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

S’acosten les Festes de Nadal i us vull fer 
arribar, en nom meu i en el de totes les 
persones que conformen l’Ajuntament, els 
millors desitjos per a aquest Nadal i per al 
pròxim any 2021.

Ens trobem immersos en una situació que 
ens ha portat a prendre mesures 
extraordinàries pel que fa a equipaments, a 
l’organització d’esdeveniments i, sobretot, 
per dur a terme iniciatives solidàries, 
m e s u r e s  s a n i t à r i e s  i  m e s u r e s  
socioeconòmiques vetllant, especialment, 
per les persones més vulnerables. Tot i això, 
hem donat continuïtat als projectes que han 
de servir per seguir mil lorant les 
infraestructures, els equipaments i els 
serveis municipals, per, en definitiva, fer 
créixer la qualitat de vida dels nostres 
vilatans i vilatanes.

Deixem enrere un any 2020 tenyit 
d’incerteses i de patiment, però també 
d’esperança i il·lusió per un futur millor. Entre 
tots ens en sortirem. Superarem una 
pandèmia que ens ha desbordat, fase a 
fase, i que ens ha fet veure com d'important 
són les persones que ens envolten i com 
d’importants són les petites coses que sovint 
no valorem.

Vull expressar el meu condol a tots els que 
han patit o estan afrontant la pèrdua dels 
seus éssers estimats en un context 
d’especial aïllament i dificultat, sense poder 
acompanyar-los o acomiadar-se’n, en 
moltes ocasions, i amb dificultats per rebre el 
consol d’amics i familiars.

Per Nadal tot és diferent. Tot és màgic i 
especial. Les festes de Nadal i Reis a 
Avinyonet de Puigventós seran, aquest any, 
diferents de les d’anys anteriors. Però, sens 
dubte, farem tot el possible perquè la 
mainada pugui gaudir, un any més, de la 
màgia d’aquests dies.

La Comissió de Reis i l’Ajuntament han 
preparat l’arribada de l’emissari reial amb 
totes les mesures perquè els nens i nenes 
puguin deixar la seva carta a la bústia 
especial del Correu Reial.

El dia 5 de gener, ses Majestats els Reis 
d’Orient arribaran a Avinyonet de 
Puigventós. Però no faran la tradicional 
cavalcada, sinó que recorreran els carrers 
del poble i de la urbanització. Caldrà que les 
famílies els esperin i els vegin passar des de 
la porta, la finestra o el balcó de casa. Serà 
molt important esperar-los amb la llum dels 
fanalets per tal d’il·luminar-los el camí.

Durant la tarda-vespre de la nit de Reis, als 
nens i nenes en edat escolar, a partir dels 
zero anys, els visitarà un patge reial a casa 
seva i els portarà un regal.

Demanem a les famílies un petit esforç en el 
compliment de les mesures sanitàries de 
prevenció que puguin ser vigents en cada 
moment  per tal de poder gaudir de les festes 
de Nadal i Reis amb seguretat.

Vivim l’esperit de Nadal compartint alegria i 
solidaritat. Vivim la màgia del Nadal com si 
fóssim infants.

Us desitjo unes Bones Festes de Nadal.

Molta salut, felicitat i prosperitat,

CARTA  DE  L’ALCALDESSA

JÚLIA GIL
Alcaldessa 
d’Avinyonet de 
Puigventós

Per Nadal tot és diferent. 
Tot és màgic i especial. Les 
festes de Nadal i Reis a 
Avinyonet de Puigventós 
seran, aquest any, diferents.



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

NADAL, MALGRAT TOT

Quan escric aquestes ratlles, per deferència 
de l'Ajuntament, hi ha noves restriccions 
generals a causa de la pandèmia. Són 
circumstàncies doloroses, especialment per a 
les persones que, d'una manera o una altra, 
n'han patit els efectes més directament. És 
aquí on, primer que tot, hem posar-nos a fer de 
feina. No parlo en cap cas dels professionals 
que estan treballant en primera línia d'atenció, 
com sanitaris, ensenyants, voluntariat social, 
etc., ni de tants treballadors autònoms que 
s'ha  trobat sense feina, sinó de tots els qui n
formem els 1.610 habitants de la comunitat 
d'Avinyonet. I és que la pandèmia ha 
comportat un altre tipus de seqüeles, més 
amagades, més subtils, però no gens banals: 
em refereixo a tanta gent que aquests dies 
pateix més solitud, més desànim, més 
desesperança.

Nadal, per a aquests darrers, pot semblar més 
un tràngol de mal passar que no pas com un 
motiu d'il·lusió. I és just en aquest punt on 
podem intervenir amb extrema discreció, però 
amb notable eficàcia humana. No ens costa 
gaire una trucada, un fer-nos trobadissos, una 
visita, una invitació a fer un volt o un cafè... Ens 
costa temps, que és més guaridor que tot l'or 
del món. Sembla que hi ha certa unanimitat en 
la constatació d'un fet: la gent hauríem après a 
valorar l'antiga normalitat en les nostres 
relacions familiars i socials. “El bé no s'aprecia 
fins que es perd”, diu l'adagi. Adelerats per la 
feina de cada dia, mica en mica havíem 
menystingut la importància de parar-nos a 
conversar, a fer alguns àpats junts, a buscar un 
dia qualsevol per fer una petita trobada sense 
cap ordre del dia... Quanta diferència que hi ha 
entre “reunir-se” i “trobar-se”! Ens reunim tant i 
ens trobem tan poc!

No sé, essent avui 16 d'octubre, com estarà tot 
plegat, estimats feligresos i conveïns, quan 
aquest exemplar sigui a les vostres mans a 
vigílies de Nadal. Però sí que em plauria molt 
que, per una estona, ens aturéssim a 
reprendre aquella visió de Nadal de quan érem 
infants, amb aquella olor de tions cremant i els 
torterols de fum eixint de la xemeneia, el perfil 
del Mont guarnit amb els darrers celatges 
liliacis del capvespre... El nostre Carles Fages 
de Climent escriví :“Beat aquell qui pot, amb 
verda molsa / del propi bosc, / afaiçonar el 
pessebre / on llisca el riu en forma de colebra / i 
el suro bru, per ell llevat, empolsa / de lleu 
farina, i la cirera dolça / d'arboç amb mà subtil 
d'orfebre / i en prat de trèvol, on es peix la 
zebra, / posa eglogals silencis de simolsa”.

Que aquest Nadal, malgrat la incertesa, ens 
doni aquell caliu al cor i al pensament perquè 
mai no ens sentim retuts: el caliu que els 
pastors aportaren, amb la noble rudesa dels 
seus gestos, a l'infant posat en un pessebre.

Ben bon Nadal, tossudament.

REFLEXIONS

Quanta diferència que hi ha entre 
“reunir-se” i “trobar-se”! Ens reunim 
tant i ens trobem tan poc!



RACÓ DE LES ENTITATS

És la nostra 17a EXPOSICIÓ. A poc a poc els anys van 
passant, i nosaltres amb ells, però la varietat d'objectes 
exposats, la participació i la visita de persones tan 
diferents ens fa ser optimistes. 

Al cap de vuit dies es declararia l'estat d'alarma per la 
Covid-19. Vam tallar just, just... Ha estat un gran canvi a la 
vida de molta gent, a tot el món, tot i que als pobles petits 
podem estar contents de tot el que es pot fer.

Com aquests darrers anys, comptem amb la participació 
de la llar d'infants, amb quadres que ells mateixos han 
pintat. També moltes dones continuen portant treballs 
seus o els que els han regalat.

També hi va haver una exposició d'estris agrícoles 
restaurats, uns ponxos magnífics, caixes de música, fotos 
del nostre poble i de l'entorn, una maniquí i un gramòfon 
restaurats, tretze figures del pessebre amb roba reciclada, 
el mantell immens de flors de ganxet que va fer el grup 
d'Avinyonet Pica-Rasca, una tenda de joc, cadires 
restaurades, labors de tota mena, quadres pintats, 
maquetes de diferents escenes (la Maternitat d' Elna, del 
rentador de Castelló...), rellotges de ceràmica d'estil 
dalinià, un quadre amb el sistema solar, fotos antigues, 
poemes, jerseis fets a mà, felicitacions completament 
manuals... 

En fi, si voleu saber com és, cal venir a veure-la, perquè 
cada any és completament diferent i el nostre comentari, 
quan ja ho tenim tot muntat, gairebé sempre és: “Aquest 
any és el millor!”.

L'organització
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Com podeu veure a la fotografia, la 
decoració de Nadal de l’any passat 
va consistir en unes boles fetes amb 
culs d’ampolles d’aigua que, un cop 
posades a l’arbre de la Plaça, van 
servir per posar-hi llums.

Degut al confinament, quan vam 
poder sortir vam aprofitar per arreglar 
i tornar a posar la decoració de l’estiu 
anterior. 

Tot i que ja teníem pensada la nostra 
aportació a la Fira del Follet, al haver-
se suspès, vam començar a preparar 
la nova decoració per aquest Nadal.

Com sempre ens seguim trobant els 
dimarts, de 17h a 19h, al bar de la 
Societat. Sempre hi sereu benvinguts 
i benvingudes!

Bones festes!

PICA-RASCA

PICA  -  RASCA  2020



Avinyonet de Puigventós

Aquest any tot ha estat diferent, molt diferent. Cadascú a casa 
seva, en el seu lloc i moment, amb trenta paraules per poema i 
un petit vídeo com a testimoni. Així és com la poesia no ha 
volgut quedar-se enrere.

Van començar amb aquest sistema els nostres amics de 
Navata, nosaltres vam continuar i ara també ho estan 
organitzant des de Pedret i Marzà.

Vam passar la convocatòria a les persones que portaven 
poemes altres anys. Alguns van dir que sí, d'altres que no i 
poetes que no havien participat mai amb nosaltres ho van fer 
per primer cop.

L'any passat vam poder celebrar els vint anys i vam gaudir de 
l'Orfeó de l'Empordà. Vam tenir la portada especial del recull 
de mans de l'artista Gerard Mas Tapias. Amb la Covid-19 la 
nostra manera de viure ha canviat, però la vida segueix i ens 
inspirem amb tot el que succeeix al nostre entorn.

Avinyonet de Puigventós és ben viu: ho veiem als carrers, a la 
plaça, al Sindicat, als Camps de la Font amb el jovent que hi 
puja i baixa a tota màquina amb bicicleta, i a molts altres llocs. 
Anomenar-los tots voldria dir necessitar més paper del que 
tenim.

Gràcies a tothom que hi va participar d'una manera o una altra 
i per comptar, com sempre, amb el suport de l'Ajuntament.

L'organització 

 POESIAVIRAL20 ORFEÓ DE L’EMPORDÀ

Aquest any, malauradament, l´Orfeó no pot 
explicar gaires coses. La pandèmia de la 
Covid-19 ens ha estroncat moltes il·lusions, 
com a tothom. No hem deixat, però, 
d'intentar mantenir el caliu entre companys i 
director, i hem fet assajos tant com ens han 
permès les normes del PROCICAT.

Hem d'agrair a l'Ajuntament l’oferiment del 
local de Mas Pau, on vam poder fer una 
reunió tots junts per decidir si podíem tirar 
endavant. De moment s'ha deixat en 
suspens fins que tinguem les normatives 
que ens permetin assajar a tots amb 
seguretat. També volem donar les gràcies a 
l'Església Parroquial, on hem dut a terme 
algun assaig.

Teníem un any il·lusionant i ple de 
perspectives, ja que havíem d'anar a París el 
mes d'abril a portar les nostres cançons al 
Casal Català, un viatge preparat des de feia 
mesos amb tot detall. No va poder ser. 
També com cada any volíem oferir-vos el 
concert de Festa Major, una festa bonica 
que, tristament, no es va poder celebrar .

Però això passarà i nosaltres tornarem a ser 
l’Orfeó de l’Empordà, l’Orfeó d’Avinyonet. 

I esperem el vostre suport. Moltíssimes 
gràcies!

Mercè Puig Sabà
Presidenta de l’Orfeó de l’Empordà 

RACÓ DE LES ENTITATS



TREBALLEM PER TENIR UNA ESCOLA MILLOR

Aquest estiu s’ha estat treballant per millorar les 
instal·lacions de l’escola i poder començar el curs de 
manera més còmoda i eficaç.

Millora de la xarxa wifi
S’ha millorat la xarxa wifi canviant els punts d’accés 
antics per uns de més moderns capaços de 
connectar més de 200 usuaris per punt d’accés.

Rodes al pati de primària
S’ha canviat i ampliat la zona de rodes.

Gespa artificial
Un cop l’ajuntament va haver preparat el terreny, un 
grup de pares voluntaris van col·locar la gespa 
artificial que prèviament l’ajuntament havia comprat.

Pati nou d’infantil
Degut al covid-19 s’ha hagut d’habilitar un nou pati 
d’infantil. S’han col·locat tres bobines enfonsades al 
terra a tres mides diferents i s’han comprat cadires 
de colors per a cada bobina. S’ha aprofitat la xarxa 
per posar elements manipulatius amb material 
reciclat (paelles, pilotes de floorball, xilòfon, etc).

Pintura de baranes, columnes, parets i terres
S’han pintat totes les baranes dels barracons i les 
columnes del pati d’infantil de diferents colors per 
donar un ambient més acollidor a l’escola.
També s’han pintat les parts baixes dels barracons 
de color blanc i s’han decorat amb mans, estrelles i 
frases.
Al terra s’han pintat un cuc amb l’abecedari a 
l’entrada d’infantil i una xarranca davant la porta del 
menjador.

Pantalles Interactives
Hem comprat dues pantalles interactives digitals 
clevertouch d’última generació per les aules de 5è i 
6è. L’Ajuntament ha instal·lat alarma en aquests dos 
barracons per evitar robatoris.

Mascaretes
L’AFA ha volgut col·laborar amb les famílies sòcies i 
ha donat una mascareta a cada alumne soci de l’AFA 
de manera totalment gratuïta.

Volem agrair l’ajuda de totes les famílies que han fet 
possible la realització de tots aquests canvis a 
l’escola i aprofitem per animar-vos a seguir 
col·laborant.

Moltes gràcies!

Associació de famílies dels alumnes de l’escola 
Gonçal Comellas.

AFA  GONÇAL  COMELLAS 



RACÓ DE LES ENTITATS

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

Nosal t res  som l 'Assoc iac ió  
Vendaval, un equip sense lideratge 
però ben organitzat i amb moltes 
g a n e s  d ' a j u d a r  e l  p o b l e .  
Normalment la nostra tasca és la de 
subministrar beguda a la majoria 
d'esdeveniments que es proposen 
des de la Comissió de Festes. 
També ens encarreguem de 
proporcionar tota l'ajuda possible.  
Ens agrada molt la nostra feina i 
sempre que sorgeix qualsevol tipus 
de dificultat, ens podem recolzar en 
l'Ajuntament.

Enguany, igual que per a tothom, ha 
estat molt diferent. Hauríem 
començat fent barra el dissabte 28 
de juny a la botifarrada de Mas Pau 
(aquest any se'n van encarregar, i 
molt bé, la comissió de pares i 
mares del col·legi d'Avinyonet).

Quasi  un  mes  més  tard , el  25  de

juliol, hauríem celebrat Sant Jaume, 
el patró del poble, amb la millor festa 
que mai s'havia plantejat a 
Avinyonet de Puigventós. A part de 
la festa Holi® i de l'acústic food,  la 
cartellera era la següent: Stene 
Moshka, Dj Serial Killers, Lágrimas 
de sangre, orquestra Maribel, amb 
el tancament del nostre DJ resident, 
DJ Pere.

Finalitzaríem la temporada de 
festes amb El Follet d'Avinyonet, un 
dels esdeveniments més populars 
dels darrers anys a l'Alt Empordà. 
Aprofitem per donar les gràcies a en 
Juli Quesada, regidor de Festes, per 
la gran empenta i esforç per fer-ho 
realitat. 

El Follet d'Avinyonet era la millor 
excusa per finalitzar l'estiu i donar 
pas al nou curs escolar. Durant dos 
dies, el nucli antic del poble s'omplia  

de felicitat i somriures, des dels més 
petits fins als avis i les àvies que els 
acompanyaven.

Malauradament no ha estat 
possible. Ens hem quedat tots a 
casa confinats sense poder fer res. 
La culpa? De ningú, d'una societat 
egoista que només es preocupa pel 
seu bé i no mira gens ni mica per la 
resta. 

Des de l’Associació Vendaval volem 
fer un crit, un crit a tots aquells joves 
que vulguin sumar, ajudar, passar-
s'ho bé i compartir una atmosfera de 
treball idònia. Si creus que 
compleixes el perfil, t'esperem amb 
els braços ben oberts. No t'oblidis 
de preguntar per nosaltres a 
l'Ajuntament; ells et proporcionaran 
el nostre contacte. 

Alberto Sánchez Eizaguirre (Tito)
President Associació Vendaval



Aquest any hem iniciat un curs de catequesi de Primera Comunió 
diferent, un curs que s’obre immers en una situació sanitària i 
emocional que ha trasbalsat les nostres vides. I tal com ens hem 
anat adaptant en tots els àmbits, també ho hem fet en el nostre 
pensant en les famílies i en els infants que s’estan preparant per 
a la celebració de la Primera Comunió. Us recordem que són els 
nens i nenes que cursen tercer i quart d’Educació Primària.

Essent conscients que no sempre es podran fer les classes 
presencials els divendres a la tarda ni les trobades familiars dels 
caps de setmana amb altres grups de catequesi del nostre 
Arxiprestat, i, fins i tot, que no podrem celebrar les misses de 
diumenge en algun moment del curs, hem preparat una 
catequesi alternativa. Aquesta consistirà a facilitar als pares i 
mares un material digital que els servirà com a guia didàctica per 
a poder ajudar el seu fill o la seva filla a seguir treballant amb els 
seus llibre de catequesi. També els farem arribar altres recursos 
digitals com cançons, oracions, reptes, jocs...

I, ja per últim, volem animar-vos a participar de la catequesi amb 
il·lusió i alegria.
I, també, dir-vos que sempre es prendran totes les mesures 
sanitàries preventives i que la vida ha de seguir en tota la seva 
plenitud.

Recordeu que amb la catequesi els infants...

Descobriran que Déu se’ns ha donat a conèixer.§
Coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida, que és la més §
humana

Aprendran les actituds fonamentals per a la vida, les virtuts i els §
valors.

Escoltaran respostes a les preguntes més importants de la §
vida.

Aprendran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi,  a donar-li §
gràcies.

Educaran la dimensió religiosa, transcendent, de la persona §
humana.

Maria Vilanova Teixidor.

LA NOSTRA PARRÒQUIA LA SOCIETAT D’AVINYONET

Hola a tothom,

Ens voldríem adreçar a tots vosaltres per 
comunicar-vos que hi ha hagut canvis a la 
Junta de la Societat Recreativa Unió 
Avinyonetenca, així com canvi de llogater.

Som un equip de persones amb moltes idees 
i ganes de fer moltes coses, però tot just 
acabàvem d'entrar que la pandèmia ens ho 
va fer aturar tot. 

Esperem que aquests mals moments passin 
el més aviat possible per poder portar a 
terme les nostres iniciatives. 

A veure si ho podem celebrar amb una bona 
festa!
 

Societat Recreativa Unió Avinyonetenca

DONACIÓ DE LA IMATGE DE SANT PERE
La família Ylla Comellas ha fet una donació voluntària de la preciosa imatge de Sant Pere, patrimoni 
religiós que ha custodiat durant molts anys.

La imatge fou adquirida i donada a la Parròquia de Sant Esteve pel senyor Pere Ylla Rodó però, després 
de la Guerra Civil, per tal de salvaguardar-la, es va haver de protegir, fins a dia d’avui, a la llar familiar.
Benauradament, amb aquest acte de generositat. la imatge tornarà a la nostra església. És per aquest 
motiu que la Parròquia ha fet arribar un especial agraïment a la Sra. Rosa Ylla Comellas.

Amb l'objectiu d'apropar l'Administració 
Local a la ciutadania i fomentar nous canals 
d'informació, comunicació i participació, des 

de l'Ajuntament et volem proposar una 
iniciativa: potenciar la comunicació 

Ajuntament-ciutadà mitjançant correu 
electrònic, per així anar reduint, de forma 

progressiva, les bustiades en paper.

Per tot plegat, et demanem que ens enviïs 
les teves dades a través de la pàgina web 
municipal i rebràs les darreres notícies, els 
actes que es faran els propers dies i altres 

informacions municipals d'interès al teu 
correu. Inscriu-te a: 

www.avinyonetdepuigventos.cat
A l’apartat de L’Ajuntament / Informacions 

d’interès / Subscripció a les notícies.

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

correu electrònic de l'Ajuntament: 
aodl@avinyonetdepuigventos.cat 

INICIATIVA PER INFORMAR ALS VEÏNS 
MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC 



RACÓ DE LES ENTITATS

EL  CLUB  PETANCA  AVINYONET

Fa més de vuit anys que realitzem el taller de restauració de mobles a Avinyonet, gràcies a la col·laboració de 
l'Ajuntament. Com passa el temps de ràpid quan gaudeixes amb el que fas i amb el seu resultat!

Durant tots aquests anys he gaudit de la sensibilitat i creativitat dels alumnes del taller, de com han evolucionat, de 
com ha crescut el seu respecte envers la professió de la restauració i envers els mobles i els objectes antics en 
general.

Reciclar mobles i donar-los un nou aspecte i una utilitat diferent és a l'abast de tothom. Avui en dia hi ha molts vídeos 
tutorials i consells pràctics, moltíssimes idees divertides i originals per reciclar objectes. És un món tan extens! 
Podem utilitzar multitud de tècniques i trobar tots els materials que puguem necessitar.

Aquesta és la part més creativa, l'original, la que ens “obliga” a mantenir la 
ment desperta, a observar i a crear. A més, el final sempre és molt 
gratificant, ja que és quan podem deixar volar la imaginació.

Després hi ha la restauració de mobiliari antic, en què sempre 
s'intenta respectar els principis de conservació i  restauració, 
utilizant tècniques i procediments més tradicionals i 
mantenint, al màxim possible, l'originalitat i el carácter de la 
peça.

En aquestes classes cada alumne porta un objecte i 
aprèn, amb l'observació, a fer un diagnòstic del seu estat i 
a valorar com hi ha d'intervenir. A la part pràctica l'alumne 
fa tot el procés de restauració, des de la desinfecció de 
l'objecte fins als acabats. Quan es tracta de reciclar un 
moble, generalment l'alumne ja ve amb una idea 
predeterminada del que vol fer, però entre tots opinem i 
aportem suggeriments. Cada moble, cada objecte, és únic.

Les classes són els dimarts de 18.30 a 21 hores i el grup és d'unes 
10 persones.

TALLER DE RESTAURACIÓ

Un any més tinc l'honor d'escriure 
unes paraules per a aquesta 
revista tan important per al poble i 
que és una bona manera per poder 
f e r  a r r i b a r  a l s  h a b i t a n t s  
d'Avinyonet de Puigventós notícies 
sobre coses que van passant al 
nostre club any rere any. 

Aquest ha sigut un any diferent, 
complicat, que recordarem molt de 
temps. No només per a la petanca 
o l'esport en particular, sinó per a la 
societat en general. Tot el referent 
a la Covid-19 ens ha afectat, com a 
tothom. Això ha fet que només 
s'hagin pogut celebrar un parell de 
campionats provincials abans del 
confiament del mes de març. Tot i 
això hem tingut jugadors i 
jugadores que han aconseguit 
algun triomf en el campionat 
Individual de Girona. Aquests han 
estat en Joan González, en 
categoria masculina, i la Josefa 

Ruiz, l'Esther Navas i l'Amelia 
Aneiros, en categoria femenina. 
Aquest resultat els va permetre 
representar el club en les 
classificatòries a Barcelona on, 
seguint normes marcades per la 
Federació i Sanitat, es van poder 
celebrar dintre d'una “nova 
normalitat”. 

Durant el confinament les nostres 
instal·lacions van romandre 
tancades fins que per fi se'ns va 
permetre obrir. Ho vam fer amb 
moltes ganes i il·lusió i sempre 
seguint totes les normes de 
seguretat que ens van marcar per 
protocol. Actualment, aquesta 
situació que vivim ha fet que 
preferim no sortir a jugar cap 
campionat dels pocs que es 
realitzen i el que fem som 
campionats socials i melés al 
nostre club per als nostres socis. 
Dintre dels mals moments que ens 

ha tocat viure, intentem trobar-nos 
i passar bones estones, sempre 
mantenint distàncies de seguretat i 
respectant tota la normativa que 
imposa la Federació.

Tot i que aquest escrit aquest any 
no ha sigut tan agradable de fer 
com el d'altres anys, tenim 
l'esperança que la situació canviï 
aviat i que l'any que ve puguem 
gaudir de la nostra petanca i la 
nostra vida en les mil lors 
condicions.

El Club Petanca Avinyonet i jo, com 
a presidenta, us desitgem molt 
Bones Festes Nadalenques i un 
Feliç Any Nou 2021 amb molta 
salut per a tothom.

La Presidenta del CP Avinyonet
Encarnita Campos



Tal com us dèiem l'any passat, vam començar el primer 
dijous de cada mes, a les 17h, L'hora del Conte per a la 
mainada. El vam fer des de l'octubre fins al febrer amb 
la Natàlia Sales, que va explicar contes tradicionals i 
algun d'inventat per ella. 

El darrer dia que el vam poder fer va ser el 9 de març, 
amb la Bel Bellvehí, una contacontes molt 
experimentada. La seva posada en escena va ser 
fantàstica. Van venir-hi molts nens i nenes, i al final 
cadascun va triar un animal de peluix. Aleshores la Bel 
els va fer actuar d'acord amb el que havien triat. No cal 
dir que tant petits com grans s'ho van passar d'allò més 
bé.

Vam obrir una ludoteca per fer una hora de jocs amb 
família i potenciar conjuntament els jocs de taula.
Es va fer un cartell per convidar-vos i alhora demanar si 
teníeu jocs a casa que ja no fèieu servir, així des de la 
Biblioteca els hi donaríem una segona oportunitat. 
Només ho vam poder fer dos dies. 
La Covid-19 ens va fer cancel·lar els projectes que 
teníem en marxa.  

El mes de juny de l'any 2018 vam obrir LA 
BIBLIOTECA LLIURE, sota el porxo de l'Ajuntament, 
per fer intercanvi de llibres. Durant un temps és l'única 
activitat que hem mantingut. 

A l'escrit del Butlletí del 2019, acabàvem amb un crit 
d'entusiasme: VENIU!  Doncs ara hem de rectificar: de

BIBLIOTECA MUNICIPAL LLUÍS POCH

moment no cal que vingueu. És un espai petit i no 
podem oferir les mesures de seguretat necessàries. I 
tal com ha dit una persona molt assenyada “hem de 
mantenir al màxim el bitxo allunyat”.

També hem hagut de treure LA BIBLIOTECA LLIURE, 
a causa de la situació de pandèmia. Aprofitem per 
demanar-vos que quan puguem tornar a posar-la 
eviteu deixar-hi llibres trencats, tacats o en mal estat. 
Us agrairem que en feu un bon ús. 

Per tant, a reveure. Esperem que arribin temps millors 
per gaudir-ne JUNTS.

Grup de Voluntaris d'Avinyonet

El racó infantil de la Biblioteca Municipal Lluís Poch



RACÓ DE LES ENTITATS

LA CAVALCADA DE REIS 
 (Poesia de Fina Girbés)

Caramels, serpentines, confeti,
una pluja diferent,

pluja que sempre acompanya
la cavalcada de Reis.

Reis escortats per carrosses,
que saluden molt contents.
Un fum d’ullets que llueixen

en una nit de gener.

Una nit màgica, intensa,
on manetes innocents,

deixen en les balconades
aigua i brossa als camells.

Us desitgem bones Festes!

Comissió de Reis

[ ]
Benvolgudes famílies,

Enguany, Ses Majestats el Reis Mags de 

l’Orient no podran fer la cavalcada a causa 

de la covid-19, per precaució i per la salut de 

tothom. Així doncs, aquest any, us vindrem a 

visitar a casa!

Els Reis Mags de l’Orient



Sabem que no estem vivint una de les millors 
èpoques. L'any 2020 ens està ensenyant moltes 
coses, com, per exemple, afrontar la por i la 
incertesa, entre moltes altres. Però també cal 
comprendre que hem de continuar endavant amb 
els recursos que tenim per proporcionar un entorn 
segur als nostres petits.
Al món educatiu no ho teníem fàcil o, si més no, això 
crèiem, ja que començar aquesta nova etapa amb 
tots els nous protocols no ens suposava un terreny 
ferm, sobretot a la llar d'infants. Però la màgia dels 
menuts és que ens posen les coses molt fàcils, als 
adults. I és que l'adaptació a la nova normalitat per 
part dels nens està essent tot un èxit.
Una de les eines per impedir que el virus 
s'expandeixi és l'ús de mascaretes. Per tant, hem 
hagut d'aprendre a comunicar-nos a través 
d'aquestes peces  potenciant l'expressió dels ulls i 
regulant la nostra veu (volum, intensitat, 
vocalització...). 
En aquest cas ens centrem en l'etapa dels 0 a 3 
anys, que és molt important a l'hora d'establir llaços 
afectius i una comunicació satisfactòria entre adult 
– infant. Els infants s'han de sentir en un ambient 
segur per poder desenvolupar la seva capacitat 
cognitiva i emocional, i poder participar activament 
en la vida quotidiana de forma autònoma 
Hem iniciat aquest nou curs a la llar fent diversos 
canvis als nostres hàbits, rutines, costums i, 
sobretot, en la manera en què ens relacionem amb 
els infants. Cal tenir en compte que a l'escola és 
fonamental que els nens i nenes tinguin unes 
rutines i uns hàbits adquirits, ja que és així com 
troben la coherència necessària per sentir-se 
segurs.
Com a educadores, creiem que en la comunicació 
entre adult – infant és molt important que els nens 
vegin l'expressió facial del seu referent a l'aula, fet 
que els permet tenir seguretat en si mateixos per 
conèixer i explorar l'entorn que els envolta. Així 
doncs, quan es creen situacions d'incertesa, hem 
après a somriure amb la mirada per tal que se sentin 
recolzats.
Amb els més petits de l'escola, diàriament es creen 
situacions molt curioses; quan els tenim agafats, en 
braços aprofiten qualsevol moment per treure'ns la 
mascareta i buscar el nostre rostre acompanyat 
d'un somriure que necessiten veure.
En moments com aquests ens adonem encara més 
de la importància que té compartir expressions 
facials amb els més petits per proporcionar-los un 
ambient d'harmonia i afectivitat. 

Les educadores M. Teresa, Roser, Berta
Llar d'Infants EL PUIGVENTÓS                    
                                                                                                                        

ENS EXPRESSEM AMB LA 
MIRADA

LLAR D’INFANTS



 

LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA ENTREN A L'ESCOLA

L’ESCOLA

Com cada curs escolar l'alumnat i l'equip de mestres de l'escola Gonçal Comellas hem escollit un 
tema per al projecte interdisciplinar que treballarem al llarg de tot el curs. 

Aquesta vegada el tema que ha estat triat és LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA. 

La primera part d'aquest projecte és la tria del nom de cadascuna de les classes i per fer-ho hem 
proposat a les nenes i els nens que busquin informació sobre persones importants de la història 
relacionades amb el món científic o tecnològic. Finalment, cada classe ha escollit el nom d'un 
personatge d'un d'aquests àmbits:  ciència, invents, biologia o investigació.

Durant el mes de febrer celebrem la Setmana Cultural, que gira al voltant del projecte 
interdisciplinar escollit. En aquella setmana tots els àmbits curriculars es relacionaran amb el món 
de la ciència.

Equip de Mestres
Escola Gonçal Comellas d’ Avinyonet de Puigventós

La classe de P3 són la classe d'Isaac Newton, físic 
i matemàtic, que va descriure la llei de la gravitació 
universal.

La classe de P4 són la classe de Thomas Edison, un 
dels inventors més importants de la història, que va 
inventor el fonògraf i va perfeccionar la bombeta.

La classe de P5 són la classe de Narcís Monturiol, 
enginyer figuerenc que va inventar el submarí.



La classe de 1r són la classe de Galileo Galilei, el pare 
de la ciència, que va fer grans descobriments 
astronòmics i va ser l'inventor del termòmetre.

La classe de 2n són la classe de Beulah Henry, 
inventora i enginyera que va patentar més de 100 
invents.

La classe de 3r són la classe de Margaret Hamilton, 
una científica computacional, matemàtica i enginyera 
de software. Va participar en la missió espacial Apollo. 

La classe de 4t són la classe d'Elizabeth Blackwell, 
que va ser la primera dona llicenciada en medicina 
als Estats Units. Va participar en la fundació de la 
London School of Medicine for Women.

La classe de 5è són la classe de Jane Goodall, que és 
pr imatò loga,  etò loga,  antropòloga,  act iv is ta 
mediambiental i missatgera de la pau de l'ONU anglesa.

La classe de 6è són la classe de Rosalind 
Franklin, la química britànica que, juntament 
amb quatre investigadors més, va descobrir 
l'estructura molecular de l'ADN.



ESPAI JOVE

RACÓ DEL JOVE
Jaume Funes afirma que «l’adolescència és una etapa que va 
lligada al temps per a ser adolescent, un temps no dedicat a 
ser un subjecte productiu explotat pel treball. A més, també es 
caracteritza per unes dosis mínimes de consum perquè, a 
banda de contemplar l’adolescència, també has de consumir 
com a tal. La lògica psicològica de l’adolescència passa per 
sentir-se diferent, no voler ser una criatura ni tampoc un adult i 
un dels mecanismes per a sortir d’aquestes incerteses és 
identificar els qui són com tu i compartir la vivència en 
comunitat.
Aquesta conformació de grup es basa en comunions d’estil de 
vida que van des de les tribus urbanes als llenguatges, 
passant per les maneres de vestir, la música o la manera de 
vestir-se. Les construccions socials es fan a través de l’oci, 
que no hem de confondre amb temps de diversió, sinó 
simplement espais que no estan destinats al treball. I és que 
bona part dels mecanismes que els adults interpretem com a 
diversió, són simplement espais de relació».

Per oferir aquests espais de relació l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va obrir, a 
començaments de 2019, l’Espai Jove  al Centre Cultural Mas Pau. Continuant amb l’aposta per 
les polítiques de joventut es va voler fer un pas més i des del Nadal del 2019 es compta amb la 
figura del dinamitzador juvenil. Aquesta persona atén els divendres a la tarda i és l’encarregada 
d’escoltar els joves, i de proposar i dinamitzar les activitats que s’hi realitzen.
En aquest espai s’hi han debatut propostes, s’hi han realitzat activitats, tardes de jocs i de 
cinema, s’hi han fet xerrades sobre perspectiva de gènere...



Aquest any, a causa de la situació viscuda per la Covid-19, moltes de les activitats previstes es 
van haver d’anul·lar, però des de l’àrea de Joventut es va creure convenient continuar en 
contacte amb els joves i per això es va obrir l’espai jove en línia. Es va considerar oportú oferir un 
espai de desconnexió per als joves i treballar amb ells i elles les possibles conseqüències 
derivades del confinament.
S’hi van fer diferents activitats proposades pels joves i també s’hi van fer experiments, quiz, 
concursos... però sobretot va ser un espai de trobada i de xerrades i debat, un espai on poder 
explicar-se i exposar els dubtes i contradiccions. 

Aquest any hem finalitzat la redacció del PLJAdP 2020-2024 (Pla Local de Joventut d’Avinyonet 
de Puigventós), que ha d’esdevenir l’eina de treball per a les polítiques de joventut dels propers 
quatre anys, el motor de dinamització i, sobretot, de participació dels joves d’Avinyonet de 
Puigventós. 
Amb la participació de tots i totes respondrem amb les millors intervencions, segons les 
necessitats detectades i els recursos existents.

Àrea de Joventut



 

Què és i per a què serveix?

La Meva Salut (LMS) és el 
web que us permet disposar 
de la vostra informació 
personal de salut, així com 
també de la dels vostres fills.

Hi podeu trobar informació 
sobre  e l  vos t re  equ ip  
d ’ a t e n c i o ́  p r i m a ̀ r i a ,  
diagnòstics, informes clínics, 
r e s u l t a t s  d e  p r o v e s ,  
c o m u n i c a t s  d e  b a i x a ,  
exp lo rac i ons ,  vacunes  
administrades i el pla de 
medicació vigent.

És una eina interactiva que 
permet real i tzar alguns 
tràmits i gestions, com ara 
demanar visita o fer una 
consulta en línia amb el 
professional sanitari de 
referència, tant de medicina 
com d’infermeria.

SALUT

Aquest és el nou format i color de la targeta sanitària individual.

Les sigles CIP signifiquen: Codi d’Identificació Personal.

Què compon el CIP? Els cognoms, el sexe, l’any, el mes i el dia de naixement i tres dígits 
aleatoris.

En el cas que tenim més amunt:

TASA 1 030101 00 2
TA - Targeta.
SA - Sanitària.
1 - És femení (si fos masculí, seria un 0 (zero)). 
03 - Va néixer el 2003.
01 - mes de gener.
01 - dia 1.
El 002 és un número aleatori.



L’AJUNTAMENT INFORMA

ELS TALLERS DE MEMÒRIA 
REPETEIXEN EL FORMAT DIGITAL

Els Tallers de memòria són un recurs per fomentar la 
promoció de la salut i un envelliment actiu i satisfactori 
a partir de l’exercici físic i mental de la població major 
de 60 anys de la comarca.

Les dues darreres edicions (primavera i tardor del 
2020) es va transformar en una eina telemàtica a 
causa de la pandèmia de la Covid-19 
Els professionals de l’àrea varen fer arribar als usuaris 
un seguit de reptes setmanals via whatsapp. 

Totes aquelles persones que estiguin interessades a 
exercitar la memòria només han de contactar al 
telèfon 659683070 via missatge de Whatsapp o 
trucada i se’ls donarà d’alta al servei. No cal que hagin 
fet els tallers o estar apuntats, està obert a tota la 
població.

Per aquelles persones que no tenen accés a les noves 
tecnologies podeu adreçar-vos a l'ajuntament on us 
donarem un dossier en format paper. 

Esperem que aquesta proposta sigui del vostre 
interès.

Vols millorar la teva mobilitat, flexibilitat, 
agilitat i coordinació de moviments per mitjà 
de senzills exercicis? Vine al taller 
d’estiraments d’Avinyonet de Puigventós. 
Encara us hi podeu apuntar.

Només calen ganes de passar-ho bé, i calçat i 
roba còmoda.

L’activitat té lloc els dimecres i/o divendres, de 
16 a 17h a la Societat d’Avinyonet de 
Puigventós. 

TALLERS D’ESTIRAMENTS

DINAMITZACIÓ DELS ITINERARIS SALUDABLES

Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per 
dins el nucli urbà com pels seus entorns. Estan senyalitzats de 
manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física 
moderada, principalment, per promoure l’acció de caminar.

La Xarxa d’Itineraris Saludables presenta avantatges sobre els 
itineraris inconnexos ja que dona gran autonomia a l’usuari per 
crear nous recorreguts segons les seves necessitats. Atenent a la 
seva capacitat física, als desplaçaments del dia a dia o a altres 
criteris, l’usuari pot triar l’itinerari que més li convingui: un de curt, 
un de mitjà i un de llarg, i permet prendre consciència del temps 
que es triga en recórrer les distàncies recomanades.

Des de l’Ajuntament creiem necessària fer una dinamització, de 
forma conjunta d’aquests itineraris. Aquesta té lloc els dimarts de 
15:30h. Us animem a participar-hi!



L’AJUNTAMENT INFORMA

PUOSC 2020-2024

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha aconseguit 370.000 euros de les línies de 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

F 250.000 euros aniran destinats a la rehabilitació complerta de «Cal Suís», amb la finalitat 
d’adequar un espai de treball col·laboratiu per les persones emprenedores, així com un espai 
d’acolliment de les diferents entitats i associacions del municipi i a la pavimentació de carrers de tot 
el sector nord-est del nucli d’Avinyonet de Puigventós, que implicaria arranjar tot el paviment 
malmès dels carrers Illes, Noves Illes i carrer de la Volta amb el soterrament del cablejat aeri de 
telefonia i enllumenat.

F 120.000 euros es destinaran a la millora del clavegueram i pavimentació del c/ Tramuntana de 
la urbanització Mas Pau.

Seguim treballant en una gestió eficient que serveixi per millorar les infraestructures, els equipaments 
municipals i la qualitat de vida de les nostres vilatanes i vilatans.

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA 
ESCOLA GONÇAL COMELLAS 
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS

El Govern de la Generalitat en data 21 de juliol 
va acordar la construcció de la nova escola 
Gonçal Comellas d'Avinyonet de 
P u i g v e n t ó s  a m b  u n a  d o t a c i ó  
presssupostària de 4.400.000 euros. 

Volem donar les gràcies al Govern, i al 
Departament d'Educació, pel fet que hagin 
tingut en compte les nostres peticions. 

Des de l'Ajuntament, hem fet una gran 
inversió i hem treballat molt per poder tenir la 
nova escola i poder oferir unes instal·lacions 
en condicions per als nostres alumnes i per a 
tota la nostra comunitat educativa en general.

MILLORA DELS CENTRES EDUCATIUS D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Des de l’Ajuntament s’han portat a terme obres de millora, 
adequació d'espais i nous accessos a l'Escola Gonçal 
Comellas. També s’ha arranjat i pintat la façana i espais 
interiors de l’escola. S’ha dut a terme una inversió 
econòmica per la gespa artificial i per la millora de la xarxa 
wifi. Finalment, s’han instal·lat alarmes als barracons per 
evitar robatoris, així com una tanca per delimitar l’hort. 

Agraïm a l'AFA Escola Gonçal Comellas per la seva 
col·laboració.

En breu s’adquiriran cinc ordinadors (HP ChromeBook), 
així com una pantalla digital interactiva, i s’instal·larà un 
rocòdrom i plaques solars fotovoltaiques .

Pel què fa a la Llar d'Infants "El Puigventós" s’han creat 
nous accessos i espais adaptats perquè la llar sigui un 
espai de joc i d'aprenentatge amb les mesures sanitàries i 
de seguretat per als infants. Amb la col·locació del terra 
de cautxú projectat i les noves tanques perimetrals, el pati 
del porxo ha quedat molt acollidor i hem millorat la 
seguretat dels infants. També s’ha adquirit una taula de 
picnic, una taula de manipulació, així com un conjunt de 
quatre rajoles sensorials motrius.

Seguirem treballant per a la millora dels centres educatius 
d’Avinyonet de Puigventós.



La propera fita en el calendari sobre emergència climàtica serà l’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i 
l’Energia Sostenible, amb objectius per fer front al canvi climàtic molt més exigents que els que presentaven les 
estratègies anteriors: reduccions d’emissions de GEH de com a mínim el 40% a l’any 2030 i adopció d'un enfocament 
conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic, que han de quedar recollits ens els nous Plans d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

En el context d’aquest procés de transició energètica, l’Ajuntament d’Avinyonet 
de Puigventós i l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà (ACEC) 
han treballat conjuntament durant els últims anys per assolir els objectius 
anteriorment detallats:

S’ha posat a disposició del ciutadà un nou servei públic i gratuït per reduir el Ü
consum energètic a la llar: el PUNT D’INFORMACIÓ ENERGÈTICA. El principal 
objectiu del servei és aconseguir un nou model energètic municipal més 
participatiu, democràtic, saludable i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini. Així 
doncs, al llarg dels propers 12 mesos podreu gaudir d’aquest servei que consistirà 
en diferents actuacions d’informació i participació com: 

Una oficina d’atenció personalitzada on un tècnic assessorarà individualment ü
al ciutadà sobre qualsevol qüestió en l’àmbit energètic: factures de llum i gasoil, 
plaques solars, il·luminació, electrodomèstics, calderes, possibles subvencions, 
vehicle elèctric i tancaments, entre d'altres. Manquen quatre sessions 
d’assessorament individualitzat pel 2021.

Xerrades informatives. A data d’avui s’han dut a terme les xerrades sobre canvi ü
climàtic i vehicle elèctric. Al llarg del 2021 es duran a terme tres xerrades més: 
energia solar fotovoltaica, estalvi en la factura i estalvi energètic a la llar.

Tallers per a l’escola: Taller d'estalvi energètic i taller de manteniment de ü
bicicletes, ambdós impartits per experts en relació a l'energia i canvi climàtic. 

Sistema de comptabilitat energètica: gràcies a aquest servei l'Ajuntament ha aconseguit reduir un 40% el Ü
consum de l'enllumenat i un 30% del seu cost. Si ens fixem en els equipament municipals, la reducció ha sigut del 
22% i 17% respectivament.

Substitució de les finestres de l’edifici de l’escola per millorar el confort i reduir la despesa energètica.Ü
Substitució dels radiadors elèctrics dels barracons de l’escola per tecnologia més eficient.Ü
Contractació del subministrament d’energia verda per totes les dependència municipals.Ü
Instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicle elèctric.Ü
Substitució de l’enllumenat públic exterior per tecnologia més eficient tipus LED. Ü
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’escola Gonçal Comellas per a la producció d’electricitat Ü
destinada a autoconsum compartit. Aquesta actuació es durà a terme gràcies a un ajut de la Diputació de Girona, 
Del Pla a l’Acció-L5, que l’Ajuntament va sol·licitar en el seu moment, i que va ser concedida per un import de 
11.118,38 euros (75% del pressupost).

L'ESTRATÈGIA LOCAL SOBRE CANVI CLIMÀTIC A AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Pacte d’alcaldes i alcaldesses 20/20/20
2013: L'Ajuntament d’Avinyonet va signar el Pacte 
d'alcaldes/esses, que consisteix en el compromís per 
assolir els objectius comunitaris de reducció del 20% de 
les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH), d’augment de la seva eficiència energètica en 
un 20% i de foment de l’ús d’energies renovables en un 
20%, també, abans del 2020.
2014: Va ser aprovat per decret d’alcaldia el Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible (PAES), document elaborat 
com a eina que conté diferents accions per assolir els 
compromisos anteriorment assenyalats.  

Mayors adapt' - Pla d'adaptació al canvi climàtic
2018: L'estratègia local sobre canvi climàtic s'ha de 
completar amb unes directrius per a l'adaptació, doncs, 

tal  com fan palès els experts de l ' IPCC 
(Intergovernmental Panel of Climate Change) en el seu 
darrer informe, el canvi climàtic és una realitat i ja se'n 
poden constatar els impactes. En conseqüència, el Ple 
d’aquest Ajuntament  va aprovar per majoria absoluta, 
en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de 
novembre de 2018, la moció d’adhesió al Pla 
d'adaptació al canvi climàtic de l'Alt Empordà (elaborat i 
aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà). 

Amb aquest pla s’assumeix el compromís d'incloure en 
els documents de planificació de gestió municipal, 
accions d'adaptació al canvi climàtic incloses al Pla 
d'adaptació comarcal, així com la implicació en les 
accions d'abast supramunicipal d'adaptació al canvi 
climàtic liderades pel Consell Comarcal i que afectin al 
nostre municipi.



S’ha aprovat per Ple la dotació 
d’una partida pressupostària 
de 10.000 euros per a la 
concessió d’ajuts a autònoms i 
empreses d’Avinyonet de 
Puigventós afectats per la crisi 
de la Covid-19.

AJUTS  A  
AUTÒNOMS

Es pot sol·licitar el fraccionament de l’IBI abans del 15 d’abril. 

L’import del primer pagament equivaldrà al 40% del principal 
de l’import i es carregarà en el compte corrent en què s’hagi 
domiciliat el pagament el dia 15 de juny de cada any. 
L’import del segon termini serà del 60% restant, i també es 
carregarà en el compte corrent el primer dia del període 
voluntari. 

L’import mínim per a sol·licitar el fraccionament serà de 
200€/objecte tributari.

FLAIXOS D’INTERÈS

FRACCIONAMENT

1.BONIFICACIÓ PER A HABITATGES ON S’INSTAL·LIN SISTEMES D’APROFITAMENT 
D’ENERGISES RENOVABLES: “Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra 
de l’IBI, sempre que ho sol·licitin els interessats abans de l’inici de les obres, els habitatges 
en què s’instal·lin sistemes d’aprofitament d’energies renovables (solar tèrmica, solar 
fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa) en aquells casos en que la seva instal·lació no sigui 
d’obligat compliment per la normativa aplicable”. 

Caldrà sol·licitar la bonificació en el moment de presentació de la comunicació prèvia d’obres.F
S’atorgarà durant els 5 exercicis següents a la de la seva concessió. F
Caldrà aportar certificat signat per tècnic competent que especifiqui que la instal·lació inclou F
col·lectors degudament homologats.

2.BONIFICACIÓ PER A FAMÍLIES NOMBROSES:“Tindran dret a una bonificació del 50% 
de la quota íntegra de l’IBI, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi habitatge 
habitual de la família i que la suma dels ingressos de la unitat familiar, imputats a la última 
declaració de renda de cadascun dels seus membres, siguin inferiors a 39.900,00€”.

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adjuntar a la sol.licitud la següent documentació:
-  Carnet/títol de família nombrosa expedit per administració competent.
-  Certificat d’empadronament i convivència acreditatiu de tota la unitat familiar.
-  Rebut de l’IBI de l’exercici anterior.
-  Declaracions d’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

No podrà gaudir d’aquesta bonificació qui tingui deutes pendents amb l’hisenda municipal.F
Shaurà de sol.licitar anualment.F
Bonificació incompatible amb altres bonificacions aplicables a l’impost.F

En el Ple de 4 de novembre es va aprovar la modificació de l’art. 11 de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost de béns immobles, afegint dos punts:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica i 
Cementiri: del 15 d’abril al 15 de juny.

IBI rústica i urbana: del 15 d'octubre al 15 de 
desembre.

IAE (XALOC): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.

Taxa de rètols publicitaris: del 15 d'octubre al 
15 de desembre.

Aigua i escombraries: trimestral.

CALENDARI  FISCAL

50%
Bonificació IBI

Si teniu un nou vehicle i el voleu 
domiciliat, recordeu que caldrà presentar 
la domiciliació bancària corresponent.

IVTM



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

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

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

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

METGE
- Dilluns de 8:05 a 13:00h
- Dimecres de 8:05 a 13:00h
- Dijous de 15:30 a 19h

INFERMERIA
- Dilluns de 8:05 a 13:00h
- Dimecres de 9:10  a 13:00h
- Dijous de 15:30 a 19h

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

Altres

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

ESCOLA GONÇAL COMELLAS
Tel. 972 54 63 01

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

BIBLIOTECA  LLUÍS POCH
Pl. Pintor Sibecas, sn

FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60

SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve 
Ermita de Santa Eugènia

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

ENTITATS AVINYONETENQUES

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

ORFEÓ DE L'EMPORDÀ

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

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

CONSELL PARROQUIAL
Activitats diverses relacionades amb la 
Parròquia

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

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

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

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

ENTITATS ESPORTIVES
Club de Petanca Avinyonet
Club de Polo
Futbol Club Avinyonet

LUDICORECREATIVES:
S o c i e t a t  R e c r e a t i v a  L a  U n i ó  
Avinyonetenca
Pica-rasca

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

DIES DE FESTA LOCAL

Festes laborals: 3 de maig i 29 de juny.

FIRES I FESTES

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

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 
L'AJUNTAMENT

Junts per Avinyonet de Puigventós- JxAP
Alcaldessa: Júlia Gil Vilar 
1r.  Tinent d'Alcalde: Jordi Abres Sala
2n. Tinent d'alcalde: Josep Heras Alsina
Regidors: Jordi Abres Sala, Josep Heras 
Alsina, Juli Quesada Belda, Alberto Sánchez 
Eizaguirre, Jordina Delclós Rabassa, Adrià 
Ayats Campos.

Compromís per Avinyonet-Acord municipal-
CPA-AM
Cap de l'oposició: Margarita Soler Barris
Regidora: Ana Maria Flores Vazquez.

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

Secretari, interventor i tresorer:  
Martí Lluansí Sastre

Alcaldia. Atenció ciutadana, Ensenyament, 
Cultura, Seguretat ciutadana, Joventut, 
Benestar i família: Júlia Gil Vilar.

Primer tinent d'alcalde. Regidor d’Obres i 
serveis, Hisenda i Comerç: Jordi Abres Sala.

Segon  t i nen t  d ’ a l ca l de .  Reg ido r  
d’Urbanisme i Medi ambient: Josep Heras 
Alsina.

Regidor de Festes: Juli Quesada Belda.

Regidor de Dinamització d’entitats juvenils:  
Alberto Sánchez Eizaguirre.

Regidora de Promoció de la Salut: Jordina 
Delclós Rabassa.

Regidor d’Esports: Adrià Ayats Campos.

SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
Primer dimecres de cada dos mesos, a les 
21:30h del vespre.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Josep Heras 
Alsina, Jordina Delclós Rabassa.
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Juli Quesada 
Belda, Josep Heras Alsina, Marga Soler 
Barris.

JUTGE DE PAU:  Mª Àngels Del Fresno

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

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

N
ú

m
. 
2
0

Imatge cedida pel fotògraf Miquel Ribot
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