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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,

S'acosten les Festes de Nadal i aquests són
dies d'il·lusió, per retrobar-nos amb la família
i amb aquells que més estimem, però també
dies d'enyorança recordant les persones que
estimem i no tenim al nostre costat.

Gaudiu plenament
d'aquests dies a les
v o s t r e s l l a r s i ,
també, us animo a
contagiar-vos amb
la il·lusió dels més
petits i a celebrar-
los participant dels
actes que portarem
a terme a Avinyonet
de Puigventós.

Vul l donar les gràcies a persones,
associacions, col·lectius i empreses que
cada any col·laboren i treballen perquè tots i
totes vivim unes entranyables festes
nadalenques.

Estic convençuda que l'Any Nou ens portarà
moments millors que el que acaba, i les
avinyonetenques i avinyonetencs en
g a u d i r a n . D e s d e l ' a j u n t a m e n t
continuarem treballant dia rere dia amb
il·lusió i esperança per a fer realitat totes
les necessitats del nostre municipi i
continuar il·lusionant-vos.

Ara que ar r iben d ies de fes ta , de
retrobaments, de fer balanç i de proposar-se
nous reptes, una cosa que li demanem a
aquest nou any és temps. No sols temps per
a un mateix, sinó també per a compartir-ho
amb els altres.

No ens adonem que al nostre voltant passen
coses precioses però, si no ens aturem a
parar-los esment, ens les perdem.

Perquè hi ha dies que no estem bé, que no
tenim ganes de canviar el món, que ens
esgotem de ser tan forts, de lluitar, de bregar

amb tot. Dies que no
s u r t a q u e s t
somriure tan fluid
perquè caminem
c a n s a t s , s e n s e
ganes. Dies que
notem com tot al
nostre voltant va
pesant. Permetem-
nos llavors no ser
superherois per a
s e r s i m p l e m e n t

humans, d'aquests de carn i os, però sobretot
d'aquests que tenen cor i sentiments.

Així que aprofitem les pròximes setmanes
per a canviar les coses, sense presses,
intentant no comptar els minuts sinó
comptant les abraçades.

Feu que cada dia compti, teniu a les vostres
mans un valuós tresor.

Que passeu unes Bones Festes i rebeu, en el
meu nom i en el de totes les persones que
conformen l'Ajuntament, els millors desitjos
de pau, solidaritat i prosperitat per a l'any
nou.

CARTA DE L’ALCALDESSA

JÚLIA GIL
Alcaldessa
d’Avinyonet de
Puigventós

Feu que cada dia compti, teniu a
les vostres mans un valuós tresor.

Així que aprofitem les pròximes
setmanes per a canviar les coses,
sense presses, intentant no
comptar els minuts sinó comptant
les abraçades.



De cop i volta, com si ens despertéssim de la
letargia d'un estiu llarguíssim, ens adonem
que la Comanda s'ha enfredorit, agemolida,
i que el Rissec té els seus migrats dits
entumits, com temerosos d'arribar al Manol.
Que tot Avinyonet resta aviat cobert per
l'ombra del capvespre i, com si ja no ens en
recordéssim, no ens abelleix de sortir a
caminar. Temps de
Nadal, ja a un tirat de
pedra...

I en un context de crisi
p o s t p a n d è m i c a ,
d'encariment alarmant
del cost de la vida, de
guerres i d'incerteses
e n m o l t s à m b i t s ,
Nadal se'ns presenta
com un espa i de
r e t r o b a m e n t a m b
nosaltres mateixos,
com una invi tació
amable a retrobar allò
que dona sentit a la nostra vida, més enllà
d'agendes i compromisos imminents. I és
que el nostre rellotge vital no acaba de
rutllar: o s'accelera sense solta ni volta o
s'encalla en situacions que semblen
cronificar-se.

De vegades sembla que la recuperació
econòmica i social hagi de passar
forçosament per incrementar el nostre
consum. És el model que s'inculca no tan
sols des de les grans companyies
financeres, sinó també dels governs
d'occident. S'ha tergiversat i manipulat el
concepte de benestar, fent-lo pseudònim de
capacitat adquisitiva. Les lleis de mercat,
justament quan la població està essent més
colpida per la crisi, són inexorables.
L'esperit de Betlem es troba just als

antípodes. I és aquí on es produeix la
interpel·lació de la figura de Jesús al
sistema en què ens trobem immergits. Més
enllà de l'adscripció confessional o no
creient de la ciutadania, hi ha aquests dos
models enfrontats: el que identif ica
creixement amb benestar i el que preconitza
el valor de les virtuts socials humanistes i

humanitzadores,
dintre les quals
l 'element crist ià
j u g a u n p a p e r
decisiu.

Nadal de 2022: una
bona oportunitat de
repensar- lo , de
retrobar-ne el sentit
primigeni, genuí,
capaç d'irradiar,
com escriví Josep
M. de Sagarra, en
el cant darrer del
Poema de Nadal:

«És l'alegria, la gran alegria / de poder
escanyar amb les mans / l 'horrible
sornegueria / de tots els respectes
humans». Nadal, llibertat d'esperit, sense
adherències que la condicionin i la privin de
ser exercida plenament tant en l'esfera
personal com social.

E n s c a l , s e n s d u b t e , r e c u p e r a r
l'aquietament i la senzillesa, la il·lusió i una
certa capacitat de mirar les coses amb un
punt de bon humor. Els nostres problemes
mai no han de ser prioritaris a l'art de saber
viure amb esperança. Que l'infant de Betlem
ens ajudi a discernir què és el que podem
aportar a la gent que estimem, als nostres
conveïns.

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

NADAL: I SI EL REPENSEM?

REFLEXIONS

Ens cal, sens dubte, recuperar
l'aquietament i la senzillesa, la
il·lusió i una certa capacitat de
mirar les coses amb un punt de
b o n h u m o r . E l s n o s t r e s
problemes mai no han de ser
prioritaris a l'art de saber viure
amb esperança.



RACÓ DE LES ENTITATS

ASSOCIACIÓ VENDAVAL

Hola, vendavalers! Després dels
dos anys de pandèmia sense
poder por ta r a te rme cap
esdeven iment i res t r ing in t
qualsevol acte, concert o trobada,
per petita que fos, podem afirmar,
sens dubte, que hem tornat més
forts que mai, per la porta gran i
amb un gran VENDAVAL FEST
que esperem igualar o millorar
any rere any!

Tot això no hauria estat possible
sense les noves incorporacions:
l'Aida, l'Iris, la Marina, la Maria, en
Toni, en Víctor, en Marc i la Mia
(quedeu-vos amb els noms,
perquè apunten fort). Suposo que
no fan falta explicacions; a la vista
hi ha les farres d'aquest any. Ells,
a banda de començar amb més
ganes que mai, han aportat
frescor i noves idees a l'equip,
cosa que ens ha enriquit en molts
aspectes.

Un any més, deixant de banda la
nostra festa, hem donat suport a
la bot i farrada de Mas Pau
juntament amb els nostres amics
de l'AFA, a la fira del Follet
d'Avinyonet i la nit de Halloween a
Mas Pau. Per primera vegada
h e m p o g u t c o n t r i b u i r
econòmicament al Follet amb la
festa del confeti i DJ Office, el

dissabte, i amb el vermut musical i
Buena Onda, el diumenge.
Dins la setmana de LA FESTA
M A J O R ( h o p o s e m a m b
majúscules perquè no es mereix
menys) hem intentat ajudar en tot
el possible, igual que el poble i
l'Ajuntament ens han ajudat amb
la nit jove del divendres, el
VENDAVAL FEST. Aquesta petita
festa, que va començar l'any
2010, podem dir, ben alt i fort, que
aquest 2022 ha superat totes les
expectatives i s'ha fet lloc entre
les millors festes d'estiu de la
comarca. Després de veure el
vandalisme i l'incivisme que
sorgia al final de la nit durant les
primeres festes d'estiu als pobles
veïns, no estàvem disposats a
acabar la nit d'una altra manera
que no fos ballant. Per això,
aquest any, vam reforçar alguns
aspectes:

L'Ajuntament i l'Hurtós ens van
deixar utilitzar el camp del costat
del festival com a pàrquing, per tal
d'evitar cotxes aparcats pel poble
que poguessin molestar els veïns.
De nou, des de l'Ajuntament, es
va reforçar la seguretat del recinte
contractant personal de vigilància
per als concerts i per al pàrquing.
I no podia faltar un any més el
Punt Lila, punt d'informació i

atenció a totes les víctimes de
violència de gènere, que, per sort,
no es va haver de fer servir. Des
de Vendaval, rebutgem tot acte
de vio lència, int imidació o
agressió, que, malauradament,
aquest estiu han hagut de viure
injustament molts joves a altres
pobles.

Per acabar, estem molt contents
de com es va desenvolupar la nit,
el bon ambient que es respirava,
les cares de felicitat i veure com
vosaltres, la gent del poble, us
sentíeu a gust rodejats de
forasters que no havien pogut
passar per alt el gran festival que
havíem muntat entre tots.

La FESTA MAJOR, que dèiem en
majúscules, deixant de banda la
bona gent que la fa possible,
sorgeix del cor d'en Juli, el regidor
que duu a terme les nostres idees
de bombers. I Vendaval tampoc
seria el que és sense l'Anna de
Joventut, la dinamitzadora que
ens fa tocar de peus a terra i ens
ajuda a organitzar i fer més
a m e n e s l e s t a s q u e s m é s
feixugues.

Res més a dir.
Salut i joventut!
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Després de dos anys sense fer l'exposició a causa de
la pandèmia de la Covid-19, pensem que segurament
el 2023 podrem tornar a començar o, més ben dit,
continuar.

La darrera exposició va
ser la 17a i ja ens volem
embrancar amb la 18a,
l'any vinent, comptant
amb una col·laboració
completament oberta als
treballs que fa cadascú i
compartint el saber fer
dels altres, admirar-lo i
aprendre'n.

Homes, dones, nens,
n e n e s , t o t h o m , d e
qualsevol edat, que fa
ob jec tes per pròp ia
satisfacció, plaer, per
passar l'estona o per guanyar-se la vida... Per què
no?

Al mes de gener sempre fem la primera reunió per
posar fil a l'agulla i és a partir d'aquí que cadascú
posa el seu granet de sorra.

El dia 8 de març serà un dimecres, per tant entre
dijous i divendres podreu portar els vostres treballs, i
llavors dissabte 11 i diumenge 12, estarà tot a punt
per visitar l'exposició i fer la petita tertúlia que tant ens
agrada, a part d'acompanyar les visites i fer les
corresponents explicacions.

Per a qualsevol dubte, truqueu al 657 524 742
(Anna), al 610 272 125 (Dolors) o bé al 972 54 70 69
(Ajuntament).

L'organització

INTERNACIONAL
DE LA DONAEX

PO
SI

CI
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
2022
(QUE NO VAM CELEBRAR)

LA CAVALCADA DE REIS
Carta dels Reis de l’Orient

No siguis dolent
I porta’t molt bé
Estigues atent

Jo et diré perquè
Ja venen els Reis de l’Orient.

Aprenen de tot
Valoren l’esforç
Saben qui és

Aquell que no és bo
Ja venen el Reis de l’Orient.

Et veuen quan somies
També quan ets despert

Ells saben si ets bo o dolent
Són els Reis Mags de l’Orient

Et duen regals
Molt i molt grans

Te’ls portaran
Si fas bondat

Ja venen els Reis de l’Orient

5 de gener
A dormir bé

Ves-te’n sopat
Que ja arribaran

Ja venen els Reis de l’Orient

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.
Finalment aquest any, si tot va bé, sortiran
les carrosses de Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient, com s'havia fet cada any.

Després de dos anys sense fer l'exposició a causa de
la pandèmia de la Covid-19, pensem que segurament
el 2023 podrem tornar a començar o, més ben dit,
continuar.

La darrera exposició va
ser la 17a i ja ens volem
embrancar amb la 18a,
l'any vinent, comptant
amb una col·laboració
completament oberta als
treballs que fa cadascú i
compartint el saber fer
dels altres, admirar-lo i
aprendre'n.

Homes, dones, nens,
n e n e s , t o t h o m , d e
qualsevol edat, que fa
ob jec tes per pròp ia
satisfacció, plaer, per
passar l'estona o per guanyar-se la vida... Per què
no?

Al mes de gener sempre fem la primera reunió per
posar fil a l'agulla i és a partir d'aquí que cadascú
posa el seu granet de sorra.

El dia 8 de març serà un dimecres, per tant entre
dijous i divendres podreu portar els vostres treballs, i
llavors dissabte 11 i diumenge 12, estarà tot a punt
per visitar l'exposició i fer la petita tertúlia que tant ens
agrada, a part d'acompanyar les visites i fer les
corresponents explicacions.

Per a qualsevol dubte, truqueu al 657 524 742
(Anna), al 610 272 125 (Dolors) o bé al 972 54 70 69
(Ajuntament).

L'organització

INTERNACIONAL
DE LA DONAEX
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Un cop més tinc el plaer, en nom del Club Petanca
Avinyonet, de dirigir-vos unes paraules per fer
balanç de com ha estat aquest any per al nostre
club.

Sembla que, després d'uns temps molt convulsos,
poc a poc anem tornant a la normalitat en el nostre
dia a dia. Els clubs de petanca comencen a
organitzar de nou campionats, tal com s'havia fet
abans de la pandèmia, i això significa poder tornar a
gaudir del nostre esport, que, al cap i a la fi, era el
desig que teníem tots. Malgrat tot, encara falta molt
per fer i això es veu reflectit en els campionats
provincials, ja que el nombre de llicències és encara
força baix. Aquest fet repercuteix negativament, ja
que els campionats són menys vistosos i hi ha una
menor representació de la nostra província en
campionats estatals.

Per sort, podem dir, amb molt d'orgull, que els
resultats del nostre club en aquests campionats
provincials han sigut molt bons:

3r. al Campionat Provincial de tripletes i 2n. al
Campionat Copa President per a l'equip de Xavi
Felip, Joan González i Xavi Expósito.

El campionat individual va tenir com a finalistes dos
jugadors del nostre club, amb el resultat de 1r
classificat per a en Joan González i 2n per en Xavi
Felip.

A més, aquests resultats classificatoris per
representar les di ferents delegacions en
campionats fora de la província van propiciar que el
nostre jugador Xavi Felip pogués jugar el prestigiós
campionat Ciutat de Barcelona i aconseguís un molt
meritori tercer lloc.

Des d'aquí vull felicitar-los a tots tres i també a la

resta de jugadors, que, tot i no aconseguir cap
premi, es van esforçar com sempre han fet per
representar de la millor manera els colors del nostre
club i el nom del nostre poble. Estic segura que l'any
vinent continuaran fent-ho i això es veurà reflectit en
resultats igual o més bons que els d'aquest any.

Pel que fa a les nostres instal·lacions, el 12
d'octubre, dia del Pilar, vam poder tornar a
organitzar el nostre mític campionat de dupletes
mixtes, després d'uns quants anys sense poder-ho
fer. Va ser tot un èxit, ja que vam arribar als 50 equips
inscrits, cosa que ens fa veure que el nostre club
continua atraient molts jugadors de la província i de
fora. Per aquest fet vull fer arribar el meu agraïment
a tots els participants que, amb la seva assistència i
el seu bon joc, ens van fer gaudir d'una jornada
petanquera com les que vivíem fa uns anys.

I per acabar, només em queda acomiadar-me, en
nom meu i de tots els membres del Club Petanca
Avinyonet, i desitjar-vos a tots MOLT BONES
FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY NOU 2023. Molta
salut, pau i bona petanca!

La presidenta del CPAvinyonet
Encarnita Campos

EL CLUB PETANCA AVINYONET



Enguany la Mostra de poesia d'Avinyonet de
Puigventós ha arribat a la vint-i-tresena edició. Vint-i-
tres anys fent arribar la poesia a la gent mitjançant un
format que any rere any fa que poetes, rapsodes i
trobadors trobin al poble un espai per descabdellar els
seus anhels, les seves inquietuds o les seves dèries
poètiques.

Com a novetat important cal remarcar que per a
aquesta edició la Mostra s'ha traslladat als Jardins de
la Comanda, un espai idíl·lic per a aquests tipus
d'esdeveniments, i que, vist l'èxit d'acollida, no
descartem en absolut que esdevingui la seu de futures
edicions.

Així mateix, com ja sabeu, des de fa un parell
d'edicions la Mostra es fa sota el format de concurs
literari, amb els premis corresponents i amb una
participació molt reeixida. Si bé l'any passat, en la seva
primera edició, la participació estava més o menys
restringida a l'àmbit local i comarcal, enguany, i gràcies
al fet d'anunciar-nos a la pàgina del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com al
web de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, la participació ha estat excepcional, amb
més de vuitanta poemes vinguts d'arreu del ,Principat
de la i del , senseCatalunya Nord País Valencià
oblidar, evidentment, els poetes locals i comarcals.

Però com que això és un concurs, cal que un jurat
n'estableixi els guanyadors i esculli els vint-i-quatre
poemes que han de configurar la base del llibret que
s'edita per a l'ocasió. Aquest any el jurat estava format
per la Sra. , presidenta deAnna Maria Velaz
l'Associació Atenea del Casino Menestral de
Figueres Lluís Bosch; el Sr. , poeta, professor i

guanyador del I Concurs de poesia d' , i pelAvinyonet
Sr. , professor de llengua i literatura iAlbert Masoliver
director de l' . IInstitut Narcís Monturiol de Figueres
no ho van tenir fàcil, atesa la qualitat dels treballs
presentats. Amb tot, el seu veredicte fou el següent:
primer premi, per al Sr. , de , elJosep Fàbrega Calders
Moianès, pel poema ; el segon premiL'Anhel de ser

fou per a , de , amb el poemaAgnès Valentí Roses
Inici de tramuntana, i el tercer premi fou per a
Montserrat Bastons Barcelona, de , amb el poema
Voldria ser.

Però a vam considerar que caliaAvinyonetpoesia
donar un espai a la producció autòctona i d'aquí que, a
més dels vint-i-quatre escollits pel jurat, apleguéssim
un estol de poemes sota el títol de ,Suplements Poètics

els qual preteníem que fos l'altaveu de la poesia local,
l'ànima de tants anys de mostra poètica al poble.

Alhora volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament
d'Avinyonet de Puigventós per la seva absoluta
implicació en la Mostra, així com a la Sra. Roser
Bosch Lluís Boschper fer de rapsoda, al Sr. pel
pròleg de l'edició, als Srs. iQuim Ponsa Albert
Cuevas ( ) pels seus poemes musicats, aGrup Dit i fet

en pel disseny i les imatges delJoan Valenzuela
llibret i a les Sres. iVictòria Fernàndez Alba
Comellas per amenitzar-nos la vetllada de manera
sublim amb el teclat i el violí.

I, evidentment, el nostre agraïment i respecte a tots els
poetes que han participat en aquesta iXXIII Mostra II

Concurs de Poesia d' . A totAvinyonet de Puigventós
ells, moltes gràcies.

Avinyonetpoesia

MOSTRADE POESIAD’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

RACÓ DE LES ENTITATS



Els primers mesos d'aquest any
que ara acabem ens van arribar
encara força marcats per la Covid-
19, i això volia dir mantenir les
distàncies i no anar a llocs petits i
tancats, com és el cas de la nostra
Biblioteca.

Ens vam plantejar anar a poc
a poc, com a mesura de
protecció per tothom, perquè,
de fet, la prudència mai és de
massa.

Sí que hem tingut algunes
visites, sobretot a l'estiu,
especialment, perquè hi ha
molta gent que estima els
llibres i el seu espai de
tranquil·litat. Aquestes visites
han anat acompanyades de
donacions de llibres NOUS
de t r inca , és a d i r, de
generositat, de presentacions
fetes en altres llocs. I pensant
en nosaltres, ens els han
regalat. Benvinguts i gràcies!

A primers de juliol vam tornar
a i n s t a l · l a r l a n e v e r a
“BIBLIOTECA LLIURE” a
sota el porxo de l'Ajuntament.
La porta ja estava una mica
malmesa i va acabar de
trencar-se. De moment,
mentre estem a l'espera de
trobar quelcom per substituir-
la, sigui un armariet o una
altra nevera, hi hem posat un
plàst ic t ransparent que
compleix la seva missió. Recordeu
q u e n o s ' h i p o d e n d e i x a r
enciclopèdies ni llibres de text.

Hem establert un nou horari

d'obertura de la Biblioteca:

D , 17 19imarts i dijous de h a h

També tenim l'alegria d'anunciar-
vos que comptem amb una
voluntària més: la Carme.

Tornem a oferir-vos l'hora del

c o n t e , c o n d u ï t p e r l a B E L
CONTES, el primer dijous de mes,
d'acord amb l'escola i amb la
col·laboració de l'Ajuntament.

El passat dijous, 6 d'octubre, ja es
va dur a terme la 1a sessió. Tan bon
punt la biblioteca va obrir, a les 5 de
la tarda, la quinzena de nens i
nenes assistents, juntament amb
llurs acompanyants, van anar
prenent lloc, disposats a passar

una bona estona amb les
narracions que la Bel els
havia preparat. I així fou
c o m , g r a n o t e t e s
a v e n t u r e r e s , f o l l e t s
entremaliats, peixos de
c o l o r s , r a t e t e s
presumides . . . i a l t res
personatges van embadalir
amb les seves fantàstiques
històries els nens i nenes
a s s i s t e n t s , i e l s v a n
convertir, en estimular la
seva participació, més que
e n e s p e c t a d o r s , e n
protagonistes de les seves
aventures.
Una agradable sessió de
contes que es repetirà els
primers dijous de cada mes.

Per als més grans, volem
recordar-vos que podeu
venir a llegir cada setmana
L'Hora Nova, L'Empordà i la
revistaAlberes.

I com ja sabeu, teniu a la
v o s t r a d i s p o s i c i ó u n
ordinador amb connexió a
la xarxa.

Fins ben aviat!

BIBLIOTECA MUNICIPAL LLUÍS POCH

HORARIS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LLUÍS POCH

DIMARTS I DIJOUS DE 17H A 19H.



RACÓ DE LES ENTITATS

PICA - RASCA 2022
Ja hi tornem a ser! Ha passat un
any que, de mica en mica, ens ha
permès anar recuperant una certa
normalitat.

Vam acabar l'any passat preparant
la decoració nadalenca, uns CD
que vam utilizar de base per
enganxar-hi unes flors fetes amb
les espumes que protegeixen els
raïms dins les capces. Els vam
penjar al plàtan de la plaça i les
seves irisacions els van fer molt
vistosos.A la terassa de La Societat
vam penjar-hi unes boles fetes amb
culs d'ampolles d'aigua.

Acabada la decoració de Nadal,
vam posar-nos a pensar què faríem
per a l'estiu. Aviat vam començar a
fer les casetes d'ocells per penjar
als arbres de la plaça. El treball va
consistir a tallar brics i donar-los
forma, p intar- los, posar les
teulades i decorar-los amb goma
eva. Els ocells vam fer-los amb
boles de llanes aprofitades que
vam anar recollint durant tota la
primavera. A La Societat vam
penjar-hi les sargantanes i les flors

de ganxet aprofitades d'anys
anteriors.

La nostra sorpresa va fer que
l’Àngel, en agraïment per la feina
feta, ens va preparar un bon dinar,
amb entrants i una magnifica
paella. Tampoc va escatimar amb
les postres i les begudes.

Un cop instal·lada la decoració
d'estiu, vam continuar amb la feina
ja començada en anys anteriors per
fer l'exposició dels “Follets a la
garriga” dins del marc de la Fira del
Follet. Els que vau tenir la sort de
poder-la visitar i gaudir-ne, vau
veure un treball ingent i variat. Les
barraques i les parets de pedra, els
camps de pastura i els rostolls, els
arbres, els matolls i les ginestes, els
xais i els conillets… i els nostres
follets aprofitats d'anys anteriors.

E l s v i s i t a n t s p o d i e n a n a r
identificant els materials reciclats
amb l'ajuda d'un plafó explicatiu
situat a l'entrada.

També vam col·laborar en la
decoració de l'entrada de la Fira.

Una segona sorpresa va ser que
l'Ajuntament ens va obsequiar amb
un dinar a La Societat en agraïment
a la nostra col·laboració a la Fira.

A finals d'octubre vam participar a
la Cas tanyada . A lgunes de
nosaltres, vestides de castanyeres,
vam anar repartint castanyes
durant la festa.

Tot i que a causa de la pandemia no
hem fet excursions i dinades, hem
pogut gaudir de la amabilitat de
l'Àngel i de l'Ajuntament.

Durant aquest any hi ha hagut dues
noves incorporacions, una a l'abril i
l'altra a l'agost.

Continuem trobant-nos els dimarts
a la tarda a La Societat. El Pica-
rasca és un grup obert a tothom que
tingui ganes de col·laborar-hi.

Que passeu unes Bones Festes i
una bona entrada d'Any Nou.

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ

Ens agradaria moltíssim
que us animéssiu a venir
a cantar amb nosaltres.
És el vostre Orfeó!

Des de l’Orfeó de l'Empordà, un record afectuós per
a tots els veïns d’Avinyonet de Puigventós.

Aquest any no podem explicar-vos gaire coses del
nostre cor, ja que, a causa de la
pandèmia, encara arrosseguem
manca d'actuacions i baixes de
cantaires.

Vàrem oferir un concert molt bonic per
la Festa de Primavera de la Jonquera
i , c o m s a b e u , t a m b é v à r e m
col·laborar en la festa de Sant Jaume
amb l’acompanyament dels nostres companys
jonquerencs. Per cert, donem gràcies a l'Ajuntament
pel dinar que ens va oferir i del qual tothom va quedar
molt content.

Aprofitem per dir-vos també que ara estem preparant
el concert de Nadales, que, si no hi ha cap canvi, serà
el proper dia 18 de desembre, a les dotze del migdia,
a l'església parroquial. Esperem veure-us-hi a tots.

Ens agradaria moltíssim que us
animéssiu a venir a cantar amb
nosaltres. És el vostre Orfeó!
Necessitem gent a qui li agradi
cantar; no cal que sàpiga música.
Només cal que vulgui passar una
estona relaxada amb uns bon
companys i un director extraordinari,

en Quim Mandado.

Gràcies per tot i a reveure!

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



Salutacions a tothom!

A q u e s t a n y, d e s p r é s d ' u n a
pandèmia que sembla que ha
afluixat una mica, hem anat tirant
endavant alguns dels nostres
projectes.

D'entre tots el que teníem sobre la
taula, hem començat amb les obres
dels lavabos de la sala, ja que creiem
que són necessaris.

Disposarem de dos banys, un armari
per desar els estris de neteja i un
petit magatzem, que sempre fa falta.

Per altra banda, es van canviar els
ventiladors del bar, ja que n'hi havia
alguns d'espatllats.

Ta m b é h e m c o m p r a t t a u l e s
plegables per fer-les servir per a
qualsevol activitat.

Per fer una mica de gresca, vàrem
organitzar la festa de la Castanyada,
amb espectable infantil per als nens.

Més tard, els adults vàrem gaudir
d'un bon sopar, que ens va preparar
l'Àngel, castanyes i garnatxa, i, per
acabar, música per ballar i passar-
s'ho bé.

També estem preparant una quina a
La Societat. Esperem la vostra
participació i, sobretot, que us
emporteu un dels molts premis que
hi haurà.

La Junta de La Societat tenim moltes
ganes de fer activitats, així que
qualsevol idea que tingueu, que es
pugui fer a la sala de La Societat, no
dubteu a fer-nos-la arribar. Serà molt
benvinguda per part nostra.

I, per acabar, de part de tota la Junta,
volem donar les gràcies als socis, a
l'Ajuntament, a en Juli, a l'Àngel, al
grup Pica-rasca i a tot el poble
d'Avinyonet de Puigventós en
general.

LASOCIETAT D’AVINYONET

CATEQUESI

La nostra parròquia, juntament amb les parròquies de l'Arxiprestat de l'Alt Empordà, ha iniciat un nou curs de
Catequesi destinat a totes aquelles famílies que vulguin viure i ensenyar als seus fills el camí de Jesús i de l'Evangeli,
la seva proposta de vida amb actituds i valors cristians, i com escoltar, parlar, pregar i donar gràcies a Déu per la vida,
família, amics... i tantes experiències viscudes.
Us animem des d'aquí a fer les vostres inscripcions al despatx de la parròquia. Aquest curs compartireu la formació,
les celebracions i la trobada familiar de grups de catequesi empordanesos al santuari de la Salut de Terrades amb
els infants inscrits i que celebraran la Primera Comunió: en Luca, la Nayara i l'Edurne.

HOMENATGES I RECONEIXEMENTS

Enguany la nostra parròquia de Sant Esteve va expressar de tot cor un profund agraïment a les seves
col·laboradores, Joana, Lourdes, Rosa, Tere, Montse, Sun, M.José i Maribel, pel seu servei generós a la comunitat,
tant en el manteniment i la cura de l'església com en la dinamització pastoral i litúrgica. La seva presència i el seu
servei han portat i continuen portant l'empremta de la seva bondat.

DONACIONS

El Sr. Josep Planas i Constanseu ha
fet la donació voluntària a la
P a r r ò q u i a d e S a n t E s t e v e
d'Avinyonet de Puigventós dels
següents béns: una imatge de la
Verge Maria, dos quadres (Sagrat
Cor i Sant Sopar) i tapets de punt
artesans.

Maria Vilanova Teixidor

LANOSTRAPARRÒQUIA



TOTS FEM ESCOLA

L’ESCOLA

A l'Escola Gonçal Comellas des de fa uns anys donem veu als nostres alumnes. Un cop al
trimestre l'escola tria dos delegats de cada curs. Aquests delegats són escollits cada trimestre
pels companys de l'aula i són rotatius, de manera que intentem que tots siguin delegats en algun
moment. La seva missió és traslladar a la Direcció del centre les seves inquietuds i necessitats.
Durant les reunions la Direcció pren nota de tot el que es parla a la reunió i després trasllada
aquesta informació als docents, a l'Ajuntament i també a l'AFA. Aleshores entre tots es decideix
com donar resposta a les necessitats dels infants.

Gràcies a aquestes reunions els alumnes han aconseguit fer colònies cada any, un rocòdrom i
una passarel·la de troncs per al pati, un dia de cinema a la tarda un cop al trimestre, fer dos cops
per setmana bibliopati, tenir més diversitat de jocs a l'hora de l'esbarjo...

Així mateix, també volem donar veu a les famílies i, a partir d'aquest curs, hem previst iniciar
reunions amb els delegats i delegades de famílies de cada curs per tal de repetir la mateixa
dinàmica. A part de participar a través dels representants de famílies del centre en el Consell
Escolar, l'escola també vol oferir un altre espai de participació i que les famílies puguin tenir
l'oportunitat d'opinar, suggerir i reflexionar sobre la vida escolar en el seu conjunt. Aquesta idea
sorgeix de l'Escola Octavio Paz de Barcelona, en la qual les famílies fan l'anomenat “Cafès en
família”. Es tracta de fer una reunió informal amb els delegats de curs juntament amb l’equip
direc del centre i la presidenta de l'AFAper tal de recollir propostes, idees de col·laboració ambtiu
professionals externs, entre d'altres.



Per altra banda, l'escola ofereix la possibilitat d'obrir les seves portes perquè la gent del poble
jubilada o persones que disposin de temps lliure puguin aportar els seus coneixements realitzant
algun taller o activitat pràctica amb els alumnes de l'escola.

Creiem que com a escola podem nodrir-nos mútuament: la gent gran pot aportar les seves
històries, vivències i experiències, per exemple, amb tallers de jocs de cartes o comparar jocs
tradicionals amb jocs més actuals, xerrades de l'ofici que han fet al llarg de la seva vida,
entrevistes, xerrades sobre consells per afrontar la vida de millor manera aprofitant la seva
experiència i trajectòria vital. A canvi, l'escola pot oferir acompanyament emocional,
reconeixement i una experiència enriquidora que posi en valor la gent gran del poble.
A més de fomentar, és clar, un vincle de proximitat entre les dues generacions. I d'aquí el títol
d'aquest article: TOTS FEM ESCOLA!

Per tant, aprofitem aquest mitjà de comunicació per promoure la participació i col·laboració amb
la nostra escola. És per això que us animem a posar-vos en contacte amb la nostra escola a
través de la nostra adreça electrònica o al telèfon 972546301 o fins i tot,b7000251@xtec.cat
visitant-nos directament, per tal d'aportar les vostres idees i suggeriments. L'escola us ajudarà a
donar forma a la vostra proposta.

Escola Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós



RACÓ DEL

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós continua apostant pels joves del
municipi. Per aquest motiu obrim l'Espai Jove cada dijous, de 17 a 20 h, i oferim un espai on
poder-nos trobar, jugar, debatre, proposar… tot això guiats per la Nerea, la dinamitzadora juvenil
de l'Espai.

Un dels tallers que ha tingut molt bona acollida per part dels joves ha estat un taller de grafits amb
esprai. Hem anat a la zona esportiva quan ha fet bon temps. Hem fet nit de cinema amb pizza per
Setmana Santa. Per tancar el curs de l'Espai Jove vam apostar pel lleure i vam fer una proposta
de fer una sortida. El dijous 21 de juliol vam marxar tots plegats a AquaBrava on els joves van
gaudir al màxim de les activitats aquàtiques. I aprofitant l'esdeveniment de Halloween, hem
projectat una pel·lícula de terror a l'Espai Jove, hem fet un concurs de disfresses i hem berenat
tots junts.

Aquest any 2022 hem hagut de retocar l'Espai Jove, ja que el mural que teníem enganxat a la
paret havia quedat malmès. Aplicant les polítiques del Pla Local de Joventut d'Avinyonet de
Puigventós, hem pensat que qui havia de treballar en aquella paret havia de ser una persona
jove i així promocionar el talent jove que tenim al municipi. Per aquest motiu vam recórrer a
l'artista local gerard_mas_the_artist perquè ens pintés un mural similar al que ja teníem. I així de
fantàstica ha quedat la paret de l'Espai Jove:



Què hem de fer per tenir una bona cura de
la boca?

La cura de la boca es basa en tres pilars
fonamentals: bons hàbits dietètics,
higiene oral i revisions odontològiques.

És molt important de seguir una pauta
alimentària variada, rica en verdures i
hortalisses, llegums, cereals integrals, fruits
secs i fruita de temporada, i disminuir el
consum de carn vermella i processada, així
com vigilar amb l'excés d' ingesta de sal i
sucres. Hem de tenir en compte que un dels
factors que influeix en l'aparició de les càries
és l'abús d'aliments rics ens sucres i/o
begudes ensucrades.

Per tenir una bona higiene oral cal pensar
en tota la cavitat bucal, és a dir, llengua,
genives, dents i mucosa. La tècnica bàsica
per aconseguir una bona higiene oral és el
raspallat de geniva a dent amb moviments
verticals i les parts utilitzades per mastegar
amb moviments rotatoris, un raspallat a la
llengua i un glopeig intensiu.

El raspallat ha de tenir una durada
aproximada de 3 minuts després de cada
àpat.

Disposem d'instruments per aconseguir
millorar la higiene oral: fil dental, cera dental,

raspalls interdentals, raspador de llengua,
etc.

Revisions odontològiques

Qualsevol usuari té dret a una revisió
bucodental anual preventiva, que consistirà
en una exploració de la boca i els consells i
les recomanacions pertinents. Durant
l'embaràs també es recomana una revisió
bucodental.

Les malalties que tenen més prevalença en
salut bucodental són la càries i la malaltia
periodontal, però la més greu és el càncer
oral. Pel que fa al tabac i l'alcohol, cal tenir en
compte que tant l'abús com la freqüència
d'aquests dos hàbits són perillosos, però que
junts multipliquen les probabilitats d'arribar a
patir un càncer oral.

Cal pensar que, encara que no es tinguin ni
queixals ni dents, és recomanable una
revisió bucal preventiva cada any.

SALUT

SALUT BUCODENTAL



L’AJUNTAMENT INFORMA

ELS TALLERS DE MEMÒRIA, ACTIVITAT DE
REFERÈNCIAPERALES PERSONES GRANS

Durant l'últim trimestre de l'any, s'ha organitzat una nova
edició el Taller de memòria per a persones grans a
Avinyonet n fan dues a l'any: a la tardor i a la. Se’
primavera.

Aquest taller, dirigit i impartit per la Judit Juventench, tècnica
de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal, té com a finalitat
principal promoure l'envelliment actiu de les persones grans.
Més enllà d'exercitar la memòria i altres facultats mentals, es
converteix també en un punt de trobada i socialització per a
persones del municipi on treballen, riuen i es posen al dia. Tal
com diuen les participants, «és l'hora que ens passa més ràpid
de tota la setmana».

Aquesta activitat consta de dotze sessions, d'una hora
setmanal cadascuna, que tenen lloc a la Biblioteca Municipal
Lluís Poch. Com a novetat, en aquesta edició s'ha dedicat una
sessió dels tallers de memòria al ball com a eina per exercitar
la memòria a través de la música i el moviment. Vist l'èxit
d'aquesta iniciativa, està previst mantenir-la i, potser, ampliar-
la en properes edicions.

Els tallers de memòria, impulsats des de l'Equip d'Atenció a les
Famílies i Envelliment Actiu de l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, s'organitzen a diferents municipis
de la comarca i s'adrecen a les persones majors de 65 anys, tot i que hi poden haver excepcions en l'edat, ja que en
algunes edicions hi han assistit persones més joves que consideraven que aquest espai de treball els podia anar
bé per millorar la seva memòria i les seves habilitats mentals i cognitives.

Si us hi voleu apuntar per a properes edicions, us podeu dirigir a l'Ajuntament, on us facilitarem tota la informació
sobre dates i horaris.

ELS TALLERS DE MEMÒRIA, ACTIVITAT DE REFERÈNCIA PER
ALES PERSONES GRANS

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 a les
16:00h, sent el punt de sortida davant de l’Ajuntament.

Us animem a participar-hi!



AVINYONET CARDIOPROTEGIT

Vols m rillora la teva mobilitat,
flexibilitat, agilitat i coordinació de
moviments per mitjà de senzills
e x e r c i c i s ? V i n e a l t a l l e r
d ’es t i raments d ’Av inyonet 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 16 a 17h, de a la Societat
d’Avinyonet de Puigventós.

TALLERS D’ESTIRAMENTS

Ajuda’ns a salvar vides!

Més del 90% de les persones que pateixen una mort sobtada
cardíaca lluny d'un centre mèdic moren. Molts s'haurien pogut
salvar si se'ls hagués intervingut a temps amb un desfibril·lador
(DEA).

És per aquest motiu que l'Ajuntament d'Avinyonet de
Puigventós, gràcies al Programa Girona Terr i tor i
Cardioprotegit de Dipsalut, ha instal·lat tres desfibril·ladors
(DEA) fixos: un a l' , un altre alAjuntament Centre Cultural
Puigventós campi finalment un tercer a les instal·lacions del
de futbol i petanca. Actualment s'està sol·licitant que se'n
posin dos més: un a la concurreguda plaça Pous i Pagès, al
costat de la Societat Recreativa Unió Avinyonetenca, i un
segon, a la zona esportiva de Mas Pau.

Els desfibril·ladors instal·lats són aparells automàtics, molt
senzills d'utilitzar, i els pot fer servir tothom, encara que no
tingui formació prèvia.

Amb aquesta xarxa de DEA es pretén poder intervenir
ràpidament en el cas que una persona pateixi una aturada
cardíaca, la qual cosa converteix Avinyonet de Puigventós en
un territori cardioprotegit.

Anualment es programen sessions de formació en suport vital
bàsic (SVB) i desfibril·lació externa automàtica (DEA).
Enguany se n'han dut a terme dues: una per a particulars i una
altra per al personal de l'Ajuntament. A més, en el marc de la
Festa Major, es va dur a terme, a la plaça Pous i Pagès, el taller
“Forma't per salvar vides”, que va tenir un important èxit de
participació.

Podeu trobar més informació a la web municipal
www.avinyonetdepuigventos.cat i a la web de Dipsalut
www.dipsalut.cat.



NOU ITINERARI DELS OCELLS DE LAGARRIGAD'EMPORDÀ

L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha creat una nova
ruta interpretativa a l'espai de la Garriga d'Empordà:
l'itinerari dels ocells de la Garriga d'Empordà. Aquesta
permet descobrir els ambients de la Garriga, així com les
diferents espècies que s’hi poden trobar. El nou recorregut,
que només es pot fer a peu, compta amb 9 plafons
distribuïts al llarg de l'itinerari. La informació, en format
àudio, es pot descarregar a través de la lectura dels
diferents codis QR dels plafons instal·lats. La informació
també pot ser descarregada en format pdf clicant sobre el
següent enllaç: GUIAITINERARI ORNITOLÒGIC.

Per altra banda, com a element de reforç de la millora de la
biodiversitat, s'ha dut a terme la instal·lació de caixes niu
per a diferents espècies de la Garriga d'Empordà: gaig
blau, mussol i xoriguer. Aquesta proposta millora la
presència d’algunes espècies d’ocells que tenen
importància per a l’ecosistema, i que també són
beneficioses pels conreus, i alhora presenten unes
poblacions baixes a causa de la pèrdua d’espais òptims on
fer els nius i/o trobar refugi.

Ambdues actuacions van dirigides a millorar de la
biodiversitat, el seu coneixement i la reforçar l’ús públic.
Aquestes s'han dut a terme gràcies a una subvenció per
finançar les despeses derivades del desenvolupament
d’actuacions de conservació del patrimoni natural, per a
l'any 2022, de l'Area de Medi ambient de la Diputació de
Girona. L'import atorgat va ser de 8.438,63 euros (90% de
la base subvencionable) pel projecte de millora de la
nidificació d’aus de secà i sensibilització dels valors
naturals de la Garriga d’Empordà.

L'itinerari forma part del projecte de millora de la

nidificació d’aus de secà i sensibilització dels valors

naturals de la Garriga d’Empordà.

El nou recorregut, a peu, compta amb nou plafons distribuïts al llarg
de l'itinerari. La informació, en format àudio, es pot descarregar a
través de la lectura dels diferents codis QR dels plafons instal·lats.

L’AJUNTAMENT INFORMA



PLA DE
DESPLEGAMENT

DE LA FIBRA
ÒPTICA

PUOSC 2020-2024, EN EXECUCIÓ

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va aconseguir 370.000 €
de les línies de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, corresponent
als anys 2020-2024:

� L1. Programa general d’inversions: 250.000 euros.
� L2. Subvencions per acció territorial a municipis de fins a 5.000
habitants: 120.000 euros.

L’objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixen la generació
d’oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori.

Per part d’aquest Ajuntament, es va creure necessari valorar iniciatives sorgides des del territori i que proposessin i
afavorissin la creació de llocs de treball, tot generant oportunitats i creant sinergies amb els valors i els agents del
territori.Així doncs, es van redactar les memòries i vam presentar la sol·licitud de diversos projectes amb la finalitat de
portar a terme la rehabilitació de l’edifici de «Cal Suís»; la pavimentació de carrers del sector comercial i empresarial
(sector nord-est) d’Avinyonet de Puigventós, amb la conseqüent canalització i millora dels serveis; i, finalment, la
millora del clavegueram i pavimentació del c/ Tramuntana de la urbanització Mas Pau. Amb aquestes actuacions és
pretén afavorir un creixement sostingut i equilibrat que vetlla pel benestar de les persones i el creixement de
les empreses del municipi creixement econòmic del municipi, creant ocupació, a fi de. L’objectiu és afavorir un
millorar la qualitat de vida i el benestar social del poble, així com la gestió eficient dels recursos i la millora en
les infraestructures i en la prestació dels serveis públics.

Aquest Pla és el principal instrument de cooperació econòmica per
portar a terme obres i serveis de competència municipal.

PAVIMENTACIÓ DE CARRERS DEL SECTOR NORD DEL
NUCLI D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS

REFORMA DE “CAL SUÍS PER DESTINAR-LO A CENTRE CULTURAL I
PROMOCIÓ ECONÒMICA

T a l c o m e s v a f e r
anteriorment al nucli del
poble, aviat seran aprovats,
a petició de Telefónica de
España SA, operador que
té encarregada legalment
la prestació de serveis de
c o m u n i c a c i o n s
electròniques i telefonia al
municipi, dos plans de
desplegament d'una xarxa
de nova generació de fibra
òptica a la Timba i al barri
de Santa Eugènia.

La nova xarxa permetrà en
un futur l'accés a aquests
serveis a les empreses
instal·lades a la Timba, així
com als habitatges en sòl
no urbanitzable del barri de
Santa Eugènia. La nova
instal·lació es realitzarà de
forma aèria. Es preveu la
retirada dels antics pals de
fusta, que seran substituïts
per uns altres de fibra
reforçada.



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 que, en el seu
moment (31/03/2021), es va publicar,
juntament amb el .tríptic informatiu
Per accedir-hi també podeu escanejar el
seguent codi QR:

OBLIGACIONS PER ALS PROPIETARIS DE
GOSSOS IALTRESANIMALS DE COMPANYIA

LA VESPA
ASIÀTICA

CONTROLEM

CONTROL COLÒNIES FERALS

La vespa asiàtica
( ésVespa velutina)
una espècie inclosa
al Catàleg Espanyol
d e E s p e c i e s
Exòtiques Invasores
(RD 630/2013, de 2
d'agost).

Aquestes vespes fan dos tipus de nius:

1. Nius primaris o embrionaris
A la primavera, les reines que han passat l’hivern
amagades inicien una nova colònia construint petits
nius, dins els quals la reina cria les primeres vespes
obreres, que seran les que més endavant, després de
l’estiu, construiran el niu secundari o definitiu. Aquests

nius, més petits i resguardats de la pluja, es poden
trobar en cornises de teulades, garatges, porxos o
apiaris abandonats, i, per tant, en llocs habitats.
2. Nius secundaris
Són com una gran bola de paper i poden arribar a fer
més de 60 centímetres de diàmetre. Normalment, els
construeixen a les branques més altes dels arbres,
però també es poden trobar en edificacions
abandonades o, fins i tot, a terra.

Si trobeu un niu de vespa asiàtica (no un individu, sinó
un niu) podeu introduir les dades sobre la seva
localització i característiques, tot adjuntant una foto, a
la nova aplicació mòbil:

https://vespaasiaticamap.sitmun.cat

Les colònies de gats ferals són una
realitat de tots els municipis. Es tracta
de colòn ies de gats domèst ics
ensalvatgits acostumats a viure al
carrer i normalment poc sociables.

En l'àmbit urbà sovint existeixen
colònies de gats, que han de ser
controlades per raons de salubritat,
reproducció incontrolada i sanitat i
benes ta r an ima l . L 'A jun tament
d’Avinyonet de Puigventós està fent
aquest control al municipi , que
consisteix en:

� Captura en viu dels gats de la colònia.
� Revis ió del seu estat sani tar i

efectuada per un veterinari.
� Esterilització dels gats i gates adults.
� Marcatge en forma de V a l'orella

(esquerra en els mascles i dreta en les
femelles).

L’AJUNTAMENT INFORMA

GATS
FERALS
(O DE CARRER)

Us recordem que
està prohibit donar
aliment als animals
de carrer.

El menjar és
susceptible de ser
infectat per cucs i de
ser aliment aprofitat
per rates i coloms.

SI VOLEU TENIR CURAD’UN GAT CONTEMPLEU LAPOSSIBLILITAT D’ACOLLIR-LO OADOPTAR-LO.



L'AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS CLAUSURA MÉS DE VINT
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, 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, , aprovat pel Decretd'acord amb l’article 19 del Text refós de la Llei reguladora dels residus
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 dels terrenysi per aquest ordre, .

En aquesta ocasió l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha disposat d'un ajut per la retirada dels abocaments
incontrolats 2020-2022 (igual que les anualitats 2007 (ARC), 2010 (ARC) i 2018 (Diputació de Girona)). En aquest
sentit, el passat mes d’octubre es va acabar d’executar el projecte de recollida (fases 1,2 i 3) i a principis del mes de
desembre es va justificar la subvenció en qüestió.

Malauradament, dies després de realitzar la retirada de residus ens vam trobar nous abocament. Al no dipsosar de
subvenció, aquests van ser recollits per la brigada municipal. 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.

MILLORADE LADEIXALLERIAMUNICIPAL
Us informem que s’han substituït els antics de la deixalleria municipal d’Avinyonet de Puigventós percontenidors
uns del , tant per les fraccions de vidre com la d’envasos. Fa uns anys, aquest canvi va tenir lloc a lessistema EASY
quatre àrees d’aportació de residus del nucli: c/ Vilafant, c/ Noves Illes, c/ Ajuntament, i c/ Ample per a totes les
fraccions (envasos, vidre, paper i rebuig).

L'elecció d’aquest sistema permet disposar de
contenidors amb major capacitat, més netedat i
comoditat a l'hora de llençar les escombraries i alhora
permet un pesatge molt acurat dels residus recollits,
solucionant així el problema de repartiment del pes
d'escombraries recollit per un camió entre diferents
pobles d'una mateixa ruta de recollida. Aquests
contenidors sense rodes queden fixats mitjançant una
guia clavada a terra i optimitzen l'espai necessari.

Val a dir que també s’ha procedit a la instal·lació d’una
premsa de paper o autocompactadora.

Finalment, abans de finals d’any es durà a terme la
pavimentació del pàrquing de la deixalleria al costat
de la mateixa instal·lació.

NO ABOQUEU LES BOSSES D’ESCOMBRARIES FORA DELS CONTENIDORS.
RECORDEU QUE DISPOSEU D’UN SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS A DOMICILI, PRÈVIA INSTÀNCIA, AIXÍ COM UN

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS A LES ÀREES D’APORTACIÓ DEL NUCLI DEL POBLE.



FLAIXOS D’INTERÈS

BONIF ICACIÓ PER A HABITATGES ON S’ INSTAL·L IN SISTEMES
D’APROFITAMENT D’ENERGISES RENOVABLES:
“Tindran dret a una de la quota íntegra de l’IBI, sempre que hobonificació del 50%
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.
-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:

50%
Bonificació IBI

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

VOLS REBRE L'ACTUALITAT DE L'AJUNTAMENTAL TEU CORREU ELECTRÒNIC?

Prop de 250 persones reben de forma periòdica l’actualitat del consistori a través del seu correu
electrònic.
Un cop donat d’alta a l’enllaç detallat, l’usuari rebrà els correus electrònics, amb les últimes notícies
publicades al web i les principals novetats oficials, així com els principals actes de l’agenda cultural
d’Avinyonet de Puigventós, per tal de no perdre cap de les informacions més destacades del nostre
Ajuntament.

Inscriu-te a:
www.avinyonetdepuigventos.ca /ajuntament/informacio/subscripcio-a-les-noticiest

Es pot sol·licitar el fraccionament de l’IBI abans del 15
d’abril.
L’import del equivaldrà al 40% delprimer pagament
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 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.

FRACCIONAMENT
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



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,AdriàAyats Campos.

C o m p r o m í s p e r Av i n y o n e t - A c o r d
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 Jordi Abres:
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
HerasAlsina, Jordina Delclós Rabassa.

COMISSIÓ ESPECIALDE 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 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.
Agrupac ió de Mun ic ip i s Sa l i nes -
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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Imatge cedida pel fotògraf Miquel Ribot 
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