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

Ben aviat celebrarem les festes de Nadal i,
en nom meu i en el de totes les persones que
conformen l'Ajuntament, vull desitjar-vos
unes Bones Festes i els millors desitjos per al
pròxim 2022.

Els llums i la música, els arbres i els
pessebres ens conviden a sentir l'alegria
especial que envolta aquestes festes, però
no hem d'oblidar que el veritable esperit de
Nadal viu en el cor de les persones, en la
generositat i la solidaritat, i en la innocència
dels infants.

Aquestes són dates en les quals ens reunim
amb els nostres éssers estimats. Per això
vull tenir un record especial per a tots aquells
que també estan entre nosaltres, malgrat
que no els puguem veure, i oferir el meu
escalf a les famílies que viuen aquestes
dates amb tristor.

No podem oblidar que vivim moments
complicats, uns temps de canvis i d'esforços
compartits. És per això que us vull enviar un
missatge d'ànim i d'esperança: hem de
pensar que tot l'esforç que ara fem és el camí
cap a un futur millor.

Des de l'Ajuntament seguim treballant per
emprendre mesures que han de vetllar pel
benestar i la qualitat de vida dels nostres
vilatans i vilatanes, i restem a la vostra
disposició per escoltar-vos i ajudar-vos en tot
allò que, en la mesura del possible, puguem.

Preparem aquestes festes amb el cap,
treballant amb la precaució que ens
aconsellen els indicadors de la situació
sanitària en la qual encara estem immersos,
però també amb el cor, pensant en les
famílies d'Avinyonet de Puigventós i,
especialment, en els més petits de la casa,
perquè puguin viure la màgia i la il·lusió
d'aquests dies.

Que mai us falti la felicitat ni la llibertat de
decidir per vosaltres mateixos. Que mai us
faltin els amics, les paraules dolces, la màgia
i la bondat. Que mai us falti la voluntat i les
ganes de lluitar. Perquè el més emocionant
és fer camí, no oblideu mai viatjar plens
d'esperança, amor i felicitat.

CARTA DE L’ALCALDESSA

JÚLIA GIL
Alcaldessa
d’Avinyonet de
Puigventós

Us vull enviar un missatge d'ànim i d'esperança: hem de pensar
que tot l'esforç que ara fem és el camí cap a un futur millor.



Torna Nadal, persistent a fer-nos recordar
que, enmig del nostre atabalament, hi ha un
temps i un espai per a l'esperança, per a
l'enfortiment dels vincles de comunitat, per a
abeurar-nos en les arrels. Penso en el llibre
de l'amic Joan Trayter, que tant ens hi ha
ajudat, i en tanta altra gent que ha estimat i
estima Avinyonet. Nadal és una bella
oportunitat per a ser,
també, agraïts. De
mica en mica, ens
adonem que, més
enllà de les nostres
immediateses, hi ha
u n t e m p s p e r a
escoltar, compartir
distesament, sense
presses. I un espai,
que és el nostre, per a
c u i d a r , a d m i r a r ,
esporgar de males
adherències...

Nadal és una trucada a obrir finestrons i
alçar persianes, a reviure tot allò de bo que
ha configurat la nostra vida, a reprendre
aquella simplicitat de la nostra infància, a
realimentar la nostra vitalitat d'esperit.
«Nadal ens ha pintat el rostre amb un
vermell precís i decidit / i ens dona un
sentiment de llar, de sostre / de terra, de
nissaga i d'esperit», diu el Poema de Nadal
de Sagarra, que cada any sentim recitar en
alguna de les nostres celebracions o
trobades.

Que tenim motius de preocupació per tot
plegat? Sí, però no d'emmurriament o de
plegar veles. De cap manera. És justament
dels nostres «fracassos» que aprenem a
rectificar i a ser més humans i humils. És de

les nostres ensopegades que aprenem a
aixecar-nos. Ara que hi som a temps,
estimats feligresos i conveïns, aprofitem
aquestes festes per fer un xic de parada i
fonda, perquè el rellotge i les estacions
passen molt, massa de pressa. Trobem-
nos, conversem, preguntem-nos, parem-
nos atenció. Altrament, haurem convertit el

nostre trajecte vital
e n u n a m a r a t ó
frustrada, car tot el
que és bo requereix
aturar-nos-hi.

No es pot admirar un
pa isa tge re re la
finestra d'un tren
d'alta velocitat, sinó
c a m i n a n t - h i o
passejant-hi amb
b i c i c l e t a . Q u e

Avinyonet sigui aquesta estació on fa bo de
sojornar-hi, sense partença, perquè
n'haurem fet el nostre espai, el nostre temps
vital amable, ben compartit i en creixença
vivencial.

Ben bones festes a tothom!

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

NADAL, TAL COM ESTEM?

REFLEXIONS

Nadal és una trucada a obrir
finestrons i alçar persianes, a
reviure tot allò de bo que ha
configurat la nostra vida, a
reprendre aquella simplicitat de la
nostra infància, a realimentar la
nostra vitalitat d’esperit.



RACÓ DE LES ENTITATS

Aquest any 2021 no s’ha dut a terme l’exposició pel dia
internacional de la dona com a conseqüència de la crisi sanitària de
la covid-19.

Esperem poder-la celebrar en properes edicions!INTERNACIONAL
DE LA DONA

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ

Aquest any, novament, l'Ajuntament de Avinyonet de
Puigventós ens ha convidat a participar en el butlletí
municipal.

Després de més d’un any d’obligat recés, en què l’Orfeó,
com tothom, ha patit la trista realitat d'haver d’aturar tota
l’activitat-assajos i actuacions- i ha trobat a faltar el caliu de
les trobades amb els companys i el director, ara tot just fa
pocs mesos hem tornat a posar fil a la agulla i a reprendre
tímidament l'activitat.

El dia 12, Festa Major de Cistella, vàrem cantar amb emoció
la Santa Missa Solemne, que va ser la nostra primera
actuació després de la pandèmia.

Aquest any volíem celebrar el 20è Aniversari de l'Orfeó de
l'Empordà, creat el 2001 per la Sra. Cloti Miró, i ara
magníficament dirigit per Quim Mandado, però no ens serà
possible, ja que, per circumstàncies personals o familiars,
han deixat el cor alguns bons cantaires. Som poquets, però
esperem tenir noves incorporacions.

I des d’aquí fem una crida a tothom que estimi la música
perquè s'animi a venir a intentar-ho. Que no dubti que serà
ben rebut. L’Orfeó és més que un cor: és un grup d´amics
units per la música.

Mercè Puig Sabà

Presidenta de l’ ’Orfeó de l Empordà

EX
PO

SI
CI

Ó
LASOCIETAT D’AVINYONET

Una vegada, ja fa temps, asseguda amb altra
gent en una taula del bar de la Societat, on
anem a passar una bona estona, anàvem
xerrant d'una cosa i d'una altra i, no sé com,
vàrem acabar parlant de com va començar la
Societat Recreativa UnióAvinyonetenca.

Em va agradar molt saber que va ser la gent
del poble, gent treballadora, que tot i que
tenien una feina difícil -ja que abans es
feinejava d'ençà que sortia els sol fins que
s'amagava-, varen tenir la idea i la voluntat de
construir un edifici que fos el centre de la vila,
on poder tenir una bona relació amb tots els
veïns del poble i fer qualsevol cosa per
passar una estona ben entretinguda.

Han passat molts anys i la Societat segueix
essent el centre del poble i entretenint a
tothom que hi passa una estona prenent
alguna cosa de menjar o beure, fent-la petar,
jugant la partideta, fent manualitats,
intercanviant idees, tocant i escoltant
música, anant a la festa major, ballant
sardanes, jugant a la plaça, fent classes de
gimnàstica, donació de sang, xerrades
informatives, exposicions...

Així que gràcies als que varen començar
aquesta iniciativa, així com als socis, als
voluntaris i a la gent del poble, per continuar
amb aquest gran projecte i tirar-lo endavant.

Societat Recreativa UnióAvinyonetenca



RACÓ DE LES ENTITATS

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

J a c o n e i x e s l ' A s s o c i a c i ó

Vendaval?

Som un grup de amb edatsjoves
compreses entre els 18 i 26 anys i
unes ganes exagerades de poder
ajudar la comissió de festes del
p o b l e d ' A v i n y o n e t d e
Puigventós.

En l'era pre-covid, la nostra tasca
era senz i l l a : proporc ionar
assistència a la imatge festiva d'
Avinyonet, ajudar en qualsevol
aspecte relacionat amb la festivitat,
des d'ordenació, preparació,
organització… fins a oferir suport a
les persones que assistissin a
l'acte commemoratiu que tingués
lloc.

La nostra ajuda se centrava en
l ' è p o c a d ' e s t i u , q u a n l a
climatologia acompanya i les
persones tenen més temps lliure.
Desgraciadament, les últimes dues
temporades d'estiu no han estat a
gust de tots, ja que no hem pogut
complir la nostra comesa, cosa que
ens ha entristit.

Ara arriben les :bones notícies
d e s p r é s d e l e s è p o q u e s
torrencials, arriba el bon temps.
Des d'Associació Vendaval
estem segurs que la temporada
2022 serà totalment diferent,
deixarem enrere les restriccions
i podrem, per fi, aconseguir
l'anhelada normalitat que tant
hem estat esperant.

S'acosten grans moments, com
són la Botifarrada, el Holi Festival,

l a F e s t a M a j o r , e l F o l l e t

d'Avinyonet…

Vols aportar el teu granet de
sorra? Ets jove i t'agradaria formar
part del nostre equip? Amb la teva
ajuda, podrem créixer i fer del
nostre poble un lloc que difícilment
podrà ser oblidat al llarg dels anys.
Si vols ajudar a complir aquest
s o m n i i v o l s p e r t à n y e r a
l'associació vendaval, no dubtis a
contactar amb l'Ajuntament. Ells
et proporc ionaran el nostre
contacte i amb gust t'introduirem en
el noble art d'ajudar la comissió de
festes.

Nosaltres som:
Damià, Jessica, Maria, Joan,
Miquel, Joana, Marc i jo, Alberto
(Tito).

Amb el suport de l 'Anna de
Joventut i en , el nostreXuli Piruli

regidor de Festes.

Vine a formar part del nostre
equip!



I, com qui no vol la cosa, ha tornat a passar un any
més i torno a tenir el plaer d'escriure unes línies
per explicar-vos com ha sigut aquest 2021 per al
nostre club de petanca.

Tot i la flexibilitat d'algunes mesures pel que fa a la
pandèmia de la COVID-19, aquest any hem
continuat sense participar en els campionats de la
Federació com a mesura de seguretat dels
jugadors. Tot i això, hem intentat continuar donant
vida al nostre club i les nostres pistes organitzant
diferents melés i lligues socials amb els socis del
nostre club que hi han volgut participar. Ha sigut
una bona manera de mantenir la il·lusió i la
competitivitat per part de tots, alhora que hem
pogut gaudir de bones jornades de petanca, amb
molt bon ambient.

A més d'això aquest any hem aprofitat per fer un
manteniment més acurat del nostre club. Per una
banda, reparant desperfectes, alguns ocasionats
per l'inevitable pas del temps, i d'altres per culpa
d'algunes destrosses que hem hagut de patir per
part d'alguns vàndals que, llastimosament, un cop
més, han fet acte de presència a les nostres
instal·lacions. Per altra banda, hem pintat la
façana del bar del club, que ja li feia falta una bona
retocada. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament
per haver-nos ajudat amb la compra de la pintura,
ja que el fet de no poder fer campionats ha
ocasionat que aquest any el club no hagi pogut
recaptar suficients diners per poder fer aquestes
millores.

Com a aspecte anecdòtic, m'agradaria comentar
que aquest any tenim l'honor de dir que el

campionat del món de petanca es realitzarà a
terres catalanes, concretament a Santa Susanna.
És un privilegi que un esdeveniment d'aquesta
magnitud tingui lloc tan a prop, ja que facilitarà que
qui vulgui, i pugui (perquè continuarem amb certes
restriccions), tingui la possibilitat d'anar a veure
partides de petanca del més alt nivell.

I sense gaire més a afegir, i esperant que el proper
any sigui un any molt millor per a tothom, tant de la
petanca com de la societat en general, jo, com a
presidenta i en nom del Club Petanca Avinyonet,
us vull desitjar un Bon Nadal i una meravellosa
entrada a l'Any Nou 2022.

La Presidenta del CPAvinyonet
Encarnita Campos

EL CLUB PETANCA AVINYONET



Vint-i-dos anys de la Mostra de poesia d'Avinyonet de
Puigventós són molts anys, moltes hores de feina per
tal d'apropar la poesia a la gent, molts esforços per tal de
bastir una vetllada en què els versos en siguin els
principals protagonistes. Sovint, poetes i lletraferits han
adreçat els seus poemes a la Mostra per a poder ser
recitats en el marc incomparable de la plaça Pintor
Sibecas del nostre municipi.

No seré pas jo qui en faci la història d'ençà de la primera
primera mostra, allà per l'any 2000. Això ja ho va fer de
manera molt reeixida la –l'ànima de totSun Estarriol
plegat– en l'edició del llibret d'enguany, editat amb motiu
de la XXII Mostra de Poesia i del I Concurs poètic, que
darrerament s'hi ha incorporat.

I és precisament d'això del que us vull fer cinc cèntims.
Des d' vam creure oportú d'encabir dinsAvinyonetpoesia

de la Mostra un concurs de poesia obert a tots els poetes
i poetesses que ultrapassés l'àmbit municipal i
comarcal, i que un jurat especialitzat en la matèria
n'escollís i en premiés els tres que considerés més
oportú. A més, s'atorgava també amb un diploma
commemoratiu a tots aquells poetes que el jurat va
decidir que en fossin finalistes i que, per tant, sortissin
publicats.

Certament que és un concurs, però en cap cas hem
pretès que suposés una competició en el sentit més
estricte de la paraula, sinó tot el contrari. És a dir, que fos
un incentiu més per escriure, un estímul per
descabdellar records, pensaments, inquietuds...

Vam procurar alhora de no perdre l'essència de les vint-i-
una mostres precedents, mantenint el format de sempre,
que és el que l'ha fet conegut arreu de la comarca.
Simplement hem volgut fer un pas més i externalitzar la
vetllada. De fet, a hores d'ara, el Concurs de Poesia

d'Avinyonet de Puigventós és l'únic en aquest format
que hi ha arreu de la comarca, fet que celebrem, tot i que
esperem que d'altres municipis i/o entitats també s'hi
apuntin. La poesia necessita tots els ressorts per arribar
al públic i un concurs no deixa de ser una manera més de
promocionar-la.

Val a dir que des del primer moment vam tenir el suport
de l' del poble, que es va fer càrrec tant deAjuntament
l'edició del llibret editat per a l'ocasió com de gestionar
els premis del concurs, amb la qual cosa volem
expressar el nostre agraïment al consistori.

Així mateix, donem el nostre agraïment a Maria
Vilanova Gerard Mas(portada i revisió), (il·lustracions
interiors del llibret), –Centre GràficJoan Valenzuela
Esteve– (maquetació), iVictòria Fernàndez Pere Puig
(músics), (rapsoda), (Roser Bosch Duet Dit i fet Albert
Cuevas Quim Ponsai pels poemes musicats), així com
a , il'Albert Masoliver Nati Vilanova Albert Portas
(jurat del concurs).

Finalment, volem recordar que els tres guanyadors
d'aquesta primera edició van ser en (1rLluís Bosch
premi) amb el poema , la (2nEndins Glòria Bassols
premi) amb el poema i laDel Segar i del batre Susana
Tornero (3r premi) amb el poema .Primavera confinada

A tots ells i a tots els finalistes i participants, moltes
felicitats i per molts anys.

Ernest Pibernat
Avinyonetpoesia

MOSTRADE POESIAD’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

RACÓ DE LES ENTITATS

Enguany ha estat un plaer,

més que això, quasi un miracle.

Lourdes Sibecas



Diuen que el número 7 és màgic Per al Pica-rasca també ho és. Tot va començar dins del grup de Dones!
Independents d'Avinyonet la primavera del 2014, ara fa set anys. Durant l'Exposició de la Dona vam estar
comentant que ens ho estàvem passant molt bé, que estàvem parlant i intercanviant idees amb persones amb qui,
quan ens trobàvem pel poble, només ens dèiem “hola i adeu”, que ara ens coneixíem una mica més i que era molt
agradable. De fet som animals socials. L'esperit del primer moment va ser trobar-nos un cop a la setmana, fer-la
petar, fer un te, passar l'estona, conviure.

Després de poques trobades, com que hi havia gent molt treballadora i molt
manyosa, es va decidir començar a fer manualitats amb material reciclat
per decorar el poble. Alguna de nosaltres pensava que sense fer res es
perdia el temps, però sense adonar-nos-en enriquíem la nostra vida.

El juliol del 2014, per primera vegada, vam penjar flors fetes amb garrafes
d'aigua reciclades a diferents llocs del poble i va ser una experiència molt
bonica. Vam continuar fent decoracions de Nadal i col·laboracions amb la
Fira del Follet, amb la llar, amb l'Associació de Famílies d'Alumnes de
l'escola (AFA) i altres entitats que ens ho han anat demanant.

La decoració del poble, al final, l'hem concentrat a la plaça i a la Societat per
evitar els robatoris de material d'anys anteriors. Aquí teniu una anècdota:
dels ocells penjats a un pentagrama als Tres Pins només en van quedar les
potes perquè els van estirar brutalment per endur-se'ls.

Al llarg de l'any fèiem dues o tres excursions o sortides culturals, que
finalitzaven sempre amb un bon àpat i una amena sobretaula.

Al llarg dels set anys hi ha hagut sortides de gent degut a canvis de domicili,
de feina i d'estat (una de nosaltres va ser àvia per primera vegada). També
entrades: una d'aquestes va fer que Dones Independents d'Avinyonet es
passés a dir Pica-rasca, ja que va entrar un home al grup. I per què Pica-
rasca? Doncs bé, tot va sorgir en un berenar d'aniversari al juny del 2018,
entre pernil i copeta de cava, rialles i conversa. Estàvem parlant del grup,
que malgrat l'heterogeneïtat ens enteníem prou bé, i que si alguna vegada
a un de nosaltres no li agradava alguna cosa i li picava, que es gratés.

Vam seguir amb el ritme d'activitats i sortides fins que va aparèixer la
maleïda pandèmia. Quan hem pogut, ens hem anat trobant i fent material
nou. Quan no ha estat possible, hem aprofitat material d'anys anteriors per
poder seguir fent la decoració d'estris i nadalencs.

El que més ens preocupa és el fet de no tenir un local propi, tant per
treballar com per poder-hi emmagatzemar el material. Durant un temps
vam poder treballar a cal Suís, que és on tenim part del material; l'altra part
està repartida en cases particulars i al magatzem de l'escenari de la Sala de
la Societat.Ara treballem a la sala i al bar, a la biblioteca i a cases particulars.Allà on podem!

Malgrat les dificultats, entre tots hem après a ser més empàtics, cosa essencial en un grup tan heterogeni. Ens ho
passem bé, xerrem, riem, ens necessitem i ens hem enyorat quan no ens hem pogut trobar.

Que passeu unes Bones Festes i que el 2022 sigui un any millor per a tothom!

Pau i felicitat!

PICA - RASCA 2021
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Fa més de 8 anys que duem a terme el taller de restauració de mobles a Avinyonet. Com passa el temps de ràpid

quan gaudeixes amb el que fas i el seu resultat!

Durant tots aquests anys he pogut veure la sensibilitat i creativitat dels alumnes del taller, com han evolucionat,

com ha crescut el seu respecte envers la professió de la restauració, els mobles i els objectes antics en general.

Reciclar mobles, donar un aspecte i una utilitat diferents és a l'abast de tothom. Avui en dia hi ha molts tutorials a

les xarxes socials i consells pràctics, moltíssimes idees divertides i originals per reciclar objectes. És un món tant

extens! Podem trobar totes les tècniques i també materials que podem necessitar per fer-ho. Personalment soc

més partidària de fer un curs de restauració presencial on poder compartir amb la resta d'alumnes les idees, els

dubtes i l'aplicació de les tècniques. És un gran aprenentatge.

Aquesta és la part més creativa, la més divertida, l'original, la que ens “obliga” a mantenir la ment desperta,

observar i crear. I el final sempre és molt inspirador. Aquí podem deixar volar la imaginació…

Després hi ha la restauració de mobiliari antic, que respecta els principis de conservació i restauració, utilitzant

tècniques i procediments més tradicionals i mantenint, al màxim del possible, l'originalitat i el caràcter de la peça.

Sona molt científic, però com a professional de la conservació i de la restauració he de vetllar (en la mesura del

possible) per la originalitat de la peça, i així és com ho transmeto als meus alumnes.

Durant el curs, l'alumne realitzarà una petita part teòrica i la gran part pràctica sobre peces, aprendrà a fer un

diagnòstic, a reconèixer materials, tècniques, productes i tot el procés de restauració d'un moble, des de la

mateixa desinfecció de la fusta passant per la conservació de pàtines fins a arribar als acabats com són els tints, els

vernissos i les ceres.

Cada projecte és únic i, sempre, molt gratificant. Aprenem tècniques de pintura, de pàtines, policromia,

entapissat, daurat, enreixat, etc.

TALLER DE RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DE MOBLES I OBJECTES
ANTICS

DATES: d'octubre a juliol
DIA I HORA: dimarts de 18.30 a 21 hores
PREU: 55 euros al mes + 25 de material a l'inici de curs
PROFESSORAT: iPep M ret i Keka Gil (Restauracions Miretgil, de Cabanes)
Grups de 10 persones



MANTENIMENT I MILLORES
D'ESTIU A L'ESCOLA

Aquest estiu els membres de la Junta de
l’AFA hem seguit treballant a l’escola fent
tasques de manteniment i millora.
S’han repintat les columnes del pati de
gespa, les baranes, les lletres del cuc i les
rodes. També s’ha pentinat la gespa
artificial. L’entrada de P3 i P4 ha estat
millorada traient la mala herba i posant
unes pedres de suro, comprades des de
l’Ajuntament.

Es van comprar tres lots, de colors
diferents, de pales i cubells per al sorral,
un per a cada classe d’infantil.

El pati d’infantil (entrada P5) s’ha millorat
canviant la zona de material reciclat i
col·locant una cuineta de fusta, que
també van muntar pares de l’escola. Les
tres porteries que hi ha al centre han estat
pintades. També s’han comprat i col·locat
xarxes a les dues porteries del pati i a les
dues cistelles de bàsquet.

La zona de l’hort s’ha netejat i s’hi ha fet
un rentat de cara col·locant gespa
artificial en una banda i les pedres de
suro a l’altra. La bassa de peixos també
es va netejar i es van comprar més peixos
i unes noves fonts.

Finalment, s’ha comprat una estructura
que s’ha col·locat entre el rocòdrom i la
porteria grossa del pati de primària.

AFA  GONÇAL COMELLAS



RACÓ DE LES ENTITATS

LA CAVALCADA DE REIS

Tres patges ajuden
a tres camells.

A sobre hi cavalquen
els tres Reis d’Orient.

Potser estan cansats,
però van molt contents.
Ells porten tres regals

per a tota la gent.

L’un ens porta estima
l’altre ens duu la Pau,
l’últim ens encandila

amb un somriure suau.

Us desitgem bones Festes!

Comissió de Reis

Benvolgudes famílies,

Amb la il·lusió que caracteritza aquest
esdeveniment, i tal com marca la tradició, ses
Majestats els Reis Mags de l’Orient aquest
any vindran al nostre poble carregats de
caramels i dels regals que els nostres nens han
demanat a les seves cartes, sempre complint
amb totes les mesures del  PROCICAT pel
que fa a la Covid-19.



Durant aquest any, i seguint amb les limitacions i les mesures sanitàries en tot moment, hem continuat fent camí amb
les activitats pastorals, sempre amb el suport i la dedicació del Consell Parroquial, òrgan que ens recorda que tots i
totes som corresponsables de la vida de la comunitat cristiana. Per aquest motiu es reuneix periòdicament, presidit pel
nostre rector, amb el propòsit d'assessorar, aconsellar, aportar propostes i acollir diferents iniciatives.

Us fem avinents algunes de les activitats d'enguany:

�Celebracions: misses, baptismes, funerals, comunions, casaments, celebracions del perdó, misses d'infants,
trobades familiars.

�Romeries: romeria a la Mare de Déu del Mont; romeria a la Salut de Terrades.

�Calendari mensual compartit amb les altres parròquies de Mn. Jordi Pla.

�Full Parroquial i altres informacions diocesanes a la cartellera parroquial.

�Atenció personalitzada en horari de (dimarts, de 17 a 19 h i dijous, de 12 a 13 h)despatx .

�Conservació del patrimoni:
Església de Sant Esteve:
S'ha acabat de reformar la capella fonda i la capella baptismal; s'ha canviat la seu del mossèn, també la cartellera
exterior i la funda del piano.
El Bisbat de Girona ha aprovat la reforma de la sagristia i es traurà una figuera que ha crescut a la paret posterior de
l'església.

� Catequesi: amb els nens i
nenes que cursen tercer i quart
de primària, per a la Primera
Comunió, i un curs de catequesi
de seguiment per a alumnes de
cinquè i sisè que faran la
Processó Solemne i, el proper
any, la Confirmació amb el
bisbe monsenyor Francesc
Pardo.

�Seguiment del Cicle Litúrgic

�Advent i Nadal:
P resen tac ió de l 'Agenda
Llatinoamericana.
Missa del Gall.
Missa de Sant Esteve a l'ermita
de Santa Eugènia.

�Quaresma
Passió, Benedicció de Rams.

�Pasqua Florida a Santa Eugènia

�Actes culturals a l'església: concerts, presentacions de llibres, visites...

Junts i juntes, en comunió amb tota la vinya, seguirem donant fruit de bon raïm.

Maria Vilanova Teixidor

LANOSTRAPARRÒQUIA



L’equip educatiu de la llar som molt conscients de la
importància de la música al món de la infància i per aquest
motiu l’hem convertit en un element essencial en el nostre
dia a dia.

La música afavoreix el desenvolupament dels infants en
molts àmbits, com la motricitat, l’activitat cerebral
(imaginació, creativitat, memòria, atenció...), la
sociabilitat, el llenguatge, etc. Així mateix és una eina per
ajudar a canalitzar emocions i beneficiar l’autoestima.

A l’aula dels més petits (P-0) apliquem la música a la rutina
fent jocs de falda, cançons de bressol, moixaines i jocs de
mans i dits. D’aquesta manera creem i enfortim els vincles
afectius, ja que és un moment entre adult-infant
individualitzat, en què hi compartim veu, moviment i
mirades. A més es crea un clima de seguretat, afectivitat i
calma.

Amb els infants de P-1 i P-2 treballem la música d’una
manera més completa, ja que és una etapa en la qual el
desenvolupament de les seves habilitats està més
avançada. Així doncs, fomentem el vocabulari i el
llenguatge, la creativitat i la imaginació i, fins i tot, utilitzem
recursos musicals per acompanyar l’estat emocional de
l’infant.

Una de les activitats que proposem i tenim a l’abast del
nostre dia a dia a la llar són les caixetes de música.
L’educadora agafa una caixeta, la sacseja per despertar la
curiositat dels infants i entre tots investiguen què hi ha dins
a través d’aquell so. Aleshores, un cop l’obrim i mostrem
l’objecte, cantem la cançó que li correspon. Es tracta d’una
proposta motivadora per als menuts que potencia la seva
atenció, ja que són capaços d’estar-s’hi llargues estones.

Ta m b é a p l i q u e m l a m ú s i c a p e r f o m e n t a r e l
desenvolupament motriu, la tonicitat del cos, la
coordinació i el control dels moviments ballant lliurement o
fent danses i rotllanes.

Finalment, cal dir que també proposem als infants
entendre la música des de l’àmbit de la relaxació a través
de l’escolta activa, que sovint va acompanyada de
massatges per crear un ambient més afectuós i càlid.
També introduïm instruments com el xilòfon, la flauta, la
pandereta, els cascavells... per potenciar el sentit del
ritme, diferenciar sons entre ells, a més de treballar la
discriminació de so i silenci, entre d’altres.

La música activa totes les intel·ligències – Howard
Gardner.

Les educadores:
Teresa, Roser, Marta i Berta

Llar d'Infants ELPUIGVENTÓS

LA MÚSICA A LA LLAR D’INFANTS

LLAR D’INFANTS



UNAVISITAMOLT ESPECIAL

L’ESCOLA

Els nens i nenes de l'escola Gonçal Comellas
van participar en l'exposició de la Fira Infantil del
Follet, celebrada el primer cap de setmana
d'octubre, fent un dibuix i/o un relat sobre el
Follet i la seva casa de pedra seca. L'alcaldessa,
Júlia Gil, va visitar-nos, acompanyada del Follet
d' Avinyonet i d'un ajudant, per fer-nos entrega
d'un xec regal per al Parc d'aventures Costa
Brava per agrair la participació de tot l'alumnat.

L'Aina Ortega i en Tomi Guzmán, de 6è, van representar la taula d'exercicis de primària. I l'Aina
Moreno i en Max Saenz, de P5, van representar la taula d'infantil. Realment ho van fer molt bé, van
estar molt atents i concentrats. La Bàrbara i la Lola del Tirabuixó van estar molt contentes amb el
resultat.

Equip de Mestres
Escola Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós

APRENEMAFER DIORAMES

Des de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament ens han
proposat participar en un taller de diorames, adaptats a totes
les edats. L'alumnat aprendrà diferents tècniques plàstiques
amb la finalitat de crear un pessebre de grans dimensions,
que s'exposarà al poble.

La Kika Gómez de Navata ens ha ensenyat aquestes
tècniques i des de l'Escola li ho volem agrair, ja que
l'experiència ha estat molt instructiva i entretinguda.

PROJECTE TIRABUIXÓ

El Tirabuixó és un projecte que es basa en la realització
d'una taula d'exercicis de 6 -7 minuts, basats en el ioga,
el tai-txi i la kinesiologia educativa, amb l'objectiu de
preparar l'alumnat per estar més atent i concentrat i per
aconseguir una integració de cos i ment per tal d'afavorir
el seu rendiment.

Enguany les noies responsables del projecte han
proposat a la nostra escola fer la gravació de les taules
de la tardor 2021, tant d'Infantil com de Primària.
Al següent aquest enllaç podeu veure la taula completa.

https://tiratirabuixo.wordpress.com/taula-tardor-2021/



RACÓ DEL
JOVE

L'àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Avinyonet continua apostant per aplicar les polítiques de
joventut aprovades en el Pla Local de Joventut d'Avinyonet de Puigventós. Per aquest motiu i
perquè les normatives aprovades pel PROCICAT ens ho permeten, reobrim l'Espai Jove. I ara us
preguntareu:

Què és l'espai jove?

Doncs és un espai per a tothom que en vulgui formar part. Es tracta d'un recurs de l'Ajuntament
d'Avinyonet de Puigventós adreçat a joves, en el qual vosaltres en sou els protagonistes.

L'Espai Jove es troba al Centre Cultural Puigventós, on tenim un espai per realitzar activitats, jocs
i moltes coses més.

Principalment l'Espai Jove està adreçat al lleure educatiu i a les activitats lúdiques per a joves,
però aquest espai es pot anar construint i modificant segons les demandes i necessitats dels qui
en formen part. És a dir, també pot ser un espai d'estudi quan sigui necessari; un espai per a la
conversa i reflexió de temes d'interès, entre d'altres; un lloc on poder relacionar-se amb altres
joves del poble i crear un grup de confiança amb qui passar estones molt divertides.

T'animes a formar-ne part?

Ens trobaràs els dijous de 17 ah
20 h.
al Centre Cultural Puigventós
(Urb. Mas Pau).

Àrea de Joventut



Ara podeu programar visites amb els vostres
professionals de la salut d’atenció primària del
C A P V I L A FA N T a t r a v é s d e l w e b
citasalut.gencat.cat o de La Meva Salut.

S’ha creat una nova eina en línia amb l’objectiu
de posar a l’abast de la ciutadania un sistema
que faciliti la resolució de les vostres
sol·licituds, tant pel que fa a cites amb els
professionals de l’atenció primària com a
consultes i gestions administratives.

El nou sistema us presenta una llista de motius
de consulta, que s’han identificat prèviament
com els més habituals. Només heu de triar el
vostre motiu i seguir les instruccions indicades.
D’aquesta manera, la sol·licitud es redirigeix i
es resol amb més agilitat.

Si no trobeu el vostre motiu, teniu l’opció de
sol·licitar cita, tant presencial o com presencial,
amb els vostres professionals de la salut
(metges i infermeria). Les opcions són les
següents:

Demanar cita, fer consultes i aclarir dubtes
sobre:

� Tractaments i medicacions
� Resultats de proves sol·licitades des del

CAP
� Seguiment d’un problema de salut crònic
� Vacunació
� Cures
� Admin i s t r ac i ons de med i cac ions

injectables
� Tràmits administratius o informació
� Altres

Fer sol·licituds referents a una baixa laboral:

� Sol·licitud de la baixa si heu patit una
fractura òssia, hospitalització, intervenció
quirúrgica o per atenció hospitalària
d ’ u r g è n c i a ( s ’ h a d ’ a c r e d i t a r
documentalment).

� Renovació de la baixa
� Sol·licitud de l’alta

Gestions sobre el pla de medicació:

� Renovacions
� Sol·licitud de còpies

Altres motius o gestions:

Segons el vostre perfil, us permet demanar:

� Cita amb la llevadora
� Cita amb odontologia

Demanar cita presencial o no presencial amb
el metge o metgessa de família i amb
infermeria.

Si teniu més d’un motiu de consulta o visita
amb el mateix professional, no cal que
demaneu dues cites diferents: aprofiteu la
mateixa cita per fer les dues consultes.

ht tps: / /catsa lu t .gencat .cat /ca/coneix-
c a t s a l u t / a c c e s - s i s t e m a - s a l u t / c o m -
accedeix/programacio-visites/

SALUT

DEMANEU CITA O FEU CONSULTES I GESTIONS D'UNA MANERA MÉS
RÀPIDAI SENZILLA



L’AJUNTAMENT INFORMA

ELS TALLERS DE MEMÒRIA TORNEN
ASER PRESENCIALS

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 darreres edicions els tallers es van
transformar en una eina telemàtica a causa de la
pandèmia de la Covid-19, però aquesta tardor ja
s’ha tornat a la normalitat.

Totes aquel les persones que est igu in
i n t e ressades a exe rc i t a r l a memòr i a
presencialment poden inscriure’s a l’Ajuntament.
Si preferiu fer el taller telemàtic (es manté el
format d’edicions anteriors) caldria contactar al
telèfon 659683070 via missatge de Whatsapp o
trucada i se’ls donarà d’alta al servei. El servei
està obert a tota la població.

Vols m rillora la teva mobilitat, flexibilitat,
agilitat i coordinació de moviments per mitjà
de senzil ls exercicis? Vine al tal ler
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 , sent el punt de sortida davant de l’Ajuntament. Us animem a participar-hi!



NOVACAMPANYADE PREVENCIÓ CONTRALAVESPAASIÀTICA

A principis de mes es varen instal·lar, de nou, sis
trampes de vespa asiàtica ( ) enVelutina nigrithorax
diferents indrets del municipi: a l'escola Gonçal
Comellas, a la llar d'infants El Puigventós, als
equipaments del Futbol i la Petanca, al cementiri, a la
zona de Mas Margall i a la deixalleria de la urbanització
Mas Pau. Aquesta actuació ja es va fer per primer cop
l'any 2019.

La finalitat d'aquestes trampes és detectar la presència
de la vespa en qüestió i, si és el cas, capturar-la. Cada
cert temps es realitzarà el control de les trampes, per
part de l’empresa que les ha col·locat, i es farà un
registre dels exemplars capturats.

Per intensificar la campanya de control de nius de
vespa velutina es demana a la població que si detecta
nius, ho comuniqui a l’Ajuntament.

La vespa asiàtica és una espècie forana que viu
originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia.
Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de
Bordeus, i d'aquí s’estima que s'ha anat expandint a
una velocitat aproximada de 100 km/any. A Europa, ha
trobat un clima ideal per al seu desenvolupament, ha
trobat abundància d’aliment i, fins fa poc no hi tenia cap

enemic natural, això l’ha convertit en una espècie
invasora que s'ha reproduït i s'has dispersat per tot el
continent molt ràpidament. A casa nostra, però, hi
podria haver trobat un depredador natural: l’aligot
vesper (Pernis apivorus), una au acostumada a
alimentar-se de vespes autòctones, i que, tal com
documenten diferents investigadors de diverses
institucions catalanes, també ataca els nius de vespa
asiàtica (fins ara els casos de depredació de vespes
asiàtiques a Europa s’havien limitat a la cacera
d’individus adults, com les que duu a terme l’abellerol
comú).

Les espècies invasores són una de les causes més
importants de la crisi actual de la biodiversitat. En el
cas de la vespa asiàtica, per exemple, desplaça les

vespes autòctones i altres insectes natius. L’alarma que
causa aquesta espècie, però, no es limita a la
biodiversitat sinó també a l’amenaça que suposa per a
l’economia del sector de l’apicultura, ja que l’espècie
caça centenars d’abelles diàriament (en època de cria)
per alimentar les seves larves. L’efecte és sobretot
rellevant amb les abelles de la mel (Apis mellifera).
Aquesta, a més de ser una
espècie de gran interès
apíco la , també és mol t
i m p o r t a n t p e r l a s e v a
capacitat de pol·linitzar la flora
autòctona, realitzant una
funció de vital importància en
el manteniment dels nostres
ecosistemes. Tampoc podem
menysprear els efectes de
les seves picades en els
humans.

Per tant, els impactes que
s u p o s e n l e s v e s p e s
asiàtiques al nostre territori es
podrien resumir així:

� Greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en

els serveis de pol·linització en general: predador
molt agressiu de les abelles així com de vespes i
altres pol·linitzadors importants.

� Danys econòmics als apicultors (el 80% de la dieta
són larves d’abella).

� Efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar
una pèrdua de producció - fruits.

� Picades a persones. Problemes amb persones
al·lèrgiques. Molèstia per a les activitats recreatives.

Instal·lades sis trampes: a l'escola Gonçal Comellas, a la llar d'infants El Puigventós, als equipaments del Futbol i

la Petanca, al cementiri, a la zona de Mas Margall i a la deixalleria de la urbanització Mas Pau.

Per intensificar la campanya de control de nius de vespa velutina es
demana a la població que si detecta nius, ho comuniqui a l’Ajuntament.

LA VESPA
ASIÀTICA

CONTROLEM



El passat 31 de març de 2021 us vam fer arribar per mitjà
de la web muncipal i correu-e (llista de distribució) un tríptic
informatiu sobre les obligacions de les persones que tenen
animals de companyia.

En ell s’informava sobre les de les personesobligacions
que tenen animals de companyia.

Si teniu dubtes en relació als animals que s'han de censar,
a on cal fer-ho, com s'han d'identificar, o simplement voleu
saber quines són les obligacions de les persones que
tenen animals de companyia, podeu cercar a la web
municipal la notícia en qüestió amb el tríptic informatiu
adjunt (notícia amb data 31/03/2021).

També podeu accedir-hi escanejant el seguent codi QR:

OBLIGACIONS PER ALS PROPIETARIS DE GOSSOS I ALTRES ANIMALS DE
COMPANYIA

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest és el que s’instal·larà, durant lescartell
properes setmanes, a diferents zones del
municipi.

El et redirigirà a l’codi QR del cartell ordenança
municipal de tinença d’animals.

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

Per tot plegat, t demanem que ens enviïs les teves dadese
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



L'AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS
CLAUSURA D’ONZE PUNTS D'ABOCAMENT
INCONTROLAT
L'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, amb el suport de l'Agència
de Residus de Catalunya (ARC), ha contractat l'ALTEM per clausurar
un total d’onze abocaments incontrolats (fase 1), alguns d'ells molt
dispersos, situats al nostre terme municipal, la majoria situats a l'espai
de la Garriga d'Empordà.

S’ha de tenir en compte que, més enllà del punt de vista estètic,
aquests abocaments presenten una sèrie de riscos associats:
incendis forestals, contaminació de les capes freàtiques,
contaminació del sòl, males olors, risc sanitari, impacte visual dins
d’un espai de gran valor biològic i dins de Xarxa Natura 2000, entre
d’altres.

Us recordem que d'acord amb l’article 19 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, estan obligades a assumir el cost de les operacions de
neteja i recuperació d’espais degradats les persones causants
(aquelles persones que han realitzat l’abocament o l’abandonament) i
subsidiàriament les persones propietàries delsi per aquest ordre,
terrenys.

En aquesta ocasió l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha
disposat d'un ajut per la retirada dels abocaments incontrolats, igual
que les anualitats 2007 (ARC), 2010 (ARC) i 2018 (Diputació de
Girona). (fase 2) en el marc de la subvenció esmentadaCap a mitjans de 2022 tenim prevista una nova recollida
anteriorment. Malauradament, dies després de realitzar les retirades de residus solem trobar nous abocaments i
aquests van augmentant en nombre i volum continuament. És per aquest motiu que demanem la col·laboració de tots
els ciutadans per tal que denunciin els infractors d'aquestes accions (matrícula, foto). Demanem també que la
barrera dissuasiva reparada, d’accés al camí principal de la Garriga, romangui sempre tancada per evitar que persones
foranes aboquin de forma indiscriminada en les vostres propietats.

A , cada personaCatalunya
separa, de mitjana, 50 Kg
d’orgànica per any de les
seves escombraries.
A Avinyonet de
Puigventós, només
separem 9 Kg d’orgànica
per persona i any.

L’ORGÀNICA, LACOLUMNAVERTEBRAL DE LAGESTIÓ DE RESIDUS

La matèria orgànica és la fracció més important dels residus que generem a casa. Des de l’Ajuntament, hem realitzat
diferents campanyes per reforçar la recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i de jardineria). Una va
der el 2009 i la següent el 2015, però la quantitat de matèria orgànica recollida aAvinyonet de Puigventós no és l’òptima.

Us demanem la vostra col·laboració en la correcta recollida selectiva de l’aquesta fracció.



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

L’import del equivaldrà al 40% del principalprimer pagament
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 termini serà del 60% restant, i també essegon
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

BONIFICACIÓ PER A HABITATGES ON S’INSTAL·LIN SISTEMES D’APROFITAMENT
D’ENERGISES RENOVABLES:
“Tindran dret a una de la quota íntegra de l’IBI, sempre que ho sol·licitinbonificació del 50%
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.
-S’atorgarà durant els 5 exercicis següents a la de la seva concessió.
-Caldrà aportar certificat signat per tècnic competent que especifiqui que la instal·lació inclou
col·lectors degudament homologats.

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.
Shaurà de sol.licitar anualment.
Bonificació incompatible amb altres bonificacions aplicables a l’impost.

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: 5 15del 1 d’abril al de juny.

IBI rústica i urbana: 5 15del 1 d'octubre al 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

A partir d’aquest any 2022 desapareix la
bonificació als vehicles de més de 25 anys.

> 25A.
E ,n el Ple de la Corporació en data 1 de setembre de
2021 es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal,
reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica,
en concret l'article quart que fa referència a les
exempcions, reduccions i bonificacions de l'impost.

La modificació aprovada ve lligada a per a la millora del medi ambient i de lluital Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia
contra el canvi climàtic i ha consistit en que s'estableix a l'art. 4.3derogar la bonificació del 100% de la quota de l'impost
de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicle de tracció mecànica , els quals apels vehicle de més de 25 anys
partir de l'exercici 2022 passaran a pagar com un vehicle normal. Cal dir que resultaria il·lògic endegar mesures contra el
canvi climàtic i de millora del medi ambient, com potenciar el vehicle elèctric o les instal·lacions d'aprofitament tèrmic o eòlic, i
mantenir bonificacions als vehicles més contaminants.



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

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

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

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

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

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

CAP VILAFANT 972 51 43 49:
URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON: 061
EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ
C I V I L , B O M B E R S , M O S S O S
D’ESQUADRA: 112

Altres

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

ESCOLAGONÇALCOMELLAS
Tel. 972 54 63 01

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

BIBLIOTECA LLUÍS POCH
Pl. Pintor Sibecas, sn

FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60

SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia

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

ENTITATSAVINYONETENQUES

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

ORFEÓ DE L'EMPORDÀ

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

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

CONSELLPARROQUIAL
Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia

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

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

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

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

ENTITATS ESPORTIVES
Club de PetancaAvinyonet
Club de Polo
Futbol AvinyonetClub

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

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

DIES DE A LFEST LOCA

Festes laborals: 3 de maig i 29 de juny.

FIRES I FESTES

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

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

Junts perAvinyonet de Puigventós- JxAP
Alcaldessa: VilarJúlia Gil
1r. Tinent d'Alcalde: JordiAbres Sala
2n. Tinent d'alcalde: Josep HerasAlsina
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 Vilar.: Júlia Gil
Primer tinent d'alcalde. Regidor d’Obres i
serveis, Hisenda i Comerç JordiAbres Sala.:
S e g o n t i n e n t d ’ a l c a l d e . R e g i d o 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:AdriàAyats Campos.

SESSIONS ORDINÀRIES DELPLE
Primer dimecres de cada dos mes a lesos,
21:30h del vespre.

JUNTADE GOVERN LOCAL
Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Josep Heras
Alsina, Jordina Delclós Rabassa.

COMISSIÓ ESPECIALDE COMPTES
Júlia Gil Vilar, JordiAbres 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 ede l’ scola: Vilar.Júlia Gil
Consell Escolar de la llar d’infants: Jordina
Delclós Rabassa.
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): Josep HerasAlsina.
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
Josep HerasAlsina.
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
Josep HerasAlsina.
Localred: Vilar.Júlia Gil
Junta pericial municipal de cadastre: Júlia
Gil Vilar.
DIPSALUT: Vilar.Júlia Gil

MÉS INFORMACIÓ
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L’Ajuntament ha publicat íntegre i literalment els escrits presentats per a les diferents entitats i col·laboradors.
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1Imatge cedida pel fotògraf Miquel Ribot


