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CARTA DE L’ALCALDE

Per sisena ocasió em dirigeixo a vosaltres
mitjançant la tradicional carta de nadal.
Recordant els meus comentaris d'anys
anteriors, us diré que els anys 2007 i 2008 us
parlava de projectes i inversions previstes
amb molta il·lusió, el 2009 i 2010, amb
aquestes il·lusions una mica malmeses, em
centrava en la crisi que ens afecta a tots i que
provoca, als ajuntaments, la impossibilitat
d'afrontar molts d'aquests projectes.
Finalment l'any 2011 vaig explicar l'estat de les
finances municipals, pensant que les heu de
conèixer i afirmant que, tot i la crisi, érem i
seguim essent un dels municipis menys
endeutats de la província i que per
aconseguir-ho ja fa temps que prioritzem els
serveis a les persones i la contenció de la
despesa, frenant tota inversió prescindible.

L'escrit d'enguany crec que forçosament ha de
centrar-se en les eleccions catalanes, el seus
resultats i l'afectació que aquestes tindran al
nostre municipi. Vivim uns moments històrics,
de ben segur els més importants dels últims
tres-cents anys, i considero que, com a
alcalde i principal responsable del nostre
poblet, tinc l'obligació de donar-vos a conèixer
amb total sinceritat el meu posicionament.

En primer lloc, us diré que crec en el dret a
decidir de manera inqüestionable, faltaria
més, i en segon lloc, tinc la plena seguretat
que la consecució d'un estat propi ha de
revertir de forma directa amb garantia de
progrés i benestar social de la societat
catalana. Tinguem molt clar que la societat
catalana són totes les persones que viuen i
treballen aquí, hagin vingut d'on hagin vingut,
parlin l'idioma que parlin i portin els cognoms
que portin. Tots hem ajudat a construir la
Catalunya actual i junts la farem millor.

Els resultats electorals de 25 de novembre
han deixat clar que una àmplia majoria dels
catalans estem convençuts que amb un estat
propi, decidint quines són les prioritats a les
quals hem de dedicar els nostres recursos, els
catalans avui viuríem millor. Però també, i
sobretot, ho farien demà els nostres fills i néts.

No hem de trencar amb Espanya, jo
particularment hi tinc molts amics, però l'ofec
econòmic que patim a causa de l'enorme
dèficit fiscal que ens estan imposant és
insuportable. Trenta anys de negociacions
infructuoses, incompliments constants i falta
total d'inversions a Catalunya no ens deixen
altra opció. Per recollir s'ha de sembrar i el
govern central fa molts anys que a la nostra
terra hi sembra ben poc i recull massa.

Ara la pregunta és: com afectarà tot això al
nostre municipi? Com ens afectarà a
cadascun de nosaltres? Tota millora, tot canvi,
porta problemes d'adaptació, però no per això
hem de deixar de fer-los. ”Res no és fàcil, però
tot és possible”. La prosperitat solament
s'aconsegueix amb millores constants i el
poble català té una capacitat de treball i
iniciativa coneguda i valorada per tothom, tot i
que a alguns no els agradi. El més fàcil hagués
estat no fer res, però això no va amb el nostre
caràcter.

Finlàndia, Txèquia, Bèlgica, Portugal, Irlanda
o Dinamarca tenen una dimensió econòmica
similar o inferior a la de Catalunya i ningú no
ha qüestionat mai la seva viabilitat. A més, la
teoria econòmica mostra en estudis empírics
que els països de menor dimensió tenen
major capacitat de creixement que els països
més grans.

L'escrit
d'enguany crec
que
forçosament ha
de centrar-se en
les eleccions
catalanes, el
seus resultats i
l'afectació que
aquestes
tindran al
nostre municipi.

Benvolguts/des
avinyonetencs/ques,

Per recollir s'ha de sembrar i el govern central fa molts
anys que a la nostra terra hi sembra ben poc i recull
massa.

”Res no és
fàcil, però tot
és possible”.



No hem de tenir cap por si Catalunya esdevé
un nou estat d'Europa: serà totalment viable
econòmicament, seguirem formant part de la
Unió Europea (els interessa tant a ells com a
nosaltres), l'euro continuarà sent la nostra
moneda, les pensions dels jubilats i les
prestacions d'atur estaran assegurades, el
castellà continuarà mantenint l'estatus de
llengua cooficial i les escoles intensificaran els
seus esforços en el coneixement de l'anglès
(serem reconeguts internacionalment i el
domini de l'anglès i del castellà serà
imprescindib le per incrementar les
exportacions i conquerir més fàcilment nous
mercats arreu del món). Un estat propi
incrementaria sense cap mena de dubte, la
renda per capità del poble català i faria
possible un millor nivell de vida.

Si els impostos que paguem els catalans es
queden al nostre país la construcció d'una
nova escola serà més factible, la llar d'infants
no necessitarà ajudes de l'Ajuntament, un
casal d'avis serà possible i qualsevol projecte
no capritxós i necessari serà mes viable. Amb
tota seguretat a Avinyonet de Puigventós hi
sortirem guanyant.

Per finalitzar, si algú considera que el meu
escrit s'aparta del que es pot esperar de la
carta nadalenca d'un alcalde, us diré que cada
any he exposat el que en aquell moment he
considerat més important. El moment
excepcional i històric que vivim és indiscutible i
seria impensable que el vostre alcalde no us
en parlés.

Qualsevol avinyonetenc, i especialment les
persones grans, que tingueu dubtes sobre el
que us he exposat, us recordo que a diari estic
a la vostra disposició al nostre Ajuntament per
aclarir les vostres intranquil·litats i pors, que
algun partit polític, amb mentides, falta de
tacte i de manera totalment recriminable, us
hagi pogut crear, en referència a les vostres
pensions.

Un nou estat català tindria les pensions
del seus jubilats més assegurades de com
les pugueu tenir amb Espanya en aquests
moments.

Aviyonetencs/ques: us prego que
afrontem, tots plegats, aquest Nadal amb
il·lusió i esperança. El nostre futur està
ara ben encaminat: a dia de avui tenim
millors perspectives i vies de solució. El
futur és per a tots i totes molt més
esperançador del que teníem ara fa un
any. «Ens en sortirem».

Bon Nadal i FeliçAny Nou!

Ben cordialment,

J O S E P M A R I A B A R T O L O M È
FORASTER
Alcalde d'Avinyonet de Puigventós

Si els impostos
que paguem els
catalans es
queden al
nostre país,
amb tota
seguretat, a
Avinyonet de
Puigventós hi
sortirem
guanyant.

El moment
excepcional i
històric que
vivim és
indiscutible i
seria
impensable que
el vostre alcalde
no us en parlés.

Voldria informar-vos que el meu escrit
és anterior al 25 de novembre, dia de
les eleccions.

Els resultats no han sigut els que jo
esperava però, per mi, el seu
contingut segueix sent totalment vàlid.
La majoria sobinanista és clara a tot
Catalunya, i en el nostre poble, encara
més.

Per altra banda, a l’escrit deia «tinc
l’obligacio de donar-vos a conèixer
amb to ta l s incer i ta t e l meu
posicionament». En aquest sentit, per
la meva part seria totalment faltat de
coherència que per la pèrdua de vots
d’un determinat partit canviés les
meves conviccions i creences.

Alcalde

Aclariment:



REFLEXIONS

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

LAFORÇADE LATENDRESA

Potser és bo reflexionar quan s'acaba l'any i
en comença un altre, sobretot perquè ha
sigut un any dur en els temps difícils que ens
toca viure.

La tendresa no es programa o no es prepara
o s'organitza, surt de molt endins. La
tendresa, per ser molt suau, ho dissol tot, ho
reblaneix tot. Obre el que estava tancat,
reaviva el que s'estava apagant. La
tendresa és amor i un principi clau per a la
convivència. És l'arma més poderosa i
eficaç que a tothom desarma. Tots
necessitem la tendresa.

La tendresa és la força sense violència,
música sense remor. Ser una persona
tendra és ser senzill, tranquil, suau amb el
tracte als altres. Aquesta suavitat és força i
energia. Ningú no és tan ric que no la pugui
rebre ni tan pobre que no la pugui donar. I
això s'ha de notar en la forma de mirar,
d'escoltar, de parlar i d'actuar de cada dia. A
casa i a fora de casa.

La tendresa vol pau al cor. Hi ha gent que
busca la pau i lluita per la pau a fora, però no
la té a dintre seu.

Aquests dies de festa (i sempre), la paraula
amable, el gest simpàtic i el somriure
generós pot ser la millor felicitació.

Aquests dies de Nadal estic recordant aquell
film de l´Àfrica del Nord (històric) en què van
matar uns monjos que treballaven amb els
més pobres de la regió. Quan acaba el film
diu: “Estem submergits en la tendresa de
Déu!”. Ho podem veure en el seu Fill dintre
d'una cova aquests dies, marginat amb els
marginats. Ell estimava les persones,
sobretot els més tarats i abandonats i es va
distingir tota la seva vida per la seva gran
sensibilitat i la força de la seva tendresa.



EL RACÓ DE L’OPOSICIÓ

GRUP MUNICIPAL
IPA-PM

Marina Clavaguera

GRUP MUNICIPAL
PP

Jose Hernández
Suarez

Benvolguts veïns d´Avinyonet,

Un cop més, em dirigeixo a vosaltres per agrair-vos la confiança que, de nou, heu
dipositat en mi, i així continuar siguent regidor d´aquest ajuntament, fer-ho el millor
possible i no fallar als meus seguidors.

El meu desig seria treballar conjuntament amb el nostre alcalde, el Sr. Josep Mª
Bartolomé, i demés regidors, perquè el poble cada dia vagi a millor.

Moltes gràcies a tots i espero que passin un Bon Nadal.

Estem cansats de sentir a tothom que hi
ha crisi. Tothom ho sap, però té fi? Té
alguna solució? Crec que s'ha viscut una
cosa irreal de la qual no semblava veure's
la fi. Ja ens havien avisat que arribaria una
crisi i ningú no va fer res per posar-hi
remei. Però hem de ser positius i hem de
deixar enrere el passat... tot i que sigui la
causa de la situació, crec que hem de ser
positius i mirar endavant.

Hem d'aprendre a ser més persones i a
dependre menys dels objectes. Hem de
ser honestos i viure de la millor manera la
realitat que tenim. No hem de perdre la
il·lusió per fer coses i poder tirar endavant.

Us desitjo, des de l'oposició, que passeu
un bon Nadal amb les persones que us
estimen i estimeu. Que us sentiu
importants en algun moment. Tothom
depèn de tothom, siguem solidaris i
empàtics.

Us desitjo que deixeu de banda la part
més material i els problemes econòmics i
que us guieu pels sentiments.

I penseu: la unió fa la força. Som un poble
imparable si treballem junts i pels
mateixos objectius.

Bones festes!

Hem d'aprendre a ser més persones i a dependre
menys dels objectes.



EL RACÓ DE LES ENTITATS

El foc, el vent i la velocitat es van
posar d'acord un diumenge per
devastar el nostre paisatge, casa
nostra i les nostres vides. Tot va
succeir molt de pressa, de dia, de
nit, l'endemà i l'altre i l'altre...

I així va ser com tots els actes de la
Festa Major del nostre poble es
van ajornar. Però la mainada del
Casal d'Avinyonet, voluntaris del
taller de poesia, havien assajat de
valent i s'havien preparat un
poema per recitar el 26 de juliol:
aquí hi va haver una gran
decepció. Llavors la directora del
Casal, la Martina, va tenir la idea
que podien recitar el poema el dia
de la Festa del Casal. I així va ser.
Per això us posem la foto, perquè
amb les ganes amb què ho van
treballar, nosaltres trobem que té
molt de mèrit.

Vam celebrar la Vetllada de Poesia
el dia 6 de setembre. Vam estar
contents de poder estar junts i
recitar els nostres poemes,
compartir les coques, la festa i fer
entre tots un acte lleuger, poètic i
estiuenc. Els poemes sempre són
molt variats, això depèn de quina
manera la inspiració visita a
cadascú. Pujar a l'escenari a
recitar-lo ja costa una mica més,
p e r ò e n c o r a t j a t s p e l s
aplaudiments del públic, poetes,
rapsodes i tota la gent que hi
col·labora hem anat endavant un
any més. Gràcies a tots i que les
muses us acompanyin per als
poemes de l'estiu vinent.

L’organització

13a Vetllada de Poesia 2012

Quan comença l'any, al mes de gener, moltes dones ja pensem a veure
quina labor tinc per portar a l'exposició el mes de març, perquè ja és aquí a
tocar.

A partir d'ara només es tracta de pensar bé i escollir, perquè a casa
sempre hi ha alguna cosa que hem fet nosaltres o que algú ens ha regalat
o que va fer una àvia, i portar-ho allà vol dir gaudir-ne entre totes,
comentar qui ho va fer i la circumstància. Aquest és el moment per
compartir quan muntem l'exposició, que ens ho passem tan o més bé que
quan l'ensenyem.

Com sempre, hem tingut una mica de tot: tovalloles, tapets, quadres,
cobrellits, llençols, coixineres, vestit de bateig, patchwork, armilles,
estovalles, coixins, escalfadors, jerseis, tapissos, artesania, un tamboret
reciclat, un pantaló tenyit, mostres de puntes, cortines, fotos amb el
dibuix, una labor d'un jove mentre feia el servei militar, i no podia faltar el
paraigua de ganxet.

I al centre de tot la nostra taula, amb la tertúlia que hi fem, les visites i les
xerrades, els àlbums de fotos, els caramels... En fi, que un any més ens ho
hem passat molt bé, a la sala de dalt del cafè, un petit espai que aquests
dies ens fem una mica nostre. Esperem els vostres treballs o la vostra
companyia per al 2013.

L’organització

Exposició Dona Treballadora 2012



6 i 7 d'octubre de 2012

EL RACÓ DE LES ENTITATS

Després de l'èxit de la fira de l'any
passat, aquest any no hem dubtat ni un
moment de repetir-la...sinó tot el
contrari: l'hem allargada dos dies.

Tant des del VeNDaVaLMiuSiC com
des de l'Ajuntament, estàvem molt
il·lusionats a tornar a realitzar la fira del
follet d'Avinyonet, innovant una mica,
perquè els més menuts tinguessin tot
un cap de setmana dedicat a ells i
elles!

Una novetat que vam introduir va ser
aprofitar l'espai de la Comanda, que
considerem que té molt d'encant, on
vam trobar parades d'artesania, de
llibres de l'empresa Low Cost de
Figueres i on l'Àngels Afonso va
realitzar maquillatge infantil, a més
d'un espectacle de titelles, un taller
d'artesania en fusta i un taller de
pedres pintades.

Durant el matí hi va haver els tallers de
cuina (Jordi Castelló de l'Aula de
Cuina de l'Empordà), i de dibuix (Maria
Fita) amb molt d'èxit. I a última hora de

la tarda, vam gaudir de l'animació
infantil de la companyia Xancletes,
que varen fer-nos ballar.

Al migdia vam descansar una mica i
vam poder degustar algun pastís fet
pels pares i les mares, així com pels
veïns del poble.
L'endemà, diumenge, vam gaudir de
l'actuació de la Bel Contes amb el
músic EnricArmengol i d'una fi de festa
amb música tradicional dels joves
músics Amics de Llers, Cultura i
Esbarjo.

Finalment tan sols ens resta agrair la
ines t imab le co l · l abo rac ió de
l ' A j u n t a m e n t d ' Av i n y o n e t d e
Puigventós, a l'AMPA de l'escola
Gonçal Comellas i a les moltes
col·laboracions de totes les persones
que, amb tanta il·lusió, varen realitzar
els tallers i els espectacles, als firaires i
artesans... així com la col·laboració
d'una jove il·lustradora (Haili Wang)
que ens va donar el seu suport
adaptant el cartell.

I també agrair a totes les famílies que
any rere any vénen a gaudir amb els
més menuts de les diferents activitats.

Aprof i tem aquesta oportuni tat
d'escriure al butlletí per dir-vos que
acceptem propostes i noves
col·laboracions per dur a terme
aquesta fira!

VeNDaVaLMiuSiC
Juli & Maria

EL FOLLET D’AVINYONET



ELFOLLET D´AVINYONET

Hi havia una vegada un follet que vigilava el bosc i
es divertia amb els animals. Però tot es va acabar
quan van venir els soldats del rei per tallar un
arbre. El follet els va fer fora volant i espantant-los,
però sabia que tornarien.
El rei va tornar amb molts soldats per tallar tot el
bosc. Els animals van fugir i alguns es
defensaven. El rei estava molt enfadat i va anar al
castell per atacar amb canons. El follet el va
perseguir, però el rei anava tan ràpid que va tirar
un nen a terra. El nen va començar a plorar i el
follet es va aturar, va consolar al nen i el va curar.
El follet va anar corrent al Palau. El follet el va
aturar però era massa tard. El canó es va disparar
i el bosc es va cremar completament.
El follet va mirar fixament als ulls del rei. El rei va
veure al follet i va plorar una llàgrima, va brillar i
va anar-se´n volant al bosc. El bosc es va curar.
-T´adones del que has fet? Els boscos i els rius
s´han de cuidar, no els destrossis- va dir el follet.
-Sí!
El rei va començar a cuidar els boscos i el follet
se´n va anar a Avinyonet per tenir pau i
tranquil·litat.

Fi

Marc Sánchez - 5è de primària

Aina Espinàs - 1r de primària
Alba Roca - 2n de primària

Carla - P5

Iker Carrera - 3r de primària

CONCURS DE RELATS

CONCURS DE DIBUIX

Enguany, i com a novetat, es va demanar la participació dels nens i nenes de
l'escola Gonçal Comellas al concurs de contes i de dibuixos El Follet
d'Avinyonet. Els guanyadors van ser:

2.

1.



El Club PetancaAvinyonet

EL RACÓ DE LES ENTITATS

El Club Petanca Avinyonet té 14 anys d’història. Aquest
any, el nostre club no ha pogut organitzar tots els
campionats previstos per motiu de la crisi que existeix en
tots els àmbits de la nostra societat, cosa que hem
«d’agrair» als governants del nostre país.

El nostre equip de fèmines, format per Encarna Campos,
Ana Millet i Beatriz Orons, va obtenir el 2n lloc al
Campionat Sant i Patró i la 3a plaça a la Copa President.

El Campionat Mixt celebrat al nostre club va ser un gran
èxit tenint en compte els temps que corren. Vam comptar
amb 60 equips. D’aquests, dos del nostre club van
aconseguir premi: 4t de General per Alfonso Moreno i
Josefa Ruiz; i el 1r de Consolant per Bruno Ayats i Beatriz
Orons.

El dia 1 de novembre un equip del nostre club va guanyar
el Campionat Ciutat de Girona a les pistes del Club
Petanca Montilivi. L’equip estava format per Bruno Ayats,
Xavi Felip i Joan González, un equip jove i tots tres nascuts
al nostre poble. Ha estat un gran orgull pel club la
conquesta d’aquest campionat, tenint en compte que
s’enfrontaven als millors equips de la província de Girona.
Aquesta és la mostra més que aquest no és un esport
dirigit únicament a la gent gran i el nostre desig és fer
conèixer la petanca a tothom, especialment als joves que
són els que han de fer que aquest esport no desaparegui.

També volem comunicar amb molt d’orgull que el 27
d’octubre, el Club Petanca Figueres Natació va organitzar
una matinal de petanca amb la participació del Conseller

d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Felip Puig. En
representació del nostre poble van participar el senyor
Alcalde, Josep Maria Bartolomé, el conseller d’Esports,
Lluís Puig, i la Presidenta del Club Petanca, Encarna
Campos, formant una tripleta de polítics; i per altra banda,
un equip format enterament per jugadors del club,
concretament els senyors Antonio Viñas, Francisco Flores i
JoanAyats.

Les persones que vulguin ajudar al nostre club poden fer-se
socis amb una quota anual de 20 euros. A més, tothom està
convidat a venir a jugar a les nostres pistes i així apropar-se
una mica més al nostre estimadíssim esport, que és la
petanca.

La Presidenta del C.P.Avinyonet
Encarnita Campos

El Club de PoloAmpurdán

El Club de Polo Ampurdan fou creat el 1987 a les Tres Cases d'Avinyonet de Puigventós, i el
2012 s'han realitzat importants obres de millora de les seves instal·lacions.
La nova pista de polo ha estat dissenyada pel prestigiós enginyer agrònom Andrés Stirling,
que anteriorment havia desenvolupat les pistes de Sotogrande.

INSTAL·LACIONS: les instal·lacions del club consisteixen en una pista de polo reglamentària,
dos camps de pràctica, una pista de sorra, 18 corrals externs, 40 boxes amb les mesures
reglamentàries exigides per la FEI (Federació Eqüestre International) i camps de descans
ideals per al pupil·latge de cavalls parats o en actiu, o per a la pernoctació de cavalls en trànsit
que acudeixin a competicions eqüestres.
ESCOLADE POLO: L'escola de polo del Club de PoloAmpurdan està dirigida per Tito Gómez,
que va adquirir 6 gols de handicap competint en tornejos del més alt nivell als EUA,
l'Argentina, la República Dominicana,Alemanya,Anglaterra, Portugal i Espanya. Tito ha dirigit
l'Escola de Polo de Sotogrande durant els últims anys, i ara continua la seva carrera en el Club
de PoloAmpurdan.
POLO WEEKENDS: Jugadors de polo i amants del cavall i la natura ens visiten des de
diversos indrets per gaudir d'una escapada de cap de setmana, que inclou classes de polo i un
torneig de dos dies de durada. La bonança del clima empordanès ens permet jugar al polo i
organitzar activitats al aire lliure durant tot l'any.
A part del polo, també s'organitzen excursions a cavall per l'àrea de l'Alt Empordà, els
paisatges del qual inspiraren a Dalí en les seves magnífiques creacions.

Esperem poder-te donar aviat la benvinguda!



Futbol ClubAvinyonet

Hem començat una altra temporada
més amb tota la il·lusió del món i, com
ja sabeu, el Futbol ClubAvinyonet, que
és una entitat esportiva sense ànim de
lucre que té per objectiu prioritari donar
suport a un esport d'interès públic i
social sense cap propòsit comercial.
Tot el que fem és perquè els nois i
noies que en formen part tinguin les
millors condicions per poder practicar
l'esport del futbol.

La categoria Juvenil, en la seva tercera
temporada, ha començat molt bé el
campionat, amb tots els jugadors molt
motivats, cosa que és un punt
importantíssim a favor. A més, alguns
d'aquests nois porten jugant junts al
nostre club des de fa sis temporades,
raó per la qual l'ambient d'aquest equip
és immillorable.

Aquesta temporada 2012-2013
disposem d'un equip nou, el d'Infantils!
Nois de 12-13 anys que també vénen a
passar-s'ho bé en un fantàstic ambient
acollidor, que alhora practiquen
esport, cosa per ella mateixa
saludable, i que aprenen el treball en
equip.

Per altra banda, ha calgut suprimir la
categoria de Prebenjamins per manca
de mainada, i la categoria d'Alevins ha
començat la temporada amb la
plantilla molt justa. Per tant, aprofitem

aquest espai per fer una crida als nois i
noies d'entre 10 i 11 anys que vulguin
practicar aquest esport, que vinguin a
provar-ho. Necessitem reforços per
alsAlevins!

I què dir dels més menuts del Club? La
categoria Caganiu o Iniciació (nens
des de 4 fins a 6 anys) ha augmentat
de 8 a 14 jugadors respecte la
temporada passada. Una prova més
del nostre tracte cap als nens. Per altra
banda, cal recordar que, en aquesta
categoria, es va celebrar al nostre
camp una trobada benèfica per als
afectats pels incendis a l'Empordà,
organitzada juntament amb el Consell
Esportiu de l'Alt Empordà. Cal
recordar també l'agraïment de totes
aquelles persones, pares i mares, que
van col·laborar a la trobada.

Des del Club sempre surten idees que
caldria remarcar, com ara el dinar de
Nadal organitzat per al diumenge 16
de desembre, al qual es poden apuntar
totes les famílies dels nens i nenes que
practiquen el futbol amb nosaltres. Per
altra banda, i com cada any,
s'organitzen les Quines de Nadal per
als propers dies 25 i 26 de desembre a
la Sala de la Societat Avinyonetenca,
amb grans lots per només 10 € el
cartró, i un sorteig cada dia de Quina
d'un creuer. No us ho podeu perdre!

Seguirem treballant perquè aquest
club no deixi de donar les il·lusions
aportades i per tal que la convivència a
les instal·lacions sigui la més
satisfactòria possible.

Aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos
BON NADAL i BONES FESTES !

Durant el mes de novembre es va constituir l'Assemblea Territorial Avinyonet-
Vilafant (AT), la qual forma part de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC),
plataforma transversal i unitària de la societat civil que pretén aconseguir l'Estat
Català, desvinculada dels partits polítics i oberta a tothom que es vulgui sumar per
fer de Catalunya un país independent. Vol ser una força amb arrels territorials i
nosaltres com a municipi, i conjuntament amb Vilafant, ens hi hem afegit perquè
també pretenem construir una majoria social favorable a la constitució d'un estat
propi democràtic, modern, just i participatiu. I volem aconseguir el suport
internacional i mantenir un compromís sincer de solidaritat amb la resta de
nacions.

Si esteu interessats en formar part de l'AT us podeu inscriure al web
assemblea.cat com a simpatitzants, col·laboradors o membres de ple dret.
El dijous 6 de desembre es va fer l'Acte de Presentació amb una marxa popular
des de la plaça de les Hores de les Forques fins a la plaça Pous i Pagès
d'Avinyonet, passant per la plaça Major de Vilafant i la rambla Santa Eugènia de
Mas Pau. Vam poder comptar amb la col·laboració de persones compromeses
com el membre de la IAEDEN, Lluís Benejam, Jaume Soler, l'escriptora Maria
Mercè Roca i l'actriu Montserrat Carulla.

Assemblea territorialAvinyonet de Puigventós-VilafantAssociacióAmics de Mas Pau

Aquest any l'Associació ha dut a terme
la bicicletada popular que s'ha
convertit en un referent per a molts
participants. L'assistència així ho
demostra. Un dia on moltes famílies
fan esport i passen un matí agradable, i
que des d’aquí animem als que no han
tingut possibilitat de participar, que a la
pròxima edició provin de fer-ho.
No ha sigut un any on l'Associació hagi
fet moltes activitats, però hem
col·laborat amb el que se'ns ha
demanat des d’altres associacions.
Esperem que l'any vinent la situació
canviï una mica i que es puguin
planificar més activitats.

D e s i t j a r u n e s b o n e s f e s t e s
nadalenques a tots els veïns
d'Avinyonet!

FC Avinyonet i alguns dels seus jugadors i entrenadors



EL RACÓ DE LES ENTITATS

Des de la Societat Recreativa la Unió
Avinyonetenca, i aprofitant l'espai que
ens ofereix el Butlletí municipal, volem
notificar-vos, tant als socis que no
vàreu assistir a l'última reunió
extraordinària de juliol passat com a
tots els veïns d'Avinyonet en general,
que hi ha hagut renovació de la Junta
Rectora, la qual ha quedat constituïda
com podreu veure més avall d'aquest
escrit que us adrecem amb la
pretensió de, tot i que no hi ha gaires
novetats, posar-vos al dia de com van
marxant les coses.

Tot rellegint el que l'anterior Junta us
explicava en el Butlletí de l'any passat,
més tot el que heu pogut veure els que
regularment veniu a fer el toc o a
menjar algunes tapes i alguns dels
excel·lents plats que la Manoli, la
nostra dispensària, i les seves
ajudantes preparen, heu comprovat la
bona feina de l'anterior Junta. Ara està
tot legalitzat i només ens falta que el
Jutjat (santa paraula!) ens doni els
documents definitius per acreditar que
la nostra Societat, aquella que van
fundar els nostres avantpassats tres
generacions enrere amb molts
d'esforços, ja és nostra.

Paradoxes de la vida! Aquí sí que
s'escau allò de “si no lo veo no lo creo”
perquè l'edifici és ben gros per veure'l i
els més vells del poble li han vist la
vida. Doncs bé, calia acreditar-ho amb
papers i més papers, també dit diners i
més diners que ha costat demostrar-
ho.

Tal com està de moda però, també
hem de dir que la Junta anterior ens va
deixar deutes i una gotera a la sala de
ball per arreglar de pressa si no volem
haver “d'arreglar la casa sencera”. Els
deutes són comprensibles perquè la
Societat és d'aquelles que queda tan
bonic de dir “sense ànim de lucre”,
però bé que ho ha de pagar tot per
mantenir-se! La gotera és un
maldecap extra. Per tant, aquest serà
el nostre repte principal i haurem de
tenir la imaginació suficient per trobar
recursos econòmics. Per cert, ara som
80 socis, que no n'hi ha ni per
començar. No heu pas pensat a fer-
vos-en? Ja sabem que no són bons
moments per demanar esforços
econòmics, però penseu que tot el que
no ens arreglem nosaltres mateixos,
els avinyonetencs, ningú no ens ho
arreglarà.

Creiem que val la pena mantenir, costi
el que costi, aquesta Societat, que és
el punt de relacions socials més
important i tradicional d'Avinyonet.
Aquí hem viscut tots nosaltres
moments inoblidables i per a aquells
que heu anat arribant darrerament i
fins als que veniu de pas, sapigueu
que sempre hi sereu ben rebuts, ja que
no cal cap condició especial per a ser
soci o, si més no veniu, que “quants
més serem més riurem”.

Bé, l'espai és limitat i pensem que
trobarem la forma d'engrescar-vos a
conèixer millor la Societat d'alguna
altra manera. Ara només ens resta
desitjar-vos un molt BON NADAL i
salut per a tothom per superar les
dificultats que els que manen aquest
món tan trasbalsat ens han obsequiat,
però aquests sí “amb ànim de lucre”.

President: Julián Quesada
Vicepresident: Josep Serra
Tresorera: MarAparicio
Secretària: Maria Terradas
Vocals (antics)Abel Tudela i Joan Hortós.
Vocals (nous): Ester Prats
RepresentantAjuntament: l'Alcalde.

Societat Recreativa UnióAvinyonetenca

L’Orfeó de l'Empordà

Els que cantem en una Coral de
vegades ens preguntem quins profits
podem treure del treball compartit.
Segur que cadascú viu aquest fet
d'una forma diferent. Però d'entrada
creiem que per a fer música calen
instruments musicals sense tenir
present que el primer instrument fou la
veu i que un conjunt de veus que es
posen a cantar en una mateixa
direcció poden aconseguir cantar
nadales, cançons romàntiques i també
grans composicions (rèquiems,
glòries, cantates, etc). En resum,
grans resultats. Però el cant coral no
és només un exercici musical, és
també un exercici de convivència i de
socialització. Cal que cada cantaire
moduli la veu perquè la corda soni com
una sola veu i cal modular la veu de la
corda perquè la coral soni harmònica.
És per això que el cantaire amb el seu
treball discret busca l'harmonia del
grup.

L'Orfeó de l'Empordà, fundat l'any
2001, celebrà el seu desè aniversari el
passat Nadal cantant, conjuntament
amb altres quatre corals de l'Empordà,
la cantata .
Aquesta cantata s'estrenà a Avinyonet
de Puigventós i es repetí a Figueres,
Roses, Castelló d'Empúries i la
J o n q u e r a , s e m p r e a m b l a
col·laboració del pianista Pere Puig i
Griessenberger i de la rapsoda Sílvia
Casamort. Aquesta obra, i la dimensió
que se li va donar, cantant amb altres
c o r a l s , c o m p o r t à u n t r e b a l l
considerable, no només pels assaigs
conjunts, sinó també per la durada i
qualitat de la composició. En qualsevol
cas, una vegada acabats els concerts,
la satisfacció de tots fou a l'alçada de
l'esforç realitzat. Haviem fet altra
vegada una gran obra!

L'any 2012 el podem considerar una
mica un any de transició. Tal vegada

Nadal, llum i misteri

pels problemes de salut de la nostra
directora, la Cloti, tal vegada per
l'afany de l'any anterior, tal vegada pel
foc d'aquest estiu, que va modificar les
dates de les festes d'Avinyonet o tal
vegada pel retraïment que comporten
les retallades. Per acomiadar l'any
amb tots vosaltres us esperem al
Concert de Nadal que celebrarem
aquest 23 de desembre a l'església
d'Avinyonet.

Desitgem que l'any 2013 ens porti a
tots l'empenta i la il·lusió per
aconseguir els nostres somnis.
Bon Nadal.



AMPA

Com se’ns planteja a les famílies aquest nou curs?

Un nou curs, una situació crítica. Possiblement és el millor moment per imaginar, inventar, reciclar, reutilitzar....
Des de l'Ampa, cerquem les millors idees i recursos per tal de conciliar els serveis (necessaris per les nostres famílies) i els
preus que, d'alguna manera, la societat ens imposa.

També creiem des d'un sector de pares i mares que és un bon moment per a la solidaritat: “Si jo tinc i no ho faig servir, ho dono
a algú que li farà servei”.
Volem transmetre una petita injecció d'energia positiva a aquelles famílies que, per alguna raó, estiguin passant moments
difícils. També volem engrescar a tots els veïns a donar un cop de mà a aquell qui ho necessita , com tan bé van fer molts el
fatídic dia del foc. Per tot això, informem que s'ha creat una comissió solidària a l'Ampa. No dubteu en fer-nos arribar les
vostres idees, informacions...

Acollida matinal, acollida del migdia i

acollida de tardes: ludoteca/taller

d'estudi.

Aquest curs hem engegat l'acollida a les

tardes (a partir de les 4:30h). Comptem amb

dues monitores excelents: la Bea i la Tere.

Activitats extraescolars : d'aprenentatges i pràctiques esportives.

Aquest any s'han vist reduïdes les activitats extraescolars. En fem poques però les

que fem són molt ben acceptades.

“Per Nadal , cada ovella al seu corral, i els nens, papes, mames i mestres a la festa Especial ”
(15 de desembre al Centre Cultural Puigventós de Mas Pau).

Nous serveis

Activitats i tallers

CLASSES DE TAPÍS
La tapisseria és un art mil·lenari. La tècnica del teixit és tan antiga com el món. Teixir en teler és un
passatemps apassionant. La dona, avui, no ha de romandre inactiva sinó que ha de pensar i obrar
d'acord amb el seu valer, descobrint totes les coses que és capaç de fer. Una manera és la creació
de tapissos. El resultat pot ser una obra bella, tapissos harmoniosos amb ostentació d'escultura i
genials trets d'inspiració.

TALLER DE RESTAURACIÓ I RECUPERACIÓ DE MOBLES I OBJECTESANTICS
Els dijous de 18:30 a 20:30 fem aquest taller on aconseguim recuperar els mobles de l'àvia que tornaran a tenir l'aspecte
original, conservant el pas del temps i la seva personalitat. També reformem mobles que ja no ens queden bé a casa peró que
volem conservar. Amb una mica de pintura i uns nous tiradors poden quedar molt originals!! Anima't. Si et pica la curiositat
pots venir a provar-ho!! Truca a Keka Gil. Telf: 606 44 20 17 o bé a l'Ajuntament d'Avinyonet 972 54 70 69.

També es fa gimnàstica artística, de manteniment, country, balls de saló, estiraments per a la gent gran i taller de dibuix per
mainada!



A l'escola bressol els infants estableixen el primer vincle amb el món fora de la família. En un
ambient segur, creix, madura, se sent valorat i estimat pel que és. El nostre objectiu principal ha de
ser oferir una altra casa als infants de 0 a 3 anys.

Tenint en compte la nostra realitat social, s'ajuda les famílies acollint els infants durant unes hores al
dia. Mai es pretén substituir el paper d'aquestes, tan sols complementar-les.

Finalitats de l'escola :
1. Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels
infants.
2. Potenciar la creativitat, l' interès i la curiositat per la descoberta.
3. Garantir la seva seguretat i cobrir les seves necessitats fisiològiques.
4. Transmetre, amb l'activitat diària, uns hàbits que ens permetin aconseguir autonomia i seguretat i
que els facilitin l'adquisició de nous aprenentatges en el seu progrés personal (menjar, ordre...).
5. Potenciar la convivència i la iniciativa dels nens i nenes per tal que provin de resoldre els seus
problemes i vagin assolint una autonomia cada cop més gran, accentuant aspectes de col·laboració
en lloc de la competitivitat, i donar així als infants un sentit de grup.

Com treballem?
-Cal partir de cada infant com a individu únic, i de cada grup d'infants com una totalitat també única.
- En aquestes edats els aprenentatges parteixen de l'entorn més proper. L' infant anirà descobrint el
seu entorn per ell mateix. Nosaltres ens limitem a preparar l'ambient acostant la natura a dins
l'escola, visualitzant el pas del temps i les estacions, celebrant les festes tradicionals... Es treballa
de forma global.
- El joc és la base del l'aprenentatge. Per tant cal ajustar les propostes de joc de forma coherent,
estimulant i atractiva, tenint en compte el moment evolutiu de l'infant i del grup. Els infants juguen
amb tot. Les joguines massa elaborades a vegades els fan perdre la iniciativa: no poden inventar o
canviar la seva funció.

Tenint en compte que és la primera experiència de contacte fora de les famílies, per facilitar aquest
pas i perquè sigui un temps en què gaudim d'aprendre junts, volem que la llar estigui oberta a la
participació de pares, mares, avis... És per això que organitzem jornades en què les famílies poden
venir i ser un més dins la nostra petita comunitat escolar.
La primera ocasió durant el curs és quan portem a terme les activitats relacionades amb la festa de
la castanyada.

Llar d'infants PUIGVENTÓS

PER QUÈ ÉS IMPORTANT ANAR A L'ESCOLA EN LA PRIMERA INFÀNCIA

LLAR D’INFANTS

El passat 24 de novembre l'Anna Fortunet va fer 61
anys i a partir d'ara no treballarà amb nosaltres tots els
dies, farà una jubilació per relleu. Fa 8 cursos va ser la
primera educadora que es va fer càrrec de la llar
d'infants i per això s'acomiada de tots els pares i del
nens que estan i han estat en aquesta escola.



L’ESCOLA

EL TREBALL PER PROJECTESAL'ÀREADE MEDI

Enguany a l'escola Gonçal Comellas hem iniciat, a cicle inicial, el treball per projectes a l'àrea de
medi. D'aquesta manera pretenem que a través de l'experiència activa els alumnes aconsegueixin
assolir els aprenentatges de forma significativa i alhora aquests siguin funcionals i transferibles a la
seva vida quotidiana. Tot això tenint en compte els seus coneixements previs.

Partim de la base que tots som diferents i que hi ha diverses formes de processar la informació.
Tractem d'oferir als nostres alumnes un ventall d'estratègies perquè aquests escollin la més
adequada a les seves necessitats o característiques.

Els mestres intentem en tot moment actuar de dinamitzadors i guies, despertant la curiositat i
l'interès dels alumnes, motivant-los i respectant els seus ritmes d'aprenentatge, i per tant, la seva
evolució. Es tracta de posar al seu abast estratègies i recursos que els permetin arribar a
l'aprenentatge significatiu. Busquem potenciar experiències pràctiques i innovadores que facilitin
l'adquisició dels diferents aprenentatges, fent participar al màxim als alumnes.

Aquest primer trimestre hem treballat el cos humà i aquí us mostrem un recull d'algunes de les
activitats que hem dut a terme.

ESCOLAGONÇALCOMELLAS

Hem dibuixat les nostres siluetes a mida real. Hem representat les parts de la cara utilitzant
elements de la natura.

Hem observat amb radiografies com són els
ossos.

També observar ossos reals ens ha servit per
veure les articulacions.



Des de l'àrea de joventut us volem informar de les tasques que hem portat durant aquest any
2012.

Aquest any s'ha redactat el que ha de servir per
dissenyar i desenvolupar polítiques que s'adeqüin a la realitat dels joves del municipi de la forma
més integral possible i s'ha de convertir en l'eina de treball que ha de permetre desenvolupar les
polítiques de joventut d'Avinyonet de Puigventós.

El consistori d'Avinyonet de Puigventós aposta per donar continuïtat i estabilitat a les polítiques de
joventut i per poder-les planificar i executar ha redactat el

.

Un dels eixos a és el de la formació i ocupació. Per això des de l'Ajuntament amb la col·laboració
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'impulsa el projecte dirigit a joves i que facilita
alhora formació i apropament al mercat laboral. En un moment on el context socioeconòmic en el
qual ens trobem fa difícil poder accedir a un lloc de treball, sobretot pels joves que són
especialment vulnerables davant aquesta situació, i que combinat amb la falta d'alternatives
formatives pels què no aconsegueixen aprovar l'educació secundària obligatòria, fa
indispensable que des de les administracions orientem els nostres esforços en l'elaboració de
propostes que donin resposta a aquesta conjuntura juvenil.
Durant els mesos de febrer a abril d'enguany els joves del municipi que van participar a l'Okup'alt
van poder realitzar tasques en agricultura (olivera, vinya), artesania de maquetes (creació de
peces, manteniment d'eines i màquines) i comerç (màrqueting, comunicació, gestió
administrativa).
El proper mes de gener de 2013 es farà ja la 2a edició de l'Okup'alt i es portarà a terme durant els
mesos de gener a març i es proposa realitzar tasques relacionades amb el sector agrícola (treballs
forestals i altres tasques en zones afectades pel foc de l'estiu), amb el sector de la construcció
(pintura, lampisteria i altres pràctiques amb l'objectiu d'arranjar equipaments municipals) i amb el
sector administratiu (màrqueting, comunicació i gestió administrativa).

Aquest eix també es treballa setmanalment des de la , cada dimecres
de 10 a 12 hores. Cal remarcar que, degut a la situació econòmica en la qual es troba immers el
país, s'ha obert a tota la població i no només als joves. Des de la borsa el què fem és assessorar en
com buscar feina, informar de com fer un CV i una carta de presentació i també, si cal, com encarar
una entrevista de feina i buscar les ofertes que hi ha disponibles pel perfil del sol·licitant de feina.A
partir d'ara també podem derivar als joves a l'oficina de treball, evitant-se les cues ja que el primer
pas el podem fer des del mateix ajuntament.

L'eix de l'oci, la cultura i la participació l'hem treballat amb diferents activitats com el
realitzat a Avinyonet i que malauradament es va finalitzar als aiguamoll degut als incendis

de l'estiu, el , el ... i actes més solidaris com les
.

I per acabar us volem desitjar unes bones festes i un molt bon any 2013!!!

Pla Local de Joventut pel període 2012 – 2015

Projecte Tècnic Compartit per aquest
any 2012

Okup'alt

borsa de treball municipal

camp de
treball

vendavalmiusic cinema a la fresca activitats que
s'han realitzat per recollir fons per la Marató de TV3

EL RACÓ DEL

J VE!!



ENTREVISTA:
LA MANOLI DE LA SOCIETAT

Guapa, activa, enèrgica, oberta de
mires, prudent, bona empresària… No
trobaríem prou adjectius favorables a
l'hora de presentar la responsable de
La Societat d'Avinyonet, la Manoli.
Manoli Diaz Romero, natural de
Maçanet de Cabrenys i resident a
Figueres.

Manoli, de sempre has estat així o la
vida t'ha anat modelant?

Veig, doncs, que la vocació et vé de
lluny.

Manoli, t'hi sents perquè tu també ens
saps portar a tots i a totes. Estar
darrere una barra és una escola de
psicologia, no?

T ' h a s t r o b a t a m b a l g u n f e t
desagradable, amb la clientela?

Manoli, quin és l'inconvenient més
gran d'aquest ofici?

-No, no, sóc del signe de Lleó. Sempre
he tingut empenta i no m'ha fet por res.
De fet, als onze anys em vaig plantar
davant els pares i els vaig dir que volia
treballar. Com compendràs, es varen
posar les mans al cap i em van obligar
a acabar la EGB i més tard a fer el
secretariat –la Manoli riu divertida. No
t'ho perdis, però: d'amagat d'ells em
vaig oferir a un restaurant del poble per
servir taules. Em varen agafar per als
festius i les vacances i, davant el fet
consumat, els pares van haver de
claudicar.

-Sí, sempre m'ha agradat estar de
cares al públic, de fet també vaig
t reba l la r qu inze anys en un
supermercat i després vaig estar al
front del restaurant de la piscina de
Vilafant. I de Vilafant cap a Avinyonet,
on em sento molt apreciada.

-Sí que ho és. La gent t'explica els
seus problemes, les seves alegries… i
tu has de saber escoltar i implicar-t'hi
al seu punt just. Ni massa confiances
ni massa distància.

-No, no, en general no. Només en ve al
cap un home que anava passat de
rosca i no em volia pagar el . Jo
li vaig dir: "No? No me'l pagaras però
tampoc te'l beuràs". I arrencant-li de
les mans, el vaig tirar per l'aigüera.

- Les moltes hores que es fan. I si no

cubata

estàs disposat a fer-les, malament rai.
De vegades et trobes fent plans per
arribar aviat a casa i quan ja estàs
netejant la cuina t'arriba un grup de
gent que vol sopar. Què vol dir això?
Que aquest dia arribaràs més tard que
mai!

-Oh, i tant! Jo sense l'ajuda de la
Margar ida Santaulàl ia estar ia
perduda. És una noia… bé, ja ho veus
tu . Trebal ladora, s impàt ica i
comprensiva.

-Molt bona cuinera! Faig uns guissats
que t’hi lleparies els dits.

-Això sí que no puc fer-ho! No tinc
temps. De totes maneres mai no m’ha
entusiasmat.

-Sí molt, sobretot la salsa i la que en
general és alegre.

-Doncs sí! per carnaval ho decoro tot
en funció d’aquests dies. Per la
castanyada també! Per finals d’any,
iguament.

-Rotundament sí. Amb el meu fill hi ha
una complicitat molt maca. Ell ho és tot
per mi i jo també ho sóc per ell. De gran
vol ser futbolista i em diu que sempre
anirem junts a l'avió.

És imprescindible, doncs, tenir un bon
equip que ho entengui?

I guapa! Que això també alegra la
vista! Manoli, quin gust parlar amb
persones tan positives.

Et consideres una bona cuinera?

I amb aquest ritme que portes et queda
temps per a tu? llegeixes, per
exemple?

I la música t’agrada?

Efectivament, veig que a les activitats
pròpies de la restauració hi sols afegir
uns complements que sempre van
acompanyats dels ornaments i de la
música que s’hi escau.

En definitiva, són activitats extres que
ajuden a renovar-se a tot nivell.

Et consideres una bona mare?

Quins consells li dónes per anar per la
vida?

La Manoli s'emociona d'una manera
continguda en recordar la seva família.
En parla amb respecte i veneració i em
reconeix que la mort del seu germà
Josep, ocorreguda ara fa dos anys, ha
suposat el pitjor tràngol de la seva
vida. Diu que se sentia molt ajudada
per ell, perquè, entre d'altres coses,
també era del ram. En Josep era xef de
cuina.

I en aquest punt, donem per finalitzada
la conversa. Una xerrada entre
amigues que, si tot hi acompanya,
s'anirà repetint a La Societat
d'Avinyonet mentre ens prenem un
deliciós café dels seus. Per molts
anys, Manoli!

-Els mateixos que els meus pares en
van donar a mi i als meus germans: no
ficar-se en baralles, ser treballador i,
sobretot, ser bona persona.

Maria TerradasAsparó

La gent t'explica els
seus problemes,

les seves alegries…
i tu has de saber

escoltar i implicar-
t'hi al seu punt just.

Ni massa
confiances ni

massa distància.



FLAIXOS D’INTERÈS

Des de l'Àrea de Joventut del vostre municipi, en conveni amb
l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
amb el suport de l'oficina de treball de Figueres, podem oferir
als joves l'assessorament inicial sobre recerca de feina que es
faria a l'oficina del SOC en el moment de la inscripció.

Recordeu que per a qualsevol tipus d'obra que vulgueu fer a
casa vostra necessiteu sol·licitar una llicència d'obres a
l'Ajuntament (pintar façanes, moviments de terra, parets de
tanca, etc.). L'objectiu d'aquesta sol·licitud és la de regular les
obres en base a la normativa vigent.

En cas que no ho sol·liciteu ens veurem obligats a obrir un
expedient administratiu. Per a qualsevol dubte dirigiu-vos als
serveis tècnics municipals perquè us orientin.

ORIENTACIÓ LABORALAJOVES

Llicència d’obres

Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Cementiri

IBI rústica i urbana

:
del 15 de maig al 15 de juliol.

:
del 15 d'octubre al 15 de desembre.

CALENDARI FISCAL

Us recordem que l'ajuntament d'Avinyonet de Puigventós gestiona el canvi de domicili dels
vehicles. Això ens estalvia anar a Girona!

CANVI DE DOMICILI DE VEHICLES

INICIATIVAPER INFORMARALS VEÏNS MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC

www.avinyonetdepuigventos.cat/subscripcio

aodl@avinyonetdepuigventos.cat

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

Què aconseguim amb aquesta iniciativa?
- Foment de les noves tecnologies.
- Estalvi de paper, amb el conseqüent estalvi econòmic i millora del medi ambient.
- Comunicació més àgil i senzilla.

Per tot plegat, et demanem que ens enviïs les teves dades (nom, cognoms, adreça i correu
electrònic) 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.

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

HORARI D'HIVERN:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 13:15h i de 14:45 a 16:45h.
Dissabte: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.

(Dijous i festius tancat tant a l’hivern com a l’estiu)

Horar i de l 'àrea d'apor tac ió de res idus de Mas Pau

HORARI D'ESTIU
(de l'1 de juliol al 14 de setembre)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 12:15h i de 17 a 20h.
Dissabte: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.

Horari ajuntament:

Dilluns, dimecres, dijous

i divendres de 9 a 14h.

- Horari arquitecte

municipal:

Dilluns i dijous de 10 a

14h.

- Horari tècnica de

joventut i borsa de treball:

Dimecres de 10 a 12h.



MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament

Dispensari

Altres

Horari d'autobusos

SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
PRODAISA

CEIP Gonçal Comellas

CORREUS

FARMÀCIA

SERVEIS RELIGIOSOS

www.teisa-bus.com

FESTES LOCALS

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

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

Horari serveis tècnics (arquitecte):
Dilluns i dijous de 10 a 14h.

(Edifici de l'Ajuntament)
Tel. 972 54 61 34

- Dilluns de 8:30 a 10h
- Dimecres de 11:30 a 13h
- Dijous de 15:30 a 19h
- Divendres de 10:10 a 11:20h

CAP VILAFANT: 972 51 43 49

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

Tel. 972 20 20 78

Tel. 972 54 63 01

Al'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 9 a 9:30h

Tel. 972 54 62 60

Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia

ajuntament@avinyonetdepuigventos.cat
www.avinyonetdepuigventos.cat

Festes laborals : 3 de maig i 29 de juny.
Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.

URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON: 061

112

ENTITATSAVINYONETENQUES

CULTURALS:

ORFEÓ DE L'EMPORDÀ

FESTES TRADICIONALS:

FIRES i MOSTRES

CONSELLPARROQUIAL

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
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

ASSOCIACIÓAMICS D'AVINYONET

A S S O C I A C I Ó D E J O V E S
MASPAUENCA

ENTITATS ESPORTIVES

LUDICORECREATIVES:

Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la
Poesia

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

Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia

Club de PetancaAvinyonet
Club de Polo
Futbol ClubAvinyonet
Club Gimnàstic Empordà

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

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

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

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

IPA-PM

Regidors:

Secretari interventor:

Tresorer Dipositari:

RÈGIM DE SESSIONS DELPLE

JUNTADE GOVERN

COMISSIÓ ESPECIALDE COMPTES
Josep Maria Bartolomé, Júlia Gil, Lluís
Ezquerra, Jose Carlos de las Heras, Marina
Clavaguera, José Hernández Suárez, Josep
Maria Mas.

JUTGE DE PAU :

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

Cap de l'oposició:

PP
Cap de l'oposició:

Josep Maria Bartolomé
Lluís Ezquerra
Júlia Gil

Lluís Ezquerra,

Marina Clavaguera
Josep Maria Mas, Joan

Valenzuela

Martí Lluansí Sastre

Alcaldia. Atenció al ciutadà, benestar social i
familiar i medi ambient: Josep Maria
Bartolomé
Regidor-delegat d'Urbanisme, Obres i
Serveis i Seguretat Ciutadana: Lluís
Ezquerra
Regidora-delegada d'Educació, Cultura,
Comunicació i Joventut: Júlia Gil

Primer dilluns de cada dos mesos, a les 8 del
vespre.

Josep Maria Bartolomé, Lluís Ezquerra,
Lluís Puig, Jose Carlos de las Heras.
1r i 3r dilluns de cada mes.

MªÀngels Del Fresno

Consell Escolar de l’escola i llar d’infants:
Júlia Gil
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA):
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):

Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:

Júlia Gil, José
Carlos de las Heras i Lluís Puig

José Hernández Suárez.

José Carlos de las Heras

Regidor-delegat d'Hisenda i comerç: José
Carlos de las Heras
Regidor-delegat d’Esports i Festes: Lluís
Puig

alcalde

alcalde

alcalde
Societat Recreativa Avinyonetenca: alcalde
DIPSALUT: alcalde




