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01 CARTA DE L’ALCALDE

Benvolguts/des 
avinyonetencs/ques,

Aquesta serà la tercera ocasió que em 
dirigeixo a vosaltres en aquestes dates 
tan assenyalades, dies aquests, els de 
Nadal, propicis per fer una reflexió serena 
i constructiva del darrer any i de com 
se'ns presenta el futur.

Molt  contràriament al que jo desitjaria, 
haig de seguir en la línia de l'escrit del 
darrer Nadal. Malauradament seguim en 
una situació de crisi realment complicada, 
fet que comporta fortes mesures 
d'austeritat. Tot i això, considero 
acceptables les actuacions que hem 
pogut dur a terme: per fi disposem d'un 
local municipal degudament legalitzat, les 
instal·lacions esportives han estat molt 
millorades, al camp de futbol s'hi ha 
plantat gespa, a l'Ajuntament se li ha 
rentat la cara, tenim un nou mòdul de 
l'escola i un pati remodelat i hem 
consolidat i adequat la vil·la romana de la 
Font del Vilar de Mas Pau. Aquestes 
constitueixen les actuacions més 
destacables a les quals es podrien afegir 
d'altres de més petites. En referència a les 
previsions, durant el proper any i el 
següent l'Ajuntament té com a prioritat 
màxima i inamovible urbanitzar els 
Camps de la Font (La Granja) i en principi 
els compromisos de finançament 
aconseguits ens fan pensar que a final de 
l'any 2011 podrem cedir al Departament 
d'Educació de la Generalitat la zona 
totalment urbanitzada i amb els serveis 
necessaris perquè s'hi pugui construir la 
nova escola.  

No crec recomanable insistir en el tema 
de la crisi, però seria una inconsciència 
ignorar-la. Les persones que han perdut la 
feina, els seus familiars i molts joves que 
no en troben són els principals afectats. 
Els seus  problemes ens preocupen a tots; 
no podem amargar-los, ans al contrari, 
els hem d'afrontar. Per fer-ho tan sols hi 
ha un camí, que no és cap altre que tirar 
del carro tots en la mateixa direcció: hem 
de deixar apartat el fet de posar-nos pals 
a les rodes per qüestions polítiques i 
electoralistes, ja que sortir-ne amb èxit és 
responsabilitat de tots. El Nadal és el 

temps més apropiat per demanar: unió, 
pau, felicitat i germanor. Voldria 
demanar, doncs, als nostres polítics, que 
enterressin les seves discrepàncies i 
treballessin junts per sortir-nos-en, 
conscients que per tornar a créixer de 
forma sostenible necessitem estar units, 
amb l'única finalitat de recuperar eficàcia 
i competitivitat, innovació tecnològica i 
reforçament del nostre sistema educatiu. 
Tot això s'aconseguirà sense cap dubte i 
més ràpidament si ho fem units.

Tots recordem el segrest del vaixell 
Alakrana a l'oceà Índic, portat a terme per 
pirates somalis. Les famílies dels mariners 
segrestats es varen unir per exigir als 
diferents partits polítics que deixessin de 
banda les diferències i recriminacions per 
quan els mariners estiguessin a terra. 
Aprofitant aquestes línies, proposo 
sol·licitar el mateix amb el tema “crisi”: 
oblidem crispacions ridícules i 
vergonyoses i centrem-nos a aconseguir, 
plegats, feina per a tots. Aconseguir-ho 
ha de ser l'objectiu prioritari.

Us desitjo de tot cor un bon Nadal i un 
feliç any nou, amb la seguretat i 
l'optimisme necessaris per creure que la 
recuperació és a prop i que ben aviat 
podrem parlar de més benestar individual 
i col·lectiu, de més i millors oportunitats 
de treball, més seguretat ciutadana i de 
més àmplies prestacions sanitàries i 
socials. 

Ben cordialment,

JOSEP MARIA BARTOLOMÉ FORASTER
Alcalde d'Avinyonet de Puigventós



02 REFLEXIONS

Parlem del temps que passa, que se'n va volant. 
Hi ha gent que deixa passar el temps. Hi ha gent 
que aprofita el temps. Hi ha gent que no para. 
Certament que el temps és el tresor més preuat 
que tenim i de què disposem. Hem de procurar 
no malgastar el temps en foteses o coses inútils. 
Quina llàstima que hi hagi gent que “mata” el 
temps per no morir d'avorriment; mentrestant 
el temps ens enterra a tots.

Cal aprofitar el temps, tot el temps. Un 
periodista preguntava a Marañón  com 
aconseguia tantes coses. Aquesta va ser la seva 
resposta: ”Procuro aprofitar al màxim cada 
trosset de temps, cada moment, perquè sóc un 
veritable drapaire del temps, un drapaire que 
tot ho arreplega”.

Què n'espero, del nou any? Aquests són els 
meus interrogants i les meves reflexions de cara 
a aquest any 2010. Serà un any dedicat a “fer 
coses”, a acumular tensió, anant més accelerats 
i “cremats”, vivint amb mal humor o bé serà un 
any en què aprendré a viure d'una manera més 
humana?

PEP CLAPAROLS
Rector de Vilafant,
Santa Llogaia,
Avinyonet de
Puigventós,
Vilanant i Cistella.

A què dedicaré el temps més preciós i 
important? Serà un any buit, superficial i 
rutinari? Viuré de manera agitada, en 
permanent activitat, corrent d'una ocupació a 
l'altra, anant d'un botó a l'altre, esborrant el 
missatge del mòbil d'ahir perquè avui ja no 
serveix? He de viure de pressa, sense saber què 
vull ni per què visc?

Aquest any viuré preocupat o preocupada 
només pel meu benestar o també m'interessaré 
per fer feliços els altres? Serem, tots i totes, més 
creatius, més positius, encomanant vida, ànims i 
esperança? Doncs, any nou, vida nova!

“Aquest any
viuré preocupat
o preocupada
només pel
meu benestar
o també
m'interessaré
per fer feliços
els altres?”



Tot i que ens sàpiga una mica de greu, hem 
d'autoculpar-nos per ser una oposició light. 
El que passa és que entenem que fer 
oposició oposant-nos a tot, no serveix per a 
res, només per alentir o enrarir ambients. 
Nosaltres considerem que la nostra feina a 
l'Ajuntament és la que se'ns permet que 
sigui, ja que, insistim, rebem poca 
informació de les coses, per no dir gens, tot 
i que volem remarcar les bones intencions 
que alguna vegada se'ns han manifestat 
(¿?).

Ens agradaria que tothom entengués que 
el nostre grup municipal és actiu i amb 
ganes de treballar, però que no se'ns deixa. 
Estem vivint en un govern que ens permet 
participar quan a ells els convé, que no fa 
sessions informatives abans de cap Ple o 
decisió important. Així és difícil que ens 
n'assabentem. Alguna vegada ens hem 
assabentat de coses a través de la premsa 
comarcal abans que fos de forma directa, 
com hauria d'haver estat, creiem nosaltres. 
No ens estem excusant de res, no en tenim 
cap necessitat.

Aquest any, l'aportació del FEIL (Fons 
Estatal d'Inversió per a la Sostenibilitat 
Local) ens ha permès convertir la famosa 
Nau de la Urbanització Mas Pau en un espai 
polivalent que sí acompleix normativa, que 
disposa de climatització i de diferents 
espais aptes per fer-hi actes, activitats i el 
que calgui. Ens hauria agradat poder haver 
destinat els diners que ens corresponien a 
més d'un projecte o obra, però això 
representava força complicació. 

Pel 2010, tornem a estar a les mateixes. 
Sembla ser que el destí dels diners del nou 
FEIL será també finalment per una sola 
obra. Nosaltres pensem que amb la 
quantitat de coses que convenen al 
municipi es podria diversificar una mica 
més.
Fa uns dies, un visitant ens va dir que 
teníem un poble que podria ser molt xulo, 
amb pocs retocs que hi féssim. N'estem 
convençuts, senyor. Soterrament de línies, 
afavorir repicat de façanes per deixar la 
pedra a la vista, ajudar al propietari de la 
casa enderrocada de la corba per tal que 
adecenti i pugui acabar les obres previstes 
fa anys, “retallar” el marge de terra de la 

03 EL RACÓ DE
L’OPOSICIÓ

primera corba després del pont del Rissec 
en sentit cap a Figueres per tal de permetre 
major visibilitat cap a ambdós costats, 
increment de la senyalització vial, adaptació 
d'espais i àrees de joc infantils, … Moltes 
coses per fer i tenim pocs recursos per 
poder-ho fer. Ens agradaria moltíssim rebre 
aportacions de tothom i idees que serveixin 
per lluitar per un Avinyonet més sostenible, 
més net i polit, més gaudible. Expliqueu-nos 
les vostres inquietuds.

Us recordem que cada primer dilluns de 
cada mes hi ha Ple de l'Ajuntament, a les 21 
h i que és un acte obert a tothom (sense veu 
ni vot, però sí que hi pot assistir tothom). 
Pensem que el balanç d'aquest 2009 l'hem 
de considerar positiu si tenim la sort de 
poder-lo acabar tan bé com el vam 
començar, tot i la maleïda crisi mundial, 
però que tots patim d'una manera o altra.

Rebeu el missatge dels millors desitjos per 
l'any 2010 !! 

SALUT !!!!

Grup municipal PSC-PM
Avinyonet de Puigventós



04 EL RACÓ DE LES ENTITATS

Un any més arriba Sant Jaume, la 
nostra Festa Major, i gairebé una 
setmana d'actes festius. El dijous, 
com sempre, li toca a la Poesia. 
Aquest any és el desè any: és molt 
positiu haver arribat fins aquí i volem 
seguir caminant amb l'ajuda de tots 
vosaltres, cadascú en el seu paper.
Van obrir la nit els nens i les nenes del 
Casal. La seva participació és alegre, 
voluntària i molt espontània. Van 
llegir petites estrofes del llibre Els 
pobles de l'Empordà de M. Vayreda i 
Lluís Roura, i d'una manera molt 
natural les nenes més grans van 
ajudar les més petites. Des d'aquí els 
volem encoratjar a tots a seguir 
participant-hi, sense oblidar la tasca 
de les monitores, el temps i la 
paciència que dediquen a preparar-
ho tot.
Vam voler destinar un apartat 
especial al nostre paisatge: els 
Aiguamolls i els Estanyols, la Garriga i 

POESIA JULIOL 2009
l'Empordà. J. Espigulé, J. Juventech i I. 
Batet van intervenir per defensar el  
tema pel qual ja porten treballant 
molt temps, amb moltes hores de 
dedicació.
També ens recordem dels diferents 
rapsodes que preparen i llegeixen els 
poemes de les persones que no 
reciten, de la presentadora i el 
presentador amb els poemes per 
introduir els temes del paisatge.
Durant la nit es van anar succeint els 
poemes, amb una infinitat de temes 
ben d i ferents .  Onze poetes  
d'Avinyonet i divuit de fora està molt 
bé, perquè és una nit en què tothom 
se sent una mica poeta i es deixa 
transportar pel que s'està recitant. 
Aquí és on hi ha el secret de la poesia, 
que se t'emporti i, encara que només 
sigui per un moment, et faci oblidar 
la resta del que t'envolta.
Per acabar vam gaudir de coques, 
pastissos, pa amb tomata, embotits, 

bombons, galetes, gelats, begudes... 
Gràcies a totes les mestresses de casa 
que any rere any han demostrat les 
seves ganes de treballar i participar. 
Tot és boníssim, i així s'aprofita més la 
fresca i la conversa al Jardí de la 
Biblioteca. 
En el recull dels poemes hi lluïa una 
portada de Pilar Comellas, el marit de 
la qual, l'Enric, ens va deixar amb 
molta il·lusió. És així com també hem 
arribat als deu anys de llibrets amb 
portades magnífiques.
La Conxi Tapias ens fa les fotos que 
regalem a cada participant i aquest 
any vam tenir un fotògraf  voluntari i 
amic que ens ha regalat un disc ple de 
fo to s ,  a l guna  de  l e s  qua l s      
acompanya aquest escrit.
També hem de donar les gràcies a 
l'Ajuntament i al suport de tots els que 
hi treballen, perquè els tenim al costat 
per a tot el que necessitem.



El passat dia 15 de setembre el taller de 
pintura d'Avinyonet de Puigventós va 
reiniciar el curs de dibuix i pintura.
El taller, dirigit per la professora 
Paloma Vidal, porta una trajectòria de 
cinc anys. La durada de cada curs 
s'ajusta al calendari escolar, del 15 de 
setembre al 15 de juny. Segons la 
demanda, es fa una sessió setmanal de 
dues hores (el dilluns de 19  a 21 h) que 
es duen a terme en l'espai habilitat per 
l ' A jun tament  d 'Av inyone t  de  
Puigventós (a sobre de la llar d'infants 
de Mas Pau).

El curs s'adreça tant a aquelles 
persones majors de 18 anys que mai 
han dibuixat ni han pintat, com a les 
que ja tenen experiència i volen 
millorar la seva pràctica i cercar el seu 
propi estil. El paper de la professora és 
crear les condicions adients per fer 
factible l'experiència creativa i alhora 
guiar i ajudar els alumnes d'una forma 
personalitzada en tot el procés 
d'aprenentatge. A mena de cloenda 
del curs anual se celebra una exposició 
col·lectiva on es donen a conèixer les 
obres que els alumnes han escollit dur 
a terme.

TALLER DE PINTURA

Amb la col·laboració de l'Ajuntament 
es pot gaudir d'unes instal·lacions que 
s'adeqüen a la normativa actual.
És per això que la Junta de Socis ha 
redactat un reglament d'ús de la sala 
social per promoure'n l'ús i regular-ne 
el bon funcionament.
Aquest reglament està disponible al 
Bar Restaurant Social, i va dirigit a tota 
persona que vulgui fer ús de la sala.

SOCIETAT RECREATIVA LA UNIÓ AVINYONETENCA
El bar restaurant, amb la nova 
gerència, us ofereix un ventall de 
serveis que s'esmenten a continuació:

- Sopars d'empresa
- Menjars per a grups
- Varietats de tapes
- Pollastre a l'ast per emportar
- Assortiment de carn a la brasa
- Taula d'embotits



EL RACÓ DE LES ENTITATS

Ara fa 4 anys de la constitució de 
L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE MAS PAU, 
i durant aquest temps hem lluitat per 
fer activitats conjuntament amb els 
veïns del poble i de la urbanització. 
Crec que el balanç ha sigut molt 
positiu; la gent ha participat i s'ho ha 
passat d'allò més bé. Creiem que 
aquestes activitats fan una labor 
social molt important, a part de 
passar una bona estona, ja que 
serveixen per conèixer les persones 
que viuen a prop nostre i amb les 
quals abans no havíem tingut 
oportunitat d'establir contacte: molts 
dels participants de la bicicletada, 
desprès d'aquesta activitat han 
quedat per fer més sortides en 
bicicleta; a la festa d'estiu hem ballat 
amb aquella veïna o veí, amb els 
quals fins aquell moment només ens 
creuàvem i ens dèiem hola i adéu; en 
el dinar de l' 11 de setembre. També hi 
ha gent que té les mateixes aficions i 
ara surten a pescar, a fer caminades, a 
esquiar, a caçar bolets, etc. Què vull 

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE MAS PAU
dir amb tot això? Doncs, que hem 
aconseguit que es facin bones 
amistats, i jo personalment he fet 
bons amics. En definitiva, la Junta 
sempre està buscant fórmules 
perquè hi hagi bona comunió entre 
els veïns.
Amb els socis que poc a poc hem anat 
sumant, hem pogut comprar taules i 
així no tenir la despesa de llogar-les 
quan les necessitem. Si mai qualsevol 
soci en necessita, només les ha de 
demanar.
També m'agradaria fer una crida als 
veïns de Mas Pau que encara no 
siguin socis, i que estiguin interessats 
a fer-se-n'hi o bé informar-se de quins 
avantatges tenen pel fet de ser-ho, 
que no dubtin a preguntar. Si volen 
contactar amb nosaltres, ho poden 
fer a l'adreça de correu electrònic 
avamicsdemaspau@hotmail.com. 
També ens trobareu al Facebook com 
a Mas Pau Avinyonet. A finals 
d'aquest any sortejarem entre els 
socis un circuit termal per a dues 

persones, i donarem un premi en 
metàl·lic a la millor decoració 
nadalenca exterior: el jurat buscarà el 
millor exterior de Mas Pau.
Només em queda agrair a la gent de la 
Junta l'esforç que fan dia a dia perquè 
aquest projecte que vàrem iniciar 
continuï, també als voluntaris que ens 
han vingut a ajudar quan ho hem 
necessitat i a l'Ajuntament per les 
facilitats i ajudes que ens han ofert. I 
per finalitzar, desitjar a tots els veïns 
d'Avinyonet un molt Bon Nadal.

Aquest any hem tornat a canviar de 
lloc i hem fet la nostra  6a Exposició a 
la Sala del Sindicat. Tot al voltant hem 
posat les fustes grosses i al centre 
taules i altres estris per anar encabint-
hi tots els treballs. L'escenari també 
és un bon lloc per fer d'aparador, 
sobretot de les peces que necessiten 
més espai. Primer, quan comencem, 
sembla que en sobrarà,  però al final 
anem fent noves distribucions 
perquè tot es vegi bé i no quedi 
apilonat.
Com sempre  hem gaudit d'una 
infinitat de treballs diferents: 
quadres, estovalles, mostres, jerseis, 
un vestit, tapets, una mantellina, una 
catifa, un paraigua, peücs, cobrellits, 
coixins, davantals, un joc de parxís, 
cortines, un ventall, pitets, una 
màquina de cosir gairebé mini, i una 
faldilla i un pentinador que vestien la 
nostra maniquí.
També hi ha participat, com altres 
anys, la Sílvia de la Vega del taller, 
amb la seva artesania, que ens 

EXPOSICIÓ DONA TREBALLADORA MARÇ 2009 
 agrada molt, però a més hem tingut 
una altra taula també d'artesania 
“Ninets”, que per gran alegria de les 
persones que ens han visitat, 
reprodueixen per encàrrec, amb 
roba, persones. Les fan iguals de com 
són en  la realitat i veure algú 
conegut fa molta gràcia.
De fet entre els dos dies que ho 
muntem i els dos dies que es pot 
visitar, podem dir que ens ho passem 
molt bé, perquè totes hi som amb 
aquest mateix ànim de veure els 
treballs de cadascuna i passar una 
bona estona compartint també la 
tertúlia.
En Josep ens va fer les fotos que 
regalem de record i agraïment per la 
participació i, amb ganes de fer noves 
labors i no parar, esperem poder 
repetir el mes de març de l'any 2010.  



Fundat a Avinyonet de Puigventós el 
2001 per la seva directora, Cloti Miró, 
l'Orfeó de l'Empordà agrupa prop de 
quaranta cantaires de diferents pobles 
de l'Alt Empordà. 
Incorpora en el seu repertori obres de 
Bach, Brahms, Händel, Mendelssohn, 
Mozart, Schubert, etc. juntament amb 
altres d'anònimes i populars, que 
abasten des del segle XIII fins al segle 
XXI, tant a cappella, com acompanyat 
de piano, orgue o orquestra.
En els darrers anys l'Orfeó ha estat fent 
una tasca de recuperació d'obres 
d'autors empordanesos, entre les 
quals cal destacar la Missa Cantantibus 
Organis de  Mn. Josep M. Albert 
(1897-1987), que interpretà a Figueres 
en ocasió del 50è aniversari de l'orgue 
de l'església de Sant Pere, per a la 
inauguració del qual fou composada 
aquesta obra; i aquest estiu passat ha 
enregistrat un disc dedicat a Víctor 
Català amb cançons tradicionals 
empordaneses i d'altres amb lletra 

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ
seva, totes elles harmonitzades o 
amb música de Lluís Albert.
L'Orfeó de l'Empordà ha actuat en 
diferents poblacions de Catalunya i  
de França i ha realitzat més de 60 
concerts en la seva curta existència. 
Destaquem d'entre ells, el Rèquiem 
d e  F a u r é  i n t e r p r e t a t  a m b  
acompanyament d'orquestra a 
Castelló d'Empúries amb motiu del 
centenari del naixement del poeta 
empordanès Carles Fages de Climent, 
i més recentment a l'església del Pi de 
Barcelona; destaquem així mateix el 
Glòria (RV 589) de Antonio Vivaldi 
presentat a Castelló d'Empúries en 
l'acte de cloenda del mil·lenari de la 
basílica de Castelló i, més tard, a 
Figueres.
 Aquesta va ser la presentació oficial 
de l'Orfeó, però aquesta entitat, com 
tantes altres, està formada per 
persones que amb el temps ens hem 
convertit en una mena de família en 
la qual tenim cura els uns als altres i el 

acabem fent allò que ens agrada i ens 
uneix i perquè cada vegada que 
cantem esdevé un miracle: que en la 
nostra petitesa siguem capaços de 
fer música i de gaudir quan, 
finalment, d'una peça que se'ns 
resistia, podem albirar la melodia. I 
també perquè en la mesura de les 
nostres possibilitats també fem Art, 
un Art del qual tots podem fruir. 
Esteu convidats a participar-hi.



Certament, a vegades, costa trobar el 
punt d'equil ibri  entre coses, 
situacions, persones, causes i 
objectius. Gairebé ningú pot quedar 
del tot aliè a cap d'aquests motius i 
motivacions, sempre ens veiem 
identificats amb algú o alguna cosa. 
El Futbol Club Avinyonet, el conjunt 
de jovent que està escampant el nom 
del nostre estimat poble per les 
nostres contrades, acompanyats per 
l'empenta i ganes de continuïtat de la 
Junta Directiva, n'és un exemple ben 
clar. 
L'objectiu més clar és donar uns 
valors d'equip, de treball en equip, 
sortint de les individualitats, cercant 
equilibrar forces per línies de joc, 
defugint de situacions antisocials i 
d'antijoc que no porten a res més que 
a malestar. Sempre es vol incidir que 
cal respectar les persones, ja siguin 
companys d'equip o de l'equip 
contrari, públic i àrbitres, encara que 
a vegades costi una mica controlar-
se. Cal aprendre de qualsevol 
moment viscut i saber reaccionar 
positivament. No sabem si ho 
aconseguirem, però la intenció és 
aquesta.
No podem obviar que a tots ens 
agrada guanyar, però ens trobem en 
un club petit, amb molt pocs recursos 
de tot tipus, que ha de fer bo tot el 
que té a l'abast. No ens podem 
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queixar, però.
Aquest any estem no una mica, sinó 
molt més contents, ja que s'ha 
aconseguit que tinguem un terreny 
de joc com ha de ser. Ara cal 
conservar-lo per fer-lo durar molts 
anys i que hi hagi constantment 
equips de totes les disciplines 
disposats a fer-ne un ús continuat i 
respectuós. Aquesta és una altra de 
les intencions del club i de la seva 
Junta actual. I també del nostre 
ajuntament.
Tenim un camp d'herba magnífic, 
enveja de molts equips de la comarca 
ara mateix. Això ha estat possible 
havent partit d'una conversa-reunió 
al propi camp en ple estiu. Allà va 
néixer la possibilitat i els fets, tots i els 
canvis de la idea inicial. La implicació 
de tothom, pares, junta, nens, 
Ajuntament, i de la pròpia empresa 
va acabar donant els fruits desitjats.
S'ha tancat el recinte de joc amb una 
xarxa que no molesta a la visió i que 
ajuda a mantenir la pilota dins el 
terreny, amb la qual cosa es molesta 
el mínim possible al Club de Petanca i 
no cal córrer darrera pilotes que 
puguin fins i tot creuar la carretera, 
amb el risc d'accident que això 
comportava. També serveix per evitar 
intrusions no autoritzades al terreny 
de joc que no ajudarien gens a fer-ne 
un ús racional i un manteniment més 

reduït i menys agressiu.
Sí senyor, per una vegada hem de dir 
que estem satisfets. Ara que ho 
estaríem molt més si acabéssim 
disposant d'uns vestidors adequats i 
una seu social en condicions. Tot 
arribarà, segur.
Ens interessa, i molt, insistir en que la 
massa social del club (pares, mares i 
familiars) s'impliquin en les activitats, 
que vinguin als partits de casa i vagin 
tots als desplaçaments. Hem de fer 
p i n y a  i  p a r t i c i p a r  d e l  q u e  
col·lateralment ens ofereix el futbol, ja 
siguin castanyades, el tió, dinars, 
sopars i ara, en dies de Nadal, la nostra 
QUINA a la que no hi heu de faltar. És 
per una bona causa. BONES FESTES A 
TOTHOM i que l'any 2010 SIGUI 
MILLOR, com a mínim.

EL RACÓ DE LES ENTITATS



A l'abril de 1998 es va fundar el Club 
Petanca Avinyonet. Ja són 11 anys que 
porto de presidenta i sento el mateix 
orgull que al principi d'haver 
aconseguit formar un club amb cert 
prestigi gràcies als seus jugadors, que 
any rere any han anat millorant el seu 
joc.

Una data molt important per a 
nosaltres va ser l'any 2006, on aquest 
club va assolir  un record molt difícil 
d'aconseguir; quedar primers a totes 
les categories possibles: sèniors 
primera, sèniors segona, fèmines i 
campionat de lliga per a clubs. Mai un 
club de Catalunya ha aconseguit una 
fita semblant.

També cal remarcar el gran èxit a nivell 
nacional; gairebé anualment, aquest 
club ha tingut representants als 
Campionats de Catalunya, arribant a 
aconseguir molts bons resultats, entre 
ells un subcampionat. Pel que fa als 

CLUB PETANCA
Campionats  d ' E spanya ,  s ' ha  
aconseguit participar fins a 4 vegades 
(Badalona, Vigo, Valladolid i Oviedo), 
quedant com a millor posició en 
cinquena classificació.
Molts d'aquests jugadors es van 
formar en aquest club. La majoria 
d'ells no sabien res de petanca i ara 
l'estimen igual que jo; a més, tenim 
un equip de persones molt  
treballadores que senten molt a dins 
aquest esport que, malauradament, 
no se'l valora com és degut.

A l'any 2007 un somni es va realitzar: 
organitzar un campionat que donés a 
conèixer el nostre poble. El vàrem 
a n o m e n a r  “  C a m p e o n a t o  
Internacional, Lingote de Plata”. Això 
va ser possible un immens treball del 
meu delegat Joan Aneiros (Peke), un 
home que estima molt la petanca.

En el present any també es troben en 
forma els meus jugadors i jugadores: 

20 d'aquests han estat premiats en 
diverses categories. A més, vàrem 
començar la lliga de clubs al setembre 
i som primers a tres partits d'acabar-
la. Tinc l'esperança i el convenciment 
que aquest any també serem 
campions.

Estic molt orgullosa de tots vosaltres. 
Gràcies!

Encarnita Campos,
Presidenta del Club de Petanca 
Avinyonet



Els primers anys dels nostres fills són preciosos, passen ràpid i no tornen. I és en aquests 
primers anys quan més ens hem d'entrenar a fer de pares, aprendre'n, perquè moltes 
vegades una adolescència conflictiva és fruit d'una infància amb deficiències. Ser pare o 
mare suposa esforçar-se en educar bé, i per això requereix amor, lògica, tècnica, art i 
coneixement. No és fàcil, però tampoc és impossible. I no es pot interrompre mai, no es 
poden fer vacances. Educar bé, com la bona cuina, requereix temps. Hem d'aprendre a 
conciliar bé els nostres horaris laborals amb les nostres responsabilitats parentals i la 
necessitat d'estar amb els nostres fills és més gran quan més petit és el nen.

Els pares són els verdaders responsables de l'educació dels seus fills. Sense oblidar tampoc 
que ser pares no significa oblidar-nos que tenim la nostra vida i/o la nostra parella, sempre 
és necessari equilibrar les nostres activitats.

És correcte el criteri ” els nostres fills són el primer ”? No, el fonamental és la relació 
equilibrada dels diferents membres de la família. S'és home o dona, no només pare o 
mare. No s'ha de renunciar a la pròpia vida.

Prioritats sí. Un temps de qualitat amb els fills, un temps suficient. I és que el temps de la 
infantesa és curt, la necessitat que tenen de nosaltres és gran i el temps passa de pressa.

Ser pare és assumir que s'educa en tot moment i que es fa més amb actes que amb 
paraules. Els nens aprenen dels models. Família i escola poden anar junts en aquest procés 
únic i irrepetible d'aprenentatge en la primera infància.

05 LLAR D’INFANTS

FER DE PARE I MARE TOT UN OFICI QUE CAL APRENDRE



06 EL RACÓ DEL JOVENTX-
Des de l'àrea de joventut us volem 
informar que aquest any s'ha treballat 
d'una manera més interna i només amb 
un determinat sector de la població jove 
ja que és el que es requeria en aquest 
determinat moment. 

També volem esmentar que hem tancat 
l'any 2009 amb una sortida a 
Portaventura compartida amb la resta de 
municipis que tenen tècnic compartit com 
Llers, Peralada, Pont de Molins, 
Vilabertran, Vilajuïga, Cabanes, Navata, 
Lladó, Cistella, Ventalló, Sant Miquel de 
Fluvià i l'Armentera. En aquesta sortida es 
va aprofitar la celebració de Halloween a 
Portaventura i va ser tot un èxit tant de 
participació com d'entreteniment.

A partir d'ara i un cop passades les festes 
de Nadal, començarem a treballar en la 
redacció del projecte pel proper bienni 
2010 / 2011. Per això necesitarem la 
col·laboració de tots vosaltres per poder 
redactar un projecte a la mida del 
municipi d'Avinyonet de Puigventós.

Amb la inauguració del Centre Cultural 
Puigventós disposem ara d'un espai més 
per a realitzar activitats, o sigui que 
començarem l'any aprofitant aquest espai 
I organitzant un campionat de Play el 
proper 23 de gener a la tarda. Així doncs 
ja podeu enviar un mail a l'Ivan o en 
Carles per apuntar-vos.

El 20 i 21 de febrer anirem a esquiar un 
cap de setmana a Núria amb la resta de 
pobles que tenen tècnic compartit. A 
començament d'any rebreu el full 
informatiu i el full d'inscripció per als que 
hi estigueu interessats.

Així doncs només ens queda desitjar-vos 
uns bones festes i un molt bon any 
2010!!!

TORNEIG PS3



07 L’ESCOLA

Amics i amigues,

Sembla que fa quatre dies que us 
desitjàvem un Bon Nadal i Feliç 2009, 
i l'any ja s'està acabant.

Al llarg d'aquest any hem incorporat 
nous membres a l'AMPA, hem 
renovat algunes cares a la Junta de 
l'AMPA i tenim un nou president, en 
Laurent  Esco la r.  Cont inuem 
treballant per millorar la nostra 
escola i l'educació dels nostres fills 
amb la mateixa il·lusió que el primer 
dia; però que ningú s'enganyi,  el que 
podem arribar a fer com  a AMPA és 
en funció de la quantitat de gent que 
hi col·labora i les hores que hi podem 
dedicar. Per desgràcia tenim més 
idees que gent per poder-les tirar 
endavant. Animeu-vos i col·laboreu: 
tots junts podrem fer més accions 
que ens permetran aportar més 
recursos a les famílies, i millorar 
l'educació dels nostres fills i filles.

Durant aquest 2009 que està a punt 
d'acabar, entre el material escolar  
d'inici de curs, festes per als nens i 
nenes, llibres per l'escola, etc. Les 
despeses  que ha  repercut i t  
directament sobre les famílies és de 
prop de 7.000€. És a dir, que hem 
aconseguit, amb l'esforç de tothom, 
retornar un import del doble del que 
ens va costar la quota de l'AMPA. Per 
una altra banda, amb el projecte de 
reutilització de llibres, a més d'educar 
els nostres fills en el respecte per les 
qüestions materials, s'ha aconseguit 
un estalvi que en alguns cursos arriba 
als 60€ per nen/a. A més, a la reunió 
de l'AMPA del desembre es va acordar 
dedicar prop de 1.500€ per 
subvencionar les colònies d'aquest 
curs. Tot això sense oblidar 
l'organització del servei d'acollida al 
matí i les extraescolars del migdia, 
dos serveis dels quals no podríem 
gaudir si no els gestionéssim  des de 
l'AMPA.     

Aquest any les reunions de l'AMPA es 
fan cada primer divendres de mes, a 
les 20h30; la vostra ajuda i, sobretot 

t ambé ,  l e s  vo s t r e s  i dee s  i  
aportacions, són molt més que 
benvingudes.

Repassant quins eren els objectius 
que ara fa un any ens marcàvem, la 
veritat és que no podem dir que 
s'hagi avançat gaire. Pel que fa al 
projecte de l'escola nova, un any més 
tard, no s'ha concretat encara res 
sobre la qualificació dels terrenys 
com a equipaments. A més, sembla 
ser que l'informe que es necessita de 
l'Agència Catalana de l'Aigua, i que fa 
un any semblava que ja teníem i era 
favorable, encara ha d'arribar ¿?¿?... 
Per altra banda, l'Ajuntament ha 
instal·lat els jocs tradicionals al pati i 
un porxo al davant del barracó de P4 i 
P5, aquesta és una bona notícia. Per 
contra, si dividim els diners que han 
costat aquestes dues accions, pel 
nombre d'usuaris de l'escola, i fem la 
mateixa operació amb la gespa del 
camp de futbol (i el que costarà 
mantenir-la), i els usuaris que la fan 
servir, està clar que l'escola continua 
essent el germà pobre del poble (i 
amb molta diferència). 

Pel que respecta a l'escola actual, per 
manca de previsió per part dels 
professionals que haurien d'estar 
pendents d'ajustar els espais de 
convivència comuna de l'escola 
(biblioteca, sala per gimnàstica, sala 
de polivalent...) al creixement 
d'alumnes que hem tingut, resulta 
que  e sco le s  que  func ionen  
únicament amb barracons disposen 
de molts més espais que nosaltres! 
No hauríem d'haver estat els pares els 
primers a fer aquesta reflexió?

A primers de desembre vam estar 
amb el director del Serveis Territorials 
d ' E d u c a c i ó ,  a m b  p l à n o l s  i  
comparatives, per traslladar-li 
aquesta reflexió. La veritat és que el 
Sr. Otero va estar receptiu a la nostra 
reclamació, però ens va renyar molt 
fort pel fet que no van venir amb 
nosaltres ni la directora de l'escola ni 
la regidora de l'Ajuntament (a les 
quals vam convidar a acompanyar-
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nos, però per diferents motius cap 
d'elles va poder venir). La casualitat va 
fer, però, que la directora tingués una 
reunió amb el Sr. Otero aquella 
mateixa tarda, i com a conseqüència, 
juntament amb la regidora, tenim 
previst tornar a finals de mes per 
solucionar el tema, que és una 
prioritat.

No era per anar perseguint la gent 
que ens vam apuntar a l'AMPA, però 
hem assumit que és una feina que s'ha 
de fer, i continuarem tirant del carro!
Res més, us desitgem un bon any 
2010, us agraïm d'aquí a l'infinit i una 
mica més enllà (com diuen els nostres 
fills/es) la vostra col·laboració, i us 
demanem a tots/es que trobeu un 
raconet de temps per acompanyar-
nos a les reunions, ja que es tracten 
temes que poden marcar les 
prestacions educatives de la nostra 
escola, i poder aprofitar les idees de 
tothom ens ajudarà a fer-ho millor.
 
Bon Nadal i Feliç 2010!

La Junta de l'AMPA del CEIP Gonçal 
Comellas



Durant el curs 2009-2010 a la ZER la 
Garriga organitzem unes trobades on 
es treballen diferents valors dins el 
Programa de Convivència. 

Aquestes trobades es fan un matí al 
mes, i ens reunim tots els nens i nenes 
de primària de les escoles de Vilanant, 
Cistella i Avinyonet.

Cada mes treballem un valor. Durant el 
mes de novembre hem treballat la 
creativitat. 

Abans de les trobades, a cada escola es 
fa un treball previ d'aquest valor, i es 
demana també la col·laboració a les  
famílies. 

TROBADES DE PRIMARIA
El dia de les trobades es fa una 
assemblea, amb un portaveu per 
cada classe i escola, i un secretari que 
apunta el que es va dient. Es posa en 
comú el que s'ha treballat a cada 
escola, què és per a nosaltres la 
creativitat i què hem après.

- La creativitat és esforçar-nos, tenir 
imaginació, pensar i inventar coses. 

- No és copiar, no és monotonia i no 
és avorriment.

Un cop acabada l'última assemblea, 
es van fer grups de 6 nens/es per fer 
una activitat. A cada grup  els vam 
donar una cartolina, material de 
rebuig, cola i tisores. L'única 

instrucció que se'ls va donar és que 
havien de decorar la cartolina entre 
tots 6 nens/es. Podien fer-ho com 
volguessin. Un cop acabada de 
decorar, la passàvem a un altre grup i 
aquests havien de posar-li un títol.
Els resultats van ser molt creatius i 
bonics i els nens/es s'ho van passar 
molt bé.



08 ENTREVISTA:
ENCARNITA CAMPOS

La petanca d'Avinyonet és un referent 
per a molts europeus, sobretot 
francesos i suïssos, i també per a gent 
d'arreu de l'Estat espanyol. Fa onze anys 
que està oficialitzada com a entitat 
esportiva del poble, perquè és això, 
“una entitat esportiva i no un joc de 
jubilats com molts es pensen”. Així de 
contundent es mostra la seva 
presidenta, l'Encarnita Campos, una 
dona petitona, enèrgica, emprenedora, 
però sobretot entusiasta de la seva 
causa. En aquest sentit es considera 
una privilegiada perquè la petanca, diu, 
li dóna vida. Una vida que li ha estat 
marcada per una salut molt delicada, 
igual com la del seu fill Bruno, que està 
pendent del segon trasplantament de 
ronyó.  Tot i això ella no defalleix i tira 
endavant.

Encarnita, et recordo quan de molt 
menudeta vas arribar al poble, 
procedent d'on? 

Encarnita, tu en el fons ets una 

Dels Brucs de 
Montserrat, on vaig néixer, de pare 
murcià i mare alacantina. Hi vàrem 
viure provisionalment perquè 
s'estava arranjant la carretera de 
Barcelona als Brucs. La mare tenia 
una pensió on acollia els treballadors 
i el pare era cobrador de l'autobús 
que feia aquest recorregut. Després 
ell va treballar en una foneria de 
Figueres i posteriorment a França, on 
econòmicament es vivia millor. 
Finalment, quan ja era adolescent, 
vàrem tornar a Avinyonet per 
instal·lar-nos-hi definitivament. Per 
això, quan altres persones com tu em 
pregunten per què no parlo català, 
els faig notar que el que s'aprèn de 
petita pesa molt i en aquest cas és el 
francès.  Consti que el català l'entenc 
perfectament i Avinyonet l'he 
considerat sempre el meu poble, amb 
totes les seves virtuts i defectes, olors, 
xafarderies ... Francament a mi em 
molesten molt aquests que vénen de 
ciutat i els empipa tot això i a més es 
creuen que ho saben tot, quan 
només han conegut l 'ú lt ima 
generació. Si per mi fos encara hi 
hauria gallines pel carrer.

idealista. Si ja no queden ni gallines! 
Saps quants pagesos exerceixen a 
Avinyonet? Bé,  però això ja són figues 
d'un altre paner. Explica'm de què et ve 
tot això de la petanca. 

 

Quins requisits es necessiten per 
participar-hi professionalment? 

És a dir, que abans vosaltres ocupàveu el 
terreny del futbol?

Doncs mira, em 
ve de França on, com et deia, hi ha 
una gran tradició. El fet que sigui un 
esport on conviuen des de nens de 4 
anys fins a persones de 90 constitueix 
un gran estímul. Ara mateix tenim 
dos petitons de la urbanització que ja 
han participat en tres campionats, on 
han fet un paper molt digne.

Per 
poder competir s'ha de ser soci i 
obtenir la llicència de la Federació 
Catalana. Girona, després de 
Barcelona, és on n'hi ha més. Es 
distribueixen en diverses categories: 
sènior de primera i segona, fèmines, 
juvenils i infantils. Entre els bolitjos 
que s'han de tirar a una distància 
d'entre sis i deu metres, els  triplets, 
els apuntadors etc, l'Encarnita  es va 
engrescant i m'explica tot el 
reglament, cosa que per raons òbvies 
no transcric. Tot i aixó, la dona té una 
espina relacionada precisament amb 
la ubicació de la petanca. Últimament 
s'han produït uns desacords amb 
l'Ajuntament perquè, segons diu, 
amb tantes tanques per accedir-hi, 
s'han trobat engabiats i això ha 
comportat que quaranta socis es 
donessin de baixa, la qual cosa l'ha 
disgustada profundament. 

 Sí, quan no hi havia 
partit, efectivament. Però és  que el 
futbol no ha mogut mai tanta gent 
com la petanca aquí a Avinyonet i per 
altra banda nosaltres procuràvem fer 
coincidir els grans campionats amb  
la nit de Sant Jaume i això també 
donava vida al poble. Ara ja ens en 
podem desdir perquè han limitat 
molt l'espai. O sigui que per vestir un 
sant se n'ha despullat un altre i jo el 
que no entenc és que si no hi ha calés, 
com és que de sobte es permetin 
gastar tant en millores per al camp de 
futbol i en regar-lo? 

Per treure una mica la tensió, i ja per 
acabar, li he preguntat  per alguna 
anècdota que li hagi donat una especial 
satisfacció. No ho ha dubtat en cap 
moment: l'immens plaer que li va 
produir haver quedat als primers llocs 
de tots els campionats celebrats a 
Catalunya el 2006 i l'haver pogut 
conèixer personalment un dels seus 
grans referents, que és la campiona del 
món en tir, la francesa Angelina Papon. 

 afegeix, 

 ( l ' Encarn i ta  r iu  
obertament).

L ' Enca rn i ta  encomana  e l  s eu  
entusiasme per la petanca i de fet el seu 
comiat s'ha convertit en una invitació 
perquè m'hi apunti. Moltes gràcies, 
presidenta, i com diuen els de la loteria 

D'altra banda, també m'he 
pogut donar el gust de jugar a la 
ciutat de Millau on, per les seves 
característiques, durant una setmana 
coincideixen tota mena d'esports, des 
de parapent passant naturalment per 
la  petanca.  Al là  s 'enfronten 
professionals i novells i jo també hi 
vaig participar però perquè el que feia 
de enllaç em va presentar com la 
presidenta de la Federació catalana i 
. . .  va  co lar!

MARIA TERRADAS ASPARÓ



09 ACTUACIONS
REMARCABLES

L'acte d'inauguració del Centre Cultural Puigventós va tenir lloc el passat 
dissabte 26 de setembre de 2009 i va comptar amb un gran èxit de 
participació. Els assistents van poder gaudir de l'actuació de l'Orquestra de 
Cambra de l'Empordà i l'Orfeó de l'Empordà d'Avinyonet de Puigventós.

INAUGURACIÓ CENTRE CULTURAL

INAUGURACIÓ DE LES MILLORES A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL
NUCLI I PRESENTACIÓ DEL EQUIPS DEL F.C. AVINYONET
El passat diumenge 13 de desembre 
al matí es va celebrar l'acte 
d'inauguració de la remodelació de 
les instal·lacions esportives 
d'Avinyonet: a banda de la gespa 
natural, també s'ha arranjat els 
vestidors, s'ha procedit a un 
tancament preventiu amb xarxes del 
terreny de joc, s'ha soterrat un 
dipòsit d'aigua de 20.000 litres i s'ha 
instal·lat el reg per aspersió. L'acte 
també va consistir en la presentació 
oficial dels tres equips de futbol 
base que el Futbol Club Avinyonet 
disposa aquesta temporada, així 
com dels seus equipaments. Val a 
dir que es va comptar amb la 
presència de Josep Sagué, delegat 
territorial d'Esports de la Generalitat 
de Catalunya. 
FOTOS una de les fotos que posàveu 
a “entitats futbol” va aquí..... 
agafeu, si de cas, la de grup

CAPA DE PINTURA A
L’AJUNTAMENT, CENTRE
CÍVIC I DISPENSARI



Gràcies a una subvenció de 18.025 
euros, la corresponent al Fons de 
Subvenció de la Diputació de 
Girona, s'ha dut a terme la 
necessària remodelació del pati de 
l'escola d'Avinyonet. 

ADEQUACIÓ DEL PATI
DE L’ESCOLA

ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DE LA COMANDA
El conjunt arquitectònic de la Comanda, també coneguda com l'Església de 
Sant Esteve o Castell d'Avinyonet, també ha estat objecte de petites 
actuacions. S'ha aixecat una paret al recinte del jardí de la Comanda; s'ha 
arranjat una petita parcel·la en  ruïnes al darrere de Cal Calgó i finalment, 
s'ha desviat l'aigua de pluja cap al costat del camí que baixa als “Horts de 
sota les campanes” per tal d'evitar l'esllavissament del mur i tal·lús de 
contenció.

INSTAL·LACIÓ DEL
RÈTOL DE LA LLAR
D’INFANTS
Finalment tenim el nom de la llar 
d'infants: “El Puigventós”.

ACTUACIONS
REMARCABLES



MANTENIMENT DE
L’ESGLÈSIA DE SANT
ESTEVE
S'ha pintat la petita capella, més 
l'entrada de sota el cor i s'hi ha posat 
una petita vitrina pels comunicats de 
Mossèn Pep i el consell parroquial.

ARREGLAR EL PATI DE DARRERA LA
LLAR D’INFANTS
S'ha adequat un espai que no s'utilitzava per tal de tenir un altre petit pati 
per a la mainada de la llar d'infants, a recer del vent i assolellat. 

PLAÇA DE LA
BIBLIOTECA
D’AVINYONET
Finalment s'ha retrobat la placa que 
donava nom a la biblioteca 
d'Avinyonet. L'antiga capella de Sant 
Joan”, coneguda per molts com 
“antic ajuntament” i actualment 
biblioteca “Lluís Poch”.

RUTA CULTURAL PER AVINYONET
S'està treballant per tal 
d'implementar la “ruta cultural per 
Avinyonet de Puigventós” que 
inclou 2 itineraris culturals i 
paisatgístics. ITINERARI 1: Es tracta 
d'un itinerari circular que lligaria els 
diferents monuments i restes 
arqueològiques dels nuclis 
d'Avinyonet de Puigventós, i de 
forma indirecta, el nucli antic amb 
la urbanització Mas Pau i el veïnat 
de Sta. Eugènia.  ITINERARI 2: En 
una segona fase es senyalitzaria 
l'itinerari que uneix el poble amb la 
zona de la Garriga d'Empordà, 
territori que abarca 3 municipis 
(Avinyonet, Llers i Vilanant), força 
desconegut per a molts. La ruta 
donaria a conèixer i posaria en valor 
aquest espai d'excepcional valor 
arquitectònic de la pedra en sec. Val 
a dir que per tirar endavant els dos 
projecte es disposa de dues 
subvencions del 100%.



ACTUACIÓ A LA PLAÇA
POUS I PAGÈS
S'ha retornat la placa al seu lloc i s'ha 
guarnit la plaça amb jardineres.

OBERTURA DEL CAFÈ-BOTIGA DEL CENTRE
CULTURAL
Donat que la urbanització Mas Pau tenia deficiències en serveis es va creure 
convenient llogar un petit local al costat del Centre Cultural Puigventós, 
propietat de l'Ajuntament, amb la finalitat de destinar-lo com a bar i botiga 
de queviures. D'aquesta manera, i mitjançant acord del ple de data 1 de 
desembre de 2008, es va adjudicar l'arrendament de l'esmentat local per 
procediment obert de concurs al senyor Josep Biosca Roca.

A MÉS A MÉS
- Plantada d'arbres a la part de dalt 
de la Rambla de Mas Pau arbres. 
 
- Col·locació de les porteries i cistelles 
de bàsquet de la pista poliesportiva 
de Mas Pau. 

- S'han col·locat diferents jocs a la 
zona infantil de Mas Pau, al costat de 
l'àrea d'aportació de residus de Mas 
Pau.

- S'han plantat diferents arbres i s'han 
col·locat diferents bancs davant del 
Centre Cultural Puigventós.

- En la mateixa línia, s'està treballant 
per tal d'oferir wimax (internet). En 
qüestió de setmanes s'informarà 
mitjançant una circular.

ACTUACIONS
REMARCABLES
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10 FLAIXOS
D’INTERÈS

CALENDARI FI
SCAL 2010

Impost sobre vehic
les de tracció m

ecànica, IAE i

Cementiri, de l'1 d
e maig al 30 de j

uny. Els padro
ns

fiscals d'aquest
 any estaran a

l cobrament en voluntàr
ia

en les dates se
güents: IBI rús

tica i urbana, 
de l'1

d'octubre fins 
al 30 de novem

bre.

HORARI ARQUITECTE MUNICIPALDilluns i dijous de 10h a 14h

Si vols estar assabentat  de tot el

que es faci al poble, afegeix-te a la

llista de distribució en línia

d'Avinyonet tot enviant un mail a

aodlavinyonet  ddgi.cata

VOLUMINOSOS O

TRASTOS VELLS

.

El Servei de Recollida

d'Estris per a l'any

2010 serà el primer

divendres de cada mes:

4 de gener (dia 1 festiu)

5 de febrer

5 de març

6 d'abril (dia 1 festiu)

7 de maig

4 de juny

2 de juliol

6 d'agost

3 de setembre

1 d'octubre

5 de novembre

3 de desembre

Agrairíem que es deixessin el

dia abans

CANVI DE DOMICILI

DOMICILI DE VEHICLES

Us recordem que l'ajuntament d'Avinyonet de
Puigventós gestiona el canvi de domicili dels vehicles.
Ara, doncs, ja no cal anar a Girona!

HORARI D'
HIVERN Di

lluns, dim
arts,

dimecres i div
endres de 

8 a 11h i 
de

15 a 18h.
 Dissabte 

de 15 a 1
8h / Dium

enge

de 9 a 14
h

HORARI DE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE

RESIDUS DE MAS PAU

HORARI D'ESTIU Dilluns, dimarts, dimecres

i divendres de 8 a 11h i de 17 a 20h

Dissabte de 17 a 20h / Diumenge de 9 a 14h

HORARI

AJUNTAMENT

Dilluns, dimecres,

dijous i divendres

de 9 a 14h.



11 MÉS
INFORMACIÓ

AJUNTAMENT 

DISPENSARI

URGÈNCIES MÈDIQUES:

AMBULÀNCIA URGÈNCIES 061

ALTRES

HORARI D'AUTOBUSOS

c/ de l'Ajuntament, 4
Tel. 972 54 70 69
FAX: 972 54 68 18
avinyonet@ddgi.cat
www.ddgi.cat/avinyonet

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

Edifici de l'Ajuntament
Tel.  972 54 61 34

Dies visita veïns nucli antic:
Dilluns de 14:15 a 15:15
Divendres de 8:30 a 9:30

Dies visita veïns de Mas Pau:
Dilluns de 15:30 a 18:30
Dijous de 9 a 12

CAP VILAFANT 972 51 43 49

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

CEIP Gonçal Comellas Tel. 972 54 63 01

CORREUS A l'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 9 a 9:30h

FARMÀCIA Tel. 972 54 62 60
De dilluns a divendres:
MATINS: de 9:30 a 13:30h
TARDES: de 16 a 20h
DISSABTES: de 9:30 a 13:30h

SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve (Rotatius. Consulteu 
cartellera)
Ermita de Santa Eugènia (el dilluns de 
Pasqua i diada de Sant Esteve)

MAS PAU
Mas Pau-Figueres / Figueres-Avinyonet
Companyia Teisa
Telèfon: 972  260 196
www.teisa-bus.com

NUCLI D'AVINYONET
Companyia Estarriol (dimarts, dijous i 
dissabtes feiners) 

Figueres - Avinyonet
Sortida: 7:30h - 13:00h Plaça del Sol

Avinyonet - Figueres
Sortida: 8:10h - 13:40h Plaça Pous i Pagès

ENTITATS 
AVINYONETENQUES

CULTURALS:

ORFEÓ DE L'EMPORDÀ

AVINYONET MUSICÀLIA

FESTES TRADICIONALS:

 
FIRES i MOSTRES

CONSELL PARROQUIAL

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GONÇAL 
COMELLAS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'AMICS DE
LA URBANITZACIÓ MAS PAU 
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS

ASSOCIACIÓ AMICS D’AVINYONET

ENTITATS ESPORTIVES

LUDICORECREATIVES:

ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE 
L'AJUNTAMENT

CIU
Alcalde:
1r. Tinent d'Alcalde:
2n. Tinent d'Alcalde:
Regidors:

Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la Poesia

 (Patronat de 
Santa Eugènia/Ajuntament)

Comissió organitzadora Cavalcada Reis
Comissió organitzadora Festes de Pasqua i de 
Sant Jaume
Comissió organitzadora Festa de Mas Pau

Comissió organitzadora de l'Exposició de 
Treballs de Costura i Manualitats.
Comissió organitzadora de la Mostra 
Gastronòmica.
Comissió organitzadora de la Mostra de la 
pedra i picapedrers.

Activitats diverses relacionades amb la 
Parròquia

Club de Petanca Avinyonet
Club de Polo
Club de Futbol Avinyonet

Societat Recreativa La Unió Avinyonetenca

Aquestes entitats estan obertes a tota mena 
de col·laboracions. Per a més informació, 
adreceu-vos a l'Ajuntament. 

 Josep Maria Bartolomé 
 Cati Batllori

 Marga Soler

 Lluís Ezquerra i Joan Josep Aneiros

PSC
Cap de l'oposició:
Regidors: 

Secretari interventor: 

Tresorera Dipositària: 

Regidor-delegat d'Urbanisme, Serveis i 
Festes: 
Regidora-delegada d'Hisenda, Medi 
Ambient i Esports: 
Regidora-delegada d'Educació, Cultura, 
Benestar social i Joventut:

RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE

JUNTA DE GOVERN

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

JUTGE DE PAU: 

REPRESENTANTS EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS
Consell Escolar d'Avinyonet de 
Puigventós i Consell Escolar de la Zona 
de la Garriga:  
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient (CILMA): 
Societat Avinyonetenca: 
Agrupació de Defensa Forestal (ADF): 

Agrupació de Municipis Salines-
Bassegoda: 

FESTES LOCALS
Festes laborals: 
Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.

 Isidre Joher

Salvador Famoso, Jordi De La 
Llave i Eduard Carmona

Martí Lluansí Sastre

Cati Batllori

Lluís Ezquerra

Cati Batllori

 Marga Soler

Primer dilluns de cada mes a les 9 del vespre.
El mes d'agost no es celebra Ple ordinari. 

Josep Maria Bartolomé, Cati Batllori, Marga 
Soler, Lluís Ezquerra. 1r i 3r dilluns de cada 
mes.

Josep Maria Bartolomé , Cati Batllori, Lluís 
Ezquerra, Isidre Joher,  Jordi De La Llave.

MªÀngels Del Fresno

 Marga Soler

 Cati Batllori

Cati Batllori 

Alcalde

alcalde

3 de maig i 29 de juny.





Ajuntament
Avinyonet de Puigventós


