidat a
participar en aquest número nou de la revista
amb un escrit. I un servidor, ben content de
col·laborar-hi.

Quan pujo a Avinyonet, venint de Vilafant o
Figueres, em plau de remirar la varietat
botànica dels seus accessos. Aquest turonet
on està enclavat el nucli antic, tan noblement
ancorat en la roca com en la història, té per
encontorn l'esponjada vegetació que voreja el
curs de l'aigua a una banda i a l'altra del pont,
massa breu per a qui voldria aturar-s'hi. I a la
sortida cap a Vilanant, l'estesa mà d'un
paisatge obert, planer, a penes amb una lleu
ondulació, presidida, al sud, per l'esmussada
solemnitat del Bassegoda, assequible i august
alhora. I si amb el Panda prenc la direcció de
Llers, a la meva dreta, enllà de suros, oliveres i
pins blancs, la Garriga, tan austera, com
d'aspra bellesa mineral...

d'una calidesa eufònica i afectiva, propera,
familiar. I el segon nucli del conjunt, que el
complementa (de Puigventós), sembla més
obra d'un poeta col·lectiu - com els anònims
que forjaren la nostra lírica popular-, que una
mera aposició distintiva.

Com són les coses! Jo que volia comentar-vos
les impressions de vitalitat associativa, de
voluntariat, d'iniciatives socials i culturals, de
celebracions col·lectives que ofereix el poble -
-i que he pogut constatar a cor què vols--, ara
resulta que m'he embrancat en qüestions
lingüístiques. Però és ben cert que, per bé que
diem que el nom no fa la cosa, també podem
dir que la paraula, el topònim, amb la seva
sonoritat, la seva eurítmia i la seva incidència
evocativa –com és el cas d'Avinyonet de
Puigventós– és molt més que una
coincidència atzarosa o un simple fruit de
l'evolució de la llengua oral. Feu la prova: un
dia de pluja fina o, si ho preferiu, de
tramuntaneta amable, sortiu als afores del
poble, on no hi hagi contaminació acústica. I
feu, com un servidor vaig fer un matí que el
temps em lleia, el següent: quedeu-vos drets,
quiets, distenseu lleument els braços en angle
tancat cap avall, aspireu i pronuncieu baixet, a
poc a poc: Avinyonet de Puigventós. I
observareu que ja no és una mera qüestió de
ritme mètric (les dues parts formen dos versos
tetrasíl·labs amb accent fònic a la quarta en
cadascun). És adonar-nos que els noms, les
paraules tenen arrels no solament,
etimològiques, sinó que són, sobretot,
nodridores d'una saba que ens ha configurat
com a poble amb un nom -un bell topònim en el
nostre cas- que ens reconeix amb uns ulls i un
rostre específics, no pas facialment, sinó en
uns valors que ens han anat modelant al llarg
del temps.

I el sermonet, Jordi? En tot allò que ens dona
caliu, escalf, calidesa, hi ha la presència
acollidora de Déu.

Una abraçada, bons convilatans, amics i
amigues!

REFLEXIONS

Però permeteu-me, tanmateix, que em centri
ara en el nostre bell topònim: Avinyonet de
Puigventós. No posaria la mà al foc que el seu
origen sigui, com s'ha dit, un rebot, una rèplica
de l'Avinhon (no l'afrancesat 'Avignon') de la
singular i bellíssima ciutat occitana que féu de
la Provença un papat alternatiu al segle XIV.
Més aviat, soc dels qui creuen que, atesa la no
tan antiga proliferació de vinyes pels nostres
verals, es tracta d'un doble diminutiu (l'acabat
en -ó, com 'arbrissó', per exemple, i l'acabat en
-et). Les partions del topònim, doncs,
donarien: a (vocal epentètica, de reforç fònic) +
viny (l'arrel) + -ó (1r morfema diminutiu) + -net
(2n morfema derivatiu).

L'efecte que produeix en la percepció del qui
pronuncia o sent aquest nostre topònim és el

E ,ls noms, les paraules tenen arrels no
solament etimològiques, sinó que són,
sobretot, nodridores d'una saba que ens ha
configurat com a poble amb un nom - un bell
topònim en el nostre cas - que ens reconeix.



RACÓ DE LES ENTITATS

Com ja tenim per costum, entre
dijous i divendres ens disposem a
muntar la nostra exposic ió,
s o r t o s a m e n t a m b m o l t e s
col·laboracions, no només de
treballs, sinó també de veritables
obres d'art.

Són dos dies, més el cap de
setmana, en els quals compartim les
ganes d'aprendre, de saber com ha
fet cadascuna aquella cortina, aquell
quadre, aquell dibuix, aquell
cobrellit, aquella disfressa, aquelles
pintures, aquelles fotos, aquelles
bosses, aquells mobles, etc. i,
també, de com anirem posant cada

peça perquè tot quedi conjuntat
harmoniosament i sigui agradable a
la vista.

En aquest tema estem ben
tranquil·les, perquè comptem amb
veritables expertes per fer el
muntatge.

No podien faltar els poemes de la
Marta Ferrer; tampoc un dibuix que
ens va fer mossèn Pep pel 8 de març
del 2015, i diferents obres que ha fet
la mainada del poble.

També volem destacar la taula amb
peces d'artesania de l'Emma i les
p e d r e s p i n t a d e s d ' À n g e l s
Sargantana, acompanyades de
poemes de diferents poetes, que va
fer les delícies a moltes persones.

Els diferents treballs del grup de
Dones Independents: roses,
marietes, mussols, flors... i un
espantaocells molt particular.

Hi tenim una infinitat de treballs: no
els podem enumerar tots perquè
ompliríem el full, però el que sí volem
dir és com hi estem de bé, aquest
cap de setmana. Fem la nostra
tertúlia, mentre ens hi estem, per
ensenyar-ho a tothom que vingui i
explicar el perquè sí i el perquè no de
cada objecte.

A més gaudim del magnífic espai de
la sala de dalt del cafè.

L'organització
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FUTBOL CLUBAVINYONET

Sumem un any més n altr oferint aquesta activitat en forma. U a a temporada
d'esport, d'entrega i de ganes per tal que el FC Avinyonet no decaigui, i ho
fem des de , any de la seva fundació.Actualment tenim tres cl 2006 ategories:
prebenjamins alevins i veterans.,
Us animem a formar part d’aquest club i us desitgem unes molt b fones estes
a tothom!

Els tres presidents del Futbol Club
Avinyonet



RACÓ DE LES ENTITATS

AFAGONÇAL COMELLAS

L'Associació de Famílies d'Alumnes
fonamentem la nostra raó de ser en la de
contribuir a la millora de l'ensenyament que
reben els nostres fills i filles al llarg de la seva
estada escolar a l'Escola Gonçal Comellas.

L'Assemblea General de l'AFA és l'òrgan
regulador: es reuneix dos cops l'any i té com a
funció principal elegir la Junta Directiva que la
representarà i que és la que tirarà endavant les
activitats de l'AFAdurant tot el curs.

La Junta Directiva és l'òrgan executiu, els seus
càrrecs són voluntaris i no remunerats i
qualsevol pare, mare o responsable de
l'alumne pot formar-ne part.

Qualsevol iniciativa que pugui engegar l'AFA
necessita comptar amb el voluntariat per fer-la
possible. Per aquesta raó, des d'aquí volem
encoratjar-vos a participar en les activitats que
fem, ja sigui venint a les reunions de treball de

la Junta, que fem aproximadament cada mes,
per donar el vostre punt de vista, fer propostes
o oferir el vostre ajut per tirar endavant els
projectes de les comissions. Aquesta
col·laboració pot ser indefinida o esporàdica.
No hi ha cap obligació vinculant: l'únic
compromís és oferir una feina ben feta i amb
sentit d'equip en benefici dels nostres
alumnes.
Les relacions de l'AFA amb l'Ajuntament
d'Avinyonet i amb l'Equip Directiu de l'Escola
estan essent molt satisfactòries i és important
mantenir-les així perquè hi hagi una bona
entesa.

Us convidem a visitar el nostre nou espai web,
www.afagcomellas.cat
Aquí trobareu més informació sobre nosaltres.

Moltes gràcies,
Junta DirectivaAFA



Aquest any hem tingut una Vetllada de Poesia entranyable en
molts sentits. És la primera vegada que a la portada posem un
dibuix de mossèn Pep Claparols, perquè ell ens havia dit que hi
col·laboraria amb un poema o un dibuix, així que nosaltres vam
triar un poema. Però aquest estiu la decisió era nostra al cent per
cent, per tant dibuix i poema. La cartolina del llibret de color groc i
un fons de tristesa per la situació del país planava en l'ambient.

La participació del Casal, com sempre, ha estat una font de
sorpreses i alegries. Hem treballat el poema “Una llengua” del
poeta basc Kirmen Uribe: la mainada el van recitar i escenificar. I a
continuació el nostre amic i poeta navatenc, en Quim Ponsa, el va
recitar amb èuscar, acompanyat pel músic Albert Cuevas: tot un
luxe.

Poetes i poemes, amb una inspiració molt variada, van anar
desfilant amb petites introduccions i fent referència a diferents
llibres que ens han acompanyat durant l'any per deixar constància
que un bon llibre sempre és una font d'aprenentatge. I tot això, al
cim d'un escenari davant de la Biblioteca Municipal Lluís Poch.

Una altra sorpresa d'aquesta vetllada va ser el punt de llibre, amb
una il·lustració de Pilar Comellas, regal que ens va fer fa anys i que
guardàvem esperant el moment adient.

També a l'hora de fer la maquetació del llibret, vam tenir l'ajuda
d'en Jaume Pérez, que l'any passat es va oferir. Així que vam
acceptar la seva proposta, que va resultar ser un gran encert.

Gràcies a la col·laboració del nostre Ajuntament, podem fer el
recull de poemes i, gràcies a la vostra generositat, compartim
dolçor i converses al jardí de la biblioteca.

En fi, esperem la inspiració de tots vosaltres per a l'estiu vinent.

L' organització

19 VETLLADADE POESIADE SANT JAUMEa

Esperem la inspiració de tots vosaltres per a l'estiu vinent.

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ

Un any més l Ajuntament d Avinyonet de’ ’
Puigventós ens ha ofert la possibilitat
d adreçar-nos a vosaltres per donar-vos a’
conèixer la nostra entitat coral, Orfeó de
l Empordà d Avinyonet de Puigventós, com’ ’
a refe nt d esbarjo i de coneixement dere ’
bona part de la música de les nostres
contrades i de les de més enllà.

Durant tot aquest any i part de l altre ens hem’
centrat a estudiar i interpretar peces de Lluís
Llach i de diversos autors més del nostre
país; això no és casual, sinó que és una
resposta còmplice a les peticions dels molts
amics i amigues que sovint ens venen a
escoltar. Cal dir que l'esforç , en veure'ls les
cares un cop acabats els concerts, ha valgut
la pena.

Com ja us vaig explicar, l any passat vam’
portar la nostra música i el nostre poble fins a
les terres de Luxemburg.Aquest any, si no hi
ha res de nou, ens les emportarem a Roma. I
és que no parem! Seguim endavant amb
molta força i amb tota la il·lusió que ens
encomana el nostre director, en Quim
Mandado.

Només em queda convidar-vos que vingueu
a cantar amb nosaltres i a passar una bona
estona cada dimecres, de 21 a 23h, a
l església (estiu) i a la biblioteca (hivern).’

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres,
truqueu al 679563382. Estarem encantats
de mostrar-vos el que fem i fer-vos un lloc
entre nosaltres.

Un plaer poder saludar-vos, amics!

Raquel Miguel
Presidenta de l Orfeó de l Empordà’ ’



L’Associació de Joves Vendaval treballem durant
tot l’any per a l’organització del Vendaval, inclòs en
els actes de la festa d’estiu d’Avinyonet de
Puigventós. Durant la festa major col·laborem amb
les activitats com el txupinasso, el cinema a la
fresca i el tast de vins. Enguany el Vendaval va tenir
lloc el dissabte 28 de juliol als Camps de la Font.

Es va començar a la tarda amb la Festa Holi, es va
continuar amb l’Acústic Foods i es va acabar amb el
concert de Poéticamente Incorrectos, Guillola,
Somboits i DJ Pere.

Col·laborem també a la Fira del Follet d’Avinyonet
de Puigventós, que aquest any es va celebrar el
cap de setmana del 29 i 30 de setembre.

Us recordem que l’Associació està oberta a tots els
joves del municipi que vulgueu col·laborar-hi.
Només cal que contacteu amb qualsevol de
nosaltres i us rebrem amb els braços oberts!

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

RACÓ DE LES ENTITATS

Som un grup de persones amb
molta marxa i amb ganes de passar-
ho bé mentre fem diferents treballs,
sobretot amb material reciclat.

Molts objectes poden tenir una
segona, tercera... i qui sap quantes
vides més, sempre fent treballar una
mica la imaginació.

Hem canviat el dia de la nostra
trobada: ara en lloc dels dimarts ens
trobem els dijous, igualment a les
cinc de la tarda, al cafè o a la sala
polivalent de la Biblioteca Lluís
Poch. Si us hi voleu apuntar encara
queda alguna plaça i si teniu idees
sobre reciclatge, encara més!

Com podeu comprovar, ens encanta
decorar el nostre poble, donar-li un
aire alegre i innovador, buscant
sempre anar una mica més enllà de
la decoració clàssica, que es pot fer
avorrida de tan repetida.

Per Nadal vam fer esquirols i vam
pintar pinyes per penjar als arbres
de la plaça.

A la primavera i a l'estiu hem fet les
abelles, que ens han donat molta
f e i n a , p e r ò t a m b é m o l t e s
satisfaccions: no us podeu ni
imaginar fins on hem arribat... Som
molt agosarades!

El mes de juny, amb el nostre
material, vam anar a decorar el pati
exterior de la Llar d'Infants “El Petit
Reig” i l'hi hem deixat tot l'estiu.

Aquest mes de setembre hem
participat a la Fira del Follet amb el
muntatge d'un poblat follet, que va

DONES INDEPENDENTS

fer les delícies de petits i grans que
el visitaren.

També ens agrada molt, si
l'economia i el temps ens ho
permeten, fer alguna sortida: hem
visitat algun bosc, un camp de mini
golf i diferents restaurants...

Actualment estem recollint restes de
llana: si en teniu, les acceptarem
encantades per poder fer el treball
de decoració de primavera.

PICA-RASCA

PICA - RASCA



Enguany la nostra AT, juntament amb els CDR Manol i Empordà-
Vallespir, va participar en la iniciativa Ponts per la Llibertat per a
reivindicar la República Catalana i l’alliberament dels presos polítics. Es
van posar llaços, estelades i pancartes, als ponts de l’AP-7, des de la
Jonquera fins a Hostalric (La Selva).

L’AT Avinyonet, amb un grup de voluntaris del municipi, membres del
CDR Empordà van posar un llaç gegant a la paret de l’església accedint-
hi des de l’interior del campanar.Amb aquest gest reivindicàvem, un cop
més, la llibertat de tots els presos
polítics catalans.

El dia 27 d'octubre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per
majoria absoluta la proposta de resolució que proclama la Constitució de
la República Catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret,
democràtic i social. La proposta va ser votada i aprovada per 70 vots a
favor, 10 en contra i 2 vots en blanc, i en aquell ple hi va haver l'absència
dels 52 diputats de l'oposició constitucionalista espanyola.

El Govern legítim de la Generalitat de Catalunya mai no va arribar a
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el text de
Constitució de la República catalana aprovat al Parlament, com prescriu
l'article 2.2 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

És per això que el dia 27 d’octubre de 2018 l'Assemblea Nacional
Catalana presenta una e-petició instant el Parlament de Catalunya i el
Govern de la Generalitat de Catalunya a publicar al DOGC la Constitució
de la República catalana aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya
el dia 27 d'octubre de 2017. Una e-petició és una petició que els
ciutadans fan per mitjans electrònics a la Comissió de Peticions del
Parlament, l'òrgan competent per tramitar-la.

Fa un any de la proclamació d'independència i des de la Territorial
Avinyonet de Puigventós-Vilafant us animem a presentar la petició,
seguint la iniciativa de l’ANC.

Maria Vilanova

ASSEMBLEA TERRITORIAL AVINYONET - VILAFANT LASOCIETAT D’AVINYONET

Un altre any ha passat i les festes
nadalenques han arribat. No creiem
que faci falta explicar què és la
Societat recreativa avinyonetenca, i
com diuen, val més una imatge que
mil paraules.

Així doncs, aquest any, el que volem
és ensenyar-vos com i de quina
manera col·laborem els socis,
juntament amb la dispensadora i el
seu equip, a donar vida al poble.

Bones festes!

La Societat



RACÓ DE LES ENTITATS

EL CLUB PETANCA AVINYONET

Un any més és un plaer per al Club Petanca Avinyonet fer un escrit per al butlletí municipal de
l'Ajuntament per tal d'apropar el nostre esport a la gent del poble. Així poden assabentar-se de
totes les novetats que hi ha hagut en els últims 365 dies.

Aquest any és molt especial per a nosaltres ja que el club compleix vint anys de la seva creació i
aquesta data rodona ens fa molt feliços. Són molts anys plens d'il·lusions, treball, esforç, esport i
amistat, durant els quals hem passat moments de tots colors. Aquest 2018 està sent un any molt
mogut i també força difícil, amb pèrdues doloroses per a tots nosaltres: sempre recordarem amb
molta estima per tot l'amor que ens van donar. Des d'aquí aprofito per retre-li un petit i sentit
homenatge a la nostra estimada Perla i als companys que ens han deixat. Tot i això hem fet
cosetes per commemorar aquesta data, com la recuperació del nostre mític campionat de
dupletes mixtes, que tantes bones estones ens ha fet passar i que tanta vida ha donat al poble, tot
i que, per desgràcia, l'any passat no vam poder dur a terme. De totes maneres, tenim en ment el
significat que tenen aquests vint anys per al nostre club i la nostra intenció és celebrar-ho com cal
amb diverses activitats durant l'any que ve, entre les quals esperem poder organitzar un gran
campionat.

També ens agradaria fer un reconeixement a tots els jugadors i jugadores que han participat als
diferents campionats provincials d'aquest any i que, amb el seu esforç i bon joc, un cop més han
mantingut el prestigi i bon nom del club i del nostre poble. A tots ells, des d'aquí, els vull donar les
gràcies. I aprofito per anomenar els premiats en els diferents campionats realitzats:

� Esther Navas, Virtudes del Fresno i Josefa Herrera, campiones de la Copa President,
categoria dones.

� Mari Aneiros, Amelia Fernández i Amelia Aneiros, subcampiones de la Copa President,
categoria dones.

� Encarnita Campos iAna Millet, subcampiones al Provincial de Dupletes, categoria dones.
� JoanAneiros va quedar tercer classificat al Provincial Individual, categoria sènior.

Esperant que aquest nou any que entra estigui ple d'èxits esportius per a tots i totes, aprofito, en
nom del Club Petanca Avinyonet, per desitjar unes molt Bones Festes de Nadal i un Feliç Any
2019 per a tothom.

La Presidenta del CPAvinyonet
Encarnita Campos



Aquest és un any intens a l’entorn de la Biblioteca
d’Avinyonet.

Pel que fa a les activitats, hem fet una presentació del
magnífic llibre de poesia Silencis d’arena nua... de
Lluís S Bosch i Ernest Pibernat, amb obra gràfica de
Sara Salip, tots tres comentant la seva obra. Hi hagué
una bona assistència de públic, que s’ho passà molt bé
amb els comentaris dels autors i la lectura d’alguns
dels poemes del llibre.

També, per als més menuts, hem fet activitats infantils.
Pel Dia del Llibre, unes voluntàries van visitar la
guarderia; els explicaren el conte de Sant Jordi, del
qual gaudiren molt. També els portaren follets i
esquirols fets pel Grup de Dones Independents
d’Avinyonet, cosa que fou agraïda pels nens i nenes
amb la Cançó de l’Esquirol.

Al mes de juny ens varen tornar la visita per tal de
conèixer la Sala de Lectura de la plaça Pintor Joan
Sibecas, i de la novetat de la BIBLIOTECA LLIURE,
que aquells dies acabàvem d’inaugurar.

Aquesta biblioteca lliure, oberta a tothom, la trobareu
sota el porxo de l’Ajuntament, just a l’esquerra de la
porta d’entrada. És un frigorífic recuperat i transformat
en llibreria, que hem recobert amb un vinil amb imatges
de llibres i amb unes instruccions d’ús que expliquen
com utilitzar el servei. L’espai superior (antic
congelador) és on es dipositen els llibres que hem llegit
o dels qual volem fer donació a la Biblioteca per tal que
entrin al servei de tothom; a l’espai inferior (antic
frigorífic) és on trobareu els llibres que oferim, agrupats
segon l’edat dels lectors. També hi ha una llibreta
perquè, tothom que vulgui, pugui escriure-hi el seu
comentari.

La Biblioteca Lliure està inscrita en el moviment Little
Free Library, que associa més de 75.000 espais on
agafar o donar llibres al llarg de 88 països. A l’Estat
espanyol només som set, dues de les quals són a
Catalunya, comptant-hi la nostra. Si accediu al mapa
https://littlefreelibrary.org/ourmap/ i us posicioneu
sobre Catalunya, i amplieu la nostra zona, veureu que
hi sortim.

Els llibres es poden agafar lliurement i quan els hàgiu
llegit, teniu tres opcions: tornar-los a la Biblioteca Lliure
(si és possible a l’espai superior), quedar-vos-els o fer-
los circular entre els vostres amics. En diem Biblioteca
Lliure precisament per això, per la llibertat dels seus
usuaris. Com és natural, té nombrosos avantatges,
com el que sigui un servei sempre disponible, a
qualsevol dia a qualsevol hora. És una manera de
donar una nova oportunitat als llibres que tenim, que
valen la pena i que ja no llegirem més.

BIBLIOTECAMUNICIPAL LLUÍS POCH Si teniu intenció de fer donació de més d’un llibre, no
els dipositeu al frigorífic, us agrairem que ens ho feu
saber al mail: voluntarisavinyonet@gmail.com, i
contactarem amb vosaltres per quedar.

Des de la seva posada en funcionament, el 15 de juny
d’enguany, ha estat espectacular el nombre d’usuaris
d’aquest servei, i cal ressaltar l’èxit entre els lectors de
menor edat, que representen prop del 40% dels llibres
que hem donat o deixat. Penseu que en tan poc temps,
hi ha llibres que han passat per tres i quatre lectors...

Recordar-vos que la Biblioteca Lluís Poch i Soler
(Plaça Pintor Joan Sibecas), és igualment oberta cada
dia feiner de 17h a 19h.

A part de les activitats normals com a Sala de Lectura i
préstec de llibres, sabeu que hi podeu trobar cada dia
el Punt-Avui, i els dos setmanaris de la premsa
comarcal, l’Empordà i Hora Nova. A les properes
setmanes, començarem a tenir regularment la Revista
de Girona i la revista Alberes. També és un bon espai
per a fer els deures escolars.

També s’està renovant l’oferta de llibres disponibles
amb nous títols i també tenim nous voluntaris que
ajuden en les activitats que duem a terme. Si algú més
hi vol ser, només cal que ens ho digui.

Us hi esperem!

Grup de Voluntaris d'Avinyonet

Visita de la Llar d’Infants El Puigventós a la Biblioteca lliure.



CLASES DE DEFENSA PERSONAL, Y MUCHO MÁS, EN EL CENTRO
CULTURAL DEL MAS PAU

Desde octubre del 2016 iniciamos un camino
educativo en las artes marciales en el Centro
Cultural del Mas Pau.

Los martes y jueves de 20:30h a 22:30h un
grupo de jóvenes han confiado su instrucción a
mi persona y poco a poco vamos creciendo
como grupo humano y como marcialistas.

Desde este septiembre, de este año, iniciamos
las clases infantiles de Jiujitsu con los Bushi
Kids! Las clases se desarrollan los martes y
jueves desde las 17:30h. Estas clases
infantiles están orientadas a la introducción del
niño en el mundo de las artes marciales a
través de juegos y actividades deportivas
basadas en el Daito Ryu (adaptadas a la edad
del alumno).

Esperamos en diciembre iniciar el curso juvenil
intermedio!

¿Qué practicamos? -es la pregunta que
siempre nos realizan?-.
Básicamente 2 artes marciales antiguas
provenientes del Japón.

Primeramente, nos centramos en el Jiujitsu.
El jiujitsu en sus diferentes líneas siempre hace
eje en el contra-ataque, en la técnica más que
en la fuerza, en el desequilibrar al oponente y
controlarlo; por lo cual es muy utilizado por las
fuerzas de seguridad.

El es hoy día uno de losDaito RyuAikijujutsu

ejemplos más importantes de Ko Ryu - antiguas
escuelas de la tradición japonesa.
Hoy Daito Ryu Aikijujutsu (o aikibudo según
algunas organizaciones) se divide en varias
ramas diferentes, cada una de las cuales se
remonta a uno de los estudiantes que hayan
obtenido de Sokaku Takeda conocimiento de
esta antigua escuela.

El patrimonio técnico de la Daito RyuAikijujutsu
Seifukai, (nuestra escuela) hace referencia a
las enseñanzas del Maestro Minoru Mochizuki
(1907-2003). De hecho, Daito Ryu se sigue
realizando en la riqueza de las palancas de
brazo y técnicas de rotura (kansetsu waza), de
proyección (nage waza), de estrangulación
(waza jime), inmovilización (waza katame),
contra técnicas (Kaeshi waza) y percusión
(atemi waza), que colocan esta escuela entre
los ejemplos más completos de combate feudal
a manos desnudas (sin armas).

En segundo lugar, complementamos con la
esgrima tradicional japonesa, a través del
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, escuela
fundada en el 1.400 por Iizasa Ienao y que
posee la distinción de Tesoro Cultural
Intangible de Japón.

Para la inscripción comunicarse por teléfono o
Wha tsApp con Ale jandro Adag l io
(representante de la asociación en España) al
655 396 645.

RACÓ DE LES ENTITATS



PRESENTACIÓ DE GASMAPS DINS LES JORNADES TRANSFRONTERERES DE PEDRASECA

D i n s L E S J O R N A D E S
TRANSFRONTERERES DE PEDRA
SECA 2018, i en el marc del projecte
COL·LABORAxPAISATGE que
organitza ADRINOC a Figueres, GAS
MOUNTAIN® presenta el GAS
MAPS, com a exemple de la
col·laboració ciutadana dins la
plataforma de la WIKIPEDRA, entre
d’altres projectes.

GAS MOUNTAIN® És nivell 10 Local
Guide de Google i 360 Street View
Trusted.

Què és GOOGLE LOCAL GUIDES?

És una comunitat d’exploradors
d’arreu del món que de manera
col·laborativa comparteix a Google
Maps informació sobre els llocs que
visita.

Què és GAS MAPS?

És un mapa propi de GOOGLE MAPS
de l ’Assoc iac ió Grup Amics
Senderistes, GAS MOUNTAIN®,
amb l’objectiu del foment de la
preservació del medi ambient i la
conservació i recuperació del
patrimoni natural i cultural de la
comarca de l’Alt Empordà i perímetre.

Inclou 10 capes que l’usuari pot
activar-les i desactivar-les, i on
trobarà: ermites, esglésies, oratoris,
búnquers, ponts, fonts, dòlmens,
inscultures, menhirs, castells, torres,
molins, embassaments, túnels,
refugis, arbres monumentals, pous,
avencs, i un llarg etcètera,…

Tanmateix inclou un mapa específic
de la Garriga d’Empordà on queden
representades les cabanes, entre
d’altres construccions de pedra seca.

Dins el GAS MAPS, per exemple,
trobareu en construcció un mapa de la
Garriga d’Empordà 100% GAS
MOUNTAIN® , aquest mapa dibuixa la
Garriga d’Empordà, amb una
superfície aproximada de 1.245 ha
que es troba repartida entre els
termes municipals de Llers,Avinyonet

de Puigventós, Vilanant, Biure i Pont
de Molins, un paratge típicament
mediterrani amb un excepcional
patrimoni d’arquitectura de pedra
seca que inclou feixes, parets, recs i
barraques, construït i utilitzat pels
habitants de la zona d’antuvi, però que
ha arribat als nostres dies força
abandonat i que requereix d’un esforç
per conservar-lo i recuperar-lo.

Aquest fragment del GAS MAPS
consisteix amb la totalitat de cabanes
trobades dins el terme municipal
d’Avinyonet de Puigventós fins al
moment (29/09/2018).Amb un total de

111 barraques visitades i 11 inèdites
introduïdes a la Wikipedra per GAS
MOUNTAIN® .

Per aconseguir aquest Maps, GAS
MOUNTAIN® ha ut i l i t za t la
WIKIPEDRA, juntament amb el llibre
Les barraques de pedra seca de la
Garriga d’Empordà, d’en Jenar Fèlix
Franquesa (Editorial Brau ISBN:
978-84-96905-89-4 ), i com que els
codis dels dos són diferents, s’ha
confeccionat una taula de conversió
per a poder seguir aquesta
interessant publicació utilitzant la
WIKIPEDRAcom a suport.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS MAPS CABANES DE PEDRASECA

GAS MAPS

Per a més informació: https://gasmountain.com/presentacio-gasmaps-dins-les-jornades-transfrontereres-de-pedra-seca-2018/



Començar l'escola és un canvi a la vida dels nens i
nenes.

Per a uns, tornar a començar després de les
vacances no els costa gaire: tenen ganes de
retrobar els companys i arriben molt contents i
tranquils.
Per als que venen per primera vegada, els suposa
passar d’un entorn conegut i reduït, casa seva i la
seva família, a un entorn desconegut, on l’espai, les
normes, les activitats, el seu ritme i la manera de
comunicar-se, poden ser diferents.

Però a mesura que van passant els dies, els nens i
nenes descobreixen que a l’escola també els
donem afecte; que nosaltres, les educadores,
estem pendents de les seves necessitats bàsiques.

Aprenen a conviure i a respectar-se els uns als
altres, gaudeixen d'experiències agradables, els
agrada i és divertit. Poden jugar i compartir estones
de joc en diferents llocs com les classes o el pati... i
escoltar cançons, cantar i ballar.

Però sense deixar de ser cada un, únic i diferent:
uns més moguts, d’altres més quiets, més
independents o amb més necessitats d’ajuda.

Tot aquest procés els ajudarà a madurar, a fer-se
més grans i autònoms i a gaudir de moments
divertits tots plegats.

Llar d'infants PUIGVENTÓS

Comencem un nou curs a la
llar d'infants "El Puigventós"

LLAR D’INFANTS



Matemàtiques manipulatives

L’ESCOLA

Enguany, des de l’Escola Gonçal Comellas, estem donant impuls a
l’aprenentatge de les matemàtiques des d’un punt de vista més
vivencial. Els mestres hem fet diversos tallers de formació per
incentivar els alumnes a aprendre i a entendre els conceptes
matemàtics des d’un vessant més lúdic. Alguns d’aquests tallers els
han dut a terme experts com ara la Sílvia Margeli i la Cecilia Martínez.

Ha estat una formació engrescadora i pràctica per fer-nos còmplices
del procés que s’estableix entre docent i alumne i com és d’important
aprendre fent, la qual cosa s’adiu molt amb la nostra manera
d’entendre l’escola i de treballar amb els alumnes.

Segons l’expert Jordi Deulofeu, del Departament de Didàctica de la
Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Universitat
Autònoma de Barcelona, és important ensenyar les matemàtiques des
d’un punt de vista més pragmàtic per ajudar els nostres alumnes a fer-
se autònoms, a prendre decisions, a comprendre les informacions que
reben, a ser crítics amb allò que se’ls presenta i amb allò que fan.

Des de la incorporació del nou currículum entenem les matemàtiques
des de quatre grans dimensions: resolució de problemes, raonament i
prova, connexions i comunicació, i representació.

El material que presentem als alumnes pretén treballar tots aquests
àmbits de manera que puguin entendre el que fan i per què ho fan. Ells
són els protagonistes del seu propi aprenentatge i poden construir
coneixement arribant a les seves pròpies conclusions mentre
manipulen materials innovadors pensats i creats per matemàtics.

És important aconseguir que s’interessin per les matemàtiques, ja que
són una part important del coneixement generat per la humanitat. I fer-
ho d’una manera pràctica ajuda que trobin sentit al fet de plantejar-se
problemes i al repte que suposa la seva resolució. Tot plegat també ens
ajuda a nosaltres com a docents a reflexionar sobre la nostra pròpia
pràctica.

Equip de Mestres
ESC Gonçal Comellas
Avinyonet de Puigventós



En clau JOVE

RACÓ DEL JOVE

L’àrea de joventut d’Avinyonet de Puigventós es va
reunir en diferents ocasions en assemblea per
decidir quines activitats es realitzarien durant l’any.
L’espai de trobada amb els joves és l’espai jove
d’Avinyonet, que hem inaugurat recentment.

La primera proposta que va sorgir dels joves va ser la
de participar al carnaval.Així doncs, després de votar
diferents propostes, es va aprovar disfressar-nos
d’unicorns i participar al carnaval de Llers i al
d’Avinyonet de Puigventós. Els joves es trobaven
cada dissabte al magatzem municipal per preparar i
decorar la carrossa.

La resta d’activitats que es va decidir continuar
celebrant són la Festa Holi, inclosa en els actes de
Vendaval, i la Confetti Party, a la Fira del Follet.



Tabac

SABEM TOT EL QUE PORTA?

Els components del tabac
El fum del tabac conté una gran
quantitat de substàncies químiques
tòxiques per a l'organisme. S'ha
calculat que en pot tenir fins a 4.000,
entre les quals es troben la nicotina,
el monòxid de carboni o el quitrà.

Repercussions en la salut
D'impactes, sempre indesitjables,
n'hi ha de tota mena:
1. es redueix laImmediats:
capacitat pulmonar, es té mal alè, la
roba fa pudor, es perd el sentit del
gust, s'incrementen els refredats.
2. : envelliment de laA mitjà termini
pell, esgrogueïment de les dents,
ofec i dificultats per pujar escales o
fer exercici físic, tos.
3. : impotència,A llarg termini
càncer pulmonar i de coll, malalties
cardiovasculars, emfisema i d'altres.
4. : per la sevaEn la salut psíquica
capacitat d'addicció, i com tota
dependència, el consum de tabac
s'associa a malestar i a sentiments
de frustració i fracàs.
5. : problemes perEn la salut social
qui comparteix l'espai amb persones
fumadores (a casa, al cotxe), baixes
laborals i despesa sanitària.

T'has preguntat mai...
Per què les persones fumadores
necessiten fumar tan sovint?

L'addicció a la nicotina es veu
potenciada per la forma en la qual
aquesta substància és alliberada de
la cigarreta. Després d'una calada,
la nicotina tarda poc menys de deu
segons a arribar al cervell. Tot i que
la nicotina s'absorbeix ràpidament,
els seus efectes desapareixen en
uns quants minuts. Això explica que
una persona fumadora necessiti
fumar amb molta freqüència, per
evitar la síndrome d'abstinència,
tant física com psicològica.
Independentment de l'edat que
tinguis, de si ets noi o noia, del
temps que fa que fumes... deixar el
tabac comporta molts beneficis.

SALUT

Alguns es poden veure quasi immediatament, d'altres al
cap de poc temps i alguns a llarg termini. El que és clar
és que tots t'acabaran ajudant a tenir una vida més
saludable.

T'has preguntat mai...
Quins beneficis sobre la salut té deixar de fumar?

Quan han El teu cos comença a notar que...
passat:

20 min Disminueixen el ritme i la freqüència
cardíacs.
Disminueix la pressió arterial.
Augmenta la temperatura de les
mans i els peus fins a nivells
normals.

8 h Els nivells d'oxigen a la sang augmenten
i els nivells de monòxid de carboni
disminueixen, ambdós fins a nivells
normals.

24 h El risc d'infart de miocardi disminueix.

2 set-9 mes Millora notablement la circulació, i la
funció pulmonar augmenta fins a un
30%.

1 m-9 mes Disminueixen símptomes com ara la tos,
la congestió nasal o la fatiga, i
incrementa l'energia general.
A més el tracte respiratori inferior
recupera i es poden reduir les
infeccions.

1 any El risc de patir una malaltia coronària es
redueix a la meitat.

5 anys La taxa de mortalitat per càncer de
pulmó disminueix quasi en un 50% en
comparació amb un fumador d'un
paquet de cigarretes diari.
El risc de càncer de boca es redueix a la
meitat.

10 anys La taxa de mortalitat per càncer de
pulmó i el risc d'accident vascular
cerebral són similars als d'una persona
que no ha fumat mai.
Disminueix també el risc de càncer de
boca, coll, esòfag, bufeta, ronyó i
pàncrees.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/tabac



L’AJUNTAMENT INFORMA

El diumenge 28 d’octubre va tenir lloc una
visita guiada de la primera fase del projecte
consolidació i estudi del castell de la
Comanda, a càrrec de Lluís Bayona Prats,
de l’Àrea de Monuments de la Diputació de
Girona, així com de l’arqueòloga Anna
Maria Puig Griessenberger. En aquesta
visita es va explicar que recentment s’han
finalitzat les obres de la part exterior de
l’edifici actual de La Comanda.

Pel que fa a la plaça exterior, s’ha procedit
al marcatge en la superfície de la plaça
seguint les restes trobades de l’antic edifici
inicial mitjançant la col·locació d’unes
peces de pedra Sènia a cantell.

RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CASTELL D’AVINYONET - COMANDA
HOSPITALERA

La segona actuació que s’ha realitzat és la museïtzació de les restes del fossat de l’església. Aquest
s’ha deixat obert en la part excavada i s’ha allargat cap al nord per deslliurar la cantonada de
l’església. S’ha deixat marcada la continuació amb un mur de formigó desenganxat visualment amb
una reculada en els laterals i una petita volada a la part superior. El fossat sembla que podria haver
continuat recte fins la façana actual de la Comanda ja que han sortit elements que ho suggereixen i
en una segona modificació podria haver continuat al llarg de la façana sud. L’última modificació del
fossat és el seu tancament fins a l’aresta de l’església que s’ha deixat visible.
Per accedir a l’església s’ha instal·lat un pas de 3,60m d’amplada amb un entramat metàl·lic i una
estructura de ferro, tot en material corten d’oxidació controlada. Les baranes són a base de malla de
cable d’acer inoxidable de 1 mm de gruix. Està prevista una il·luminació de recolzament de l’existent
amb uns petits focus a sota el pont del fossat i a sobre les parets per il·luminar la façana de la
Comanda.

Aquest 2018 s’ha sol·licitat un ajut a l’Àrea de Cultura de la Generalitat de Catalunya per continuar
les obres. Aquest ha estat denegat però de cara a l’any vinent es tornarà a sol·licitar. La finalitat
última d’aquestes obres objecte de subvenció seria la posterior adaptació de l’edifici de La Comanda
com a .Centre d'interpretació del medi natural i rural d’Avinyonet de Puigventós

El Centre d’Interpretació
tindria com a objectiu
principal el reconeixement
del patrimoni d’Avinyonet
per tal de posar-lo al servei
del desenvolupament i la
d inami tzac ió soc ia l i
cultural.

E l s p r i n c i p a l s e i x o s
divulgat ius ser ien La
Comanda d’Avinyonet, per
una banda, i La Garriga
d’Empordà per l’altra. El
Centre d’Interpretació
d’Avinyonet oferiria un
recorregut cronològic per la
històr ia del municipi ,
passant pels diferents llocs
d ’ i n t e r è s / è p o q u e s
històriques: època romana,
medieval, etc.



FRANGES PERIMETRALS

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana Llei, modificada mitjançant la
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic estableix, entre d’altres obligacions,
que els nuclis de població, les urbanitzacions, les
instal·lacions i les edificacions aïllades han d’assegurar una
franja perimetral exterior de protecció d’almenys 25 metres.

En aquest sentit, l’any 2017, l'Ajuntament d'Avinyonet de
Puigventós va aprovar l'actualització del plànol de delimitació de
la franja perimetral i, més endavant, el projecte executiu
corresponent.

Aquests darrers mesos del 2018 s’ha procedit a executar, per
part de l'empresa adjudicatària, els treballs en qüestió per
assegurar la franja perimetral tant al voltant del nucli d'Avinyonet,
com al voltant de Mas Pau i del polígon industrial de La Timba.

El cost d’aquests treballs hauria d’haver estat repercutit als
avinyonetencs, però l’Ajuntament va fer tot el possible per
obtenir una subvenció i així no haver d’imputar més càrrega
econòmica als ciutadans.

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE
GARANTIAJUVENILACATALUNYA 2018

Vista la resolució TSF/115/2018 i TSF/1779/2018 de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per
a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, any 2018, l'Ajuntament va
sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya una subvenció per contractar un jove per a les tasques de
jardineria i manteniment d'espais públics i edificis municipals al terme municipal d'Avinyonet de Puigventós.

Amb data 14 de setembre de 2018, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, per Decret d'Alcaldia número 333/18, va
prendre el següent acord: Anunci de la convocatòria i aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la
contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya any 2018. El procés
de selecció va finalitzar i ja tenim treballant amb nosaltres l'Òscar, donant suport als agutzils fent tasques de jardineria,
fent de conserge a l'escola i realitzant qualsevol tasca relacionada amb el manteniment de l'espai públic i dels edificis
municipals.

Protegim-nos dels incendis forestals

En aquest sentit la Diputació de Girona, a través del Fons de cooperació econòmica i cultural (línia d’inversions), ha
concedit un ajut de 39.994,69 euros, d’un presssupost de 41.172,90 euros pel concepte esmentat.
Val a dir que el masos aïllats tenen l'obligació de realitzar els treballs de desbrossament i el seu manteniment ells
mateixos.



L’AJUNTAMENT INFORMA

EXECUCIÓ D'ACCIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
REDUIR LES EMISSIONS DE GASOSAMB EFECTE HIVERNACLE

Millora de l'aïllament tèrmic de l'escola Gonçal Comellas.

Donat el context energètic actual i la seva
influència en el canvi climàtic i en el medi
ambient, així com la situació econòmica,
Avinyonet de Puigventós considera com una
oportunitat el fet d’engegar estratègies de
millora de l’eficiència energètica.

En aquest sentit, i com que l’edifici de l’escola
Gonçal Comellas tenia uns tancaments molt
ineficients amb marc de fusta i vidre simple,
s’ha portat a terme la següent actuació: Millora
de l'aïllament tèrmic de l'escola Gonçal
Comellas.

La finalitat d’aquest projecte ha estat:

�Millorar el grau d’estalvi i eficiència
energètica de l’escola.

�Reduir el consum energètic.
�Disminuir la despesa energètica derivada de

l’escola.
�Complir amb els objectius establerts al

PAES (Pla d’Acció supramunicipal per a
l’Energia Sostenible) i amb el compromís del
Pacte d’Alcaldes.

�Reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH).

�Foment de la sostenibilitat.
�Millora de les condicions de servei.
�Millora del rendiment de les instal·lacions.
�Renovació dels elements insegurs i

obsolets.

A finals del 2017 es va sol·licitar el Pla de
Camins 2018-2020, a l Depar tament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
per tal d’arranjar el Camí Ramader de la
urbanització Mas Pau, al terme municipal
d'Avinyonet de Puigventós, arran d’unes pluges
que van tenir lloc el 2014 i que varen deixar el
paviment en qüestió molt malmès.

L’import subvencionat en qüestió va ser de
48.804,82 euros i l dutes a termees actuacions

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ RAMADER I MILLORA DEL SEU DRENATGE, AL
TERME MUNICIPAL D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS

aquest any 2018, gràcies a aquest ajut, han
estat la pavimentació del camí ramader i la
millora del seu drenatge.

Anys anteriors s’havien sol·licitat diferents
subvencions per aquest mateix concepte
sense que cap d’elles fos concedida.

Finalment, i després de molt esforç, s’ha
aconseguit aquest finançament tan esperat
pel consistori.

�Establir un sistema de control i seguiment
de ls consums energè t i cs de les
dependències municipals.

Tant la fase 1 com la 2 d'aquesta actuació ja
s'han dut a terme gràcies a dos ajuts
econòmics, de 6.987,89 euros de Del Pla a
l'Acció 2017, i de 15.000 euros de Del Pla a
l'Acció 2018, ambdós convocats per l'Àrea de
Medi ambient de la Diputació de Girona.



CANVI D’ENLLUMENAT I MILLORA DE
L’EFICIÈNCIAENERGÈTICA

En un context de preocupació econòmico-ambiental
com és l'actual, som conscients de la necessitat
d'optimitzar el consum d'energia i utilitzar fons
d'energia alternativa.

L'enllumenat públic és un servei que presenta gran
consum energètic i que permet l'execució
d'actuacions amb gran potencial d'estalvi, tant
econòmic, com en emissions de CO .2

En aquest sentit el programa Beenergi de la Diputació
de Girona ofereix assistència tècnica, jurídica i
financera necessària als municipis adherits al Pacte
d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions
que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat
públic i en els edificis públics municipals.

L’Ajuntament d’Avinyonet, l’any 2016, va presentar
una sol·licitud d'assistència mitjançant el Pla de
Serveis esmentat a la qual, la coordinadora del
programa BEenerGI i el cap de Servei de Medi
Ambient van informar favorablement. Tot seguit es va
sol·licitar una subvenció a l’Àrea de Medi ambient de
la Diputació de Girona pel canvi d’enllumenat del
municipi i aquesta va ser concedida per un import de
21.000 euros. La part no subvencionada serà
finançada per l’Ajuntament. Enguany s’ha signat el
contracte d’adjudicació, i durant el primer trimestre
de 2019, es té prevista aquesta actuació, que
consistirà en la substitució de totes les lluminàries de
VSAP (vapor de sodi) i les de vapor de mercuri (que
estan prohibides) per altres de tecnologia LED.

PUNT DE RECÀRREGA MUNICIPAL DE
VEHICLES ELÈCTRICS

Des del consistori s’ha sol·licitat la línia 2 de la
subvenció de Del Pla a l’Acció 2018-2019.Aquesta ha
estat concedida per un import de 4.150,97 euros. És
per aquest motiu que durant l’any entrant es procedirà
a la implantació d'un sistema municipal de recàrrega
per a vehicles elèctrics amb l'objectiu de promoure
l'adquisició progressiva d'aquest tipus de vehicles
entre la població i aconseguir reduir les emissions de
CO associades als combustibles dels vehicles2

convencionals. Alhora, es pretén implantar el punt de
recàrrega com a reclam turístic ja que el municipi es
situa en una zona de pas.

Es preveu instal·lar un punt de càrrega semiràpida de
potència 22 kW a l .’Avinguda Moisès Broggi
En un primer moment, càrrega gratuïta i esla serà
preveu que en un futur es cedir el servei a unpugui
gestor de càrrega.

Les diferents línies de subvenció de Del Pla d’Acció
són:
�Línia 1. Sistemes de comptabilitat energètica,

seguiment del Pla d'acció per a l'energia sostenible
(PAES) i punt informació energètica: 1.812,00 €.
�Línia 2. Punt recàrrega vehicle elèctric: 4.150,97 €.
�Línia 3. Canvi tancaments escola: 15.000,00 €.

FLAIXOS DE NOTÍCIES

� Durant les festes de Nadal es procedirà a
remodelar el lavabo del porxo de l’escola Gonçal
Comellas.

� S’ha arranjat el camí que comunica el campanar
amb les escoles, i que passa pel costat de l’antic
cementiri d’Avinyonet. Aquesta actuació facilitarà el
pas als seus usuaris.

� Actualment està en procés de clausura els 19
punts d’abocament incontrolats que hi ha a la Garriga
d’Empordà, gràcies a una subvenció de la Diputació
de Girona, gestionada a través de Salines Bassegoda
i amb la col·laboració de l’ALTEM. Aquesta actuació
serà explicada properament, i de forma més extensa,
a la web municipal, juntament amb les actuacions
dutes a terme a través de la .Let’s clean up 2018

INAUGURACIÓ DE PISTA DE SKATE I DE
L’ESTACIÓ WORKOUT

El passat 29 de juny el jovent va ser el protagonista a
Avinyonet de Puigventós participant en la gimcana
jove i a les activitats organitzades durant la
inauguració de la nova pista de skate i al parc de
street workout, en el marc de la festa de Mas Pau.



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: 5 15del 1 d’abril al de juny.
IBI rústica i urbana: 5 15 desembredel 1 d'octubre al de .
IAE (XALOC): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Taxa de rètols publicitaris: 5 15 desembredel 1 d'octubre al de .
Aigua i escombraries: trimestral.

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 iniciativa:
potenciar la comunicació
Ajuntament-ciutadà mitjançant
correu electrònic, per així anar
reduint, de forma progressiva, les
bustiades en paper.

Per tot plegat, t demanem quee
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

FLAIXOS D’INTERÈS



Ajuntament
c/Ajuntament, 4
Tel. 972 54 70 69 FAX: 972 54 68 18
a @juntament avinyonetdepuigventos.cat
www.avinyonetdepuigventos.cat

Horari d'atenció al públic:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 9 a 14h.

Horari serveis tècnics (arquitecte):
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 13h.
Horari tècnica de joventut i borsa de
treball: Dimecres de h a 12h.10

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

METGE
- Dilluns de 8:05 a :0013 h
- Dimecres de 8:05 a 3:001 h
- Dijous de 15 30 a 19: h

INFERMERIA
- Dilluns de : a 1 :008 05 3 h
- Di es de 9 1 a 3:00mecr : 0 1 h
- Dijous de 15 30 a 19: h

CAP VILAFANT 972 51 43 49:
URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON: 061
EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ
CIV IL , BOMBERS, MOSSOS
D’ESQUADRA: 112

Altres

SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
PRODAISA
Tel. 972 20 20 78

ESCOLAGONÇALCOMELLAS
Tel. 972 54 63 01

CORREUS
Al'edifici de l'Ajuntament
Horari: de a h13:30 14

BIBLIOTECA LLUÍS POCH
Pl. Pintor Sibecas, sn

FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60

SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia

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

ENTITATSAVINYONETENQUES

CULTURALS:
Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la
Poesia
Voluntaris d’Avinyonet

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

A S S E M B L E A T E R R I T O R I A L
AVINYONET-VILAFANT

ENTITATS ESPORTIVES
Club de PetancaAvinyonet
Club de Polo
Futbol AvinyonetClub
GAS Mountain

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
Pica-rasca

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

DIES DE A LFEST LOCA

Festes laborals: 3 de maig i 29 de juny.

FIRES I FESTES

Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.
Fira l Follet d’Avinyonet.infantil E

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

PDeCAT
Alcaldessa: VilarJúlia Gil
1r. Tinent d'Alcalde: JordiAbres Sala
2n. Tinent d'alcalde: Juli Quesada Belda
Regidors: Jordi Abres Sala, Juli Quesada
Belda, Joana Julià Maset, Josep Heras
Alsina.

ERC-AM
Cap de l'oposició: Lluís Ezquerra Cufí
Regidors: Javier Gálvez Martínez, Joan
GonzálezArisó, Germán Fernández Cartes.

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

Secretari, interventor i tresorer:
Martí Lluansí Sastre

Alcaldia. Atenció ciutadana, Ensenyament,
Cultura, Seguretat ciutadana, Benestar i
família Vilar.: Júlia Gil
Primer tinent d'alcalde. Regidor-delegat
d’Obres i serveis, Esports, Hisenda i
Comerç JordiAbres Sala.:
Segon tinent d’alcalde. Regidor-delegat de
Festes: Juli Quesada Belda.
Regidora-delegada de Joventut: Joana Julià
Maset.
Regidor-delegat d’Urbanisme i Medi
ambient: Josep HerasAlsina.

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

COMISSIÓ ESPECIALDE COMPTES
Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Lluís
Esquerra Cufí Joan GonzálezArisó.i

JUTGE DE PAU: Mª Àngels Del Fresno

R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS
Consell Escolar Lde l’escola i lar d’infants:
Júlia Gil Vilar
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): Josep HerasAlsina.
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
Josep HerasAlsina.
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
Josep HerasAlsina.
Localred: VilarJúlia Gil
Junta pericial municipal de cadastre: Júlia
Gil Vilar
DIPSALUT: Vilar.Júlia Gil

MÉS INFORMACIÓ
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L’Ajuntament ha publicat íntegre i literalment els escrits presentats per a les diferents entitats i col·laboradors.
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