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CARTA DE L’ALCALDE
Benvolguts avinyonetencs i avinyonetenques,
Ha passat un any i, un cop més i per desena
ocasió, em disposo a dirigir-me a vosaltres
amb motiu de les festes nadalenques. Sempre
he aprofitat aquest escrit per posar-vos al dia
de les actuacions, els esdeveniments i els
projectes que l'Ajuntament ha portat o pensa
portar a terme. Ara ja no fa falta. Enguany hem
canviat el format del Butlletí Municipal i hem
creat un apartat on informem, d'una manera
molt més àmplia i concisa, sobre tots aquests
temes.

La transparència
i la proximitat
són condicions
indispensables
per ser un bon
alcalde.

Any rere any he procurat amb “La carta de
l'alcalde” fer saber al poble els meus
pensaments: us he parlat d'independència, de
crisi, de convivència, d'integració, de
col·laboració ciutadana, de civisme, de
finances municipals, d'actuacions i projectes,
entre altres coses. Per a mi és una obligació
fer saber al poble els meus criteris i
pensaments. La transparència i la proximitat
són condicions indispensables per ser un bon
alcalde: aquesta ha estat sempre la meva
intenció i així us ho he volgut transmetre any
rere any amb el meu escrit nadalenc.
Algun mitjà de comunicació ho va avançar i és
la meva obligació confirmar-ho: com molts ja
sabeu, el mes de juny penso deixar l'Alcaldia.
Mai havia deixat les coses a mitges i us puc
assegurar que no ho tenia previst. La meva
intenció no era dimitir a mitja legislatura. Com
he dit abans, la transparència és una de les
primeres premisses per ser un bon alcalde,
però de vegades és millor tancar debats que
no fan cap bé al nostre poble. És per això que
em permetreu que no expliqui el motiu
principal de la meva renúncia irrevocable al
càrrec.

És millor tancar debats que no fan cap bé al nostre
poble. És per això que em permetreu que no expliqui el
motiu principal de la meva renúncia irrevocable al
càrrec.
A tots els avinyonetencs i avinyonetenques en
general, i en especial a aquells que m'heu
donat el vostre suport en tres eleccions
consecutives, us dec una explicació i una
disculpa, ja que sóc conscient que em vàreu
votar per a quatre anys i no per a dos. Però us
puc garantir que he demorat la meva dimissió
fins al mes de juny per acabar els projectes
que personalment tenia endegats i per
garantir que aquest fet no afecti negativament
el normal funcionament del nostre consistori.

A més, marxaré absolutament convençut de
deixar un equip que, amb tota seguretat,
millorarà la meva actuació dels últims deu
anys. A ells, i crec que l'experiència m'ho
permet, voldria donar-los dos consells.
Primer: no tingueu mai por de prendre
decisions, ja que heu de saber que l'única
persona que mai s'equivoca és la que no fa
mai res. I segon: si no podeu fer res per
canviar el passat, feu alguna cosa al present
per canviar el futur.

L'única persona que mai
s'equivoca és la que no fa mai
res.

Si no podeu fer res per canviar
el passat, feu alguna cosa al
present per canviar el futur.

Així doncs, considero del tot innecessari
seguir la línia dels altres anys i exposar-vos
els meus pensaments i desitjos. Vivim en un
món globalitzat en què el progrés sembla que
ens vulgui passar al davant i on es prioritza el
futur, però la presa de decisions i l'execució de
projectes a partir del pròxim mes de juny ja no
es trobarà a les meves mans. A partir
d'aquesta data, el comandament de
l'Ajuntament estarà en mans de les persones
que, amb molta cura, he escollit, amb la Júlia
Gil Vilar al capdavant, seguida d'en Jordi
Abres Sala, la Sílvia Ricart Bello i en Juli
Quesada Belda. I com a nova regidora, la
Joana Julià Maset. Un gran equip en qui poder
confiar, us ho garanteixo. Haurem rejovenit
l'Ajuntament, fet sempre necessari i positiu.

Vivim en un món
globalitzat en què el
progrés sembla que
ens vulgui passar al
davant i on la prioritat
és el futur.

No m'acomiado: ho faré d'aquí a sis mesos.
Vagi per endavant el meu agraïment més
profund i sincer a totes aquelles persones que
m'heu ajudat en la difícil tasca de governar un
poble. Afirmaré, un cop més, que haver estat
el batlle d'Avinyonet de Puigventós durant deu
anys ha sigut un honor i una satisfacció. Fins al
mes de juny estaré, com sempre, a la vostra
disposició com a alcalde, i a partir d'aquesta
data, com a amic i com un avinyonetenc més.

M'ha tocat governar en una
època en què la crisi ha estat la
gran protagonista. Tot i això ara
l'Ajuntament està totalment
sanejat i tancarem l'any amb un
important romanent de
tresoreria.

M'ha tocat governar en una època en què la
crisi ha estat la gran protagonista. Tot i això ara
l'Ajuntament està totalment sanejat i tancarem
l'any amb un important romanent de
tresoreria. A més, sembla ser que es comença
a veure una petita llum al final del túnel... Mai
no tornaren a l'època del malbaratament.
Millor! Finalment ens haurem tret de sobre
aquesta maleïda crisi, que tan mal ha fet, però
alhora haurà sigut una bona lliçó. En aquests
moments tinc plena confiança que el 2017
serà per a tots nosaltres un any de prosperitat.
Us ho desitjo, alhora que també us desitjo
unes bones festes nadalenques.
Resto, com sempre, a la vostra disposició.

Josep Maria Bartolomé Foraster
Alcalde d’Avinyonet de Puigventós

REFLEXIONS

PEP CLAPAROLS

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

SERMONS
Una persona em va dir: “Mn. Pep, també hi ha
gent que critica els teus sermons”. A mi
m'agrada quan em diuen les coses a la cara,
així podem anar millorant. Com que estem cap
a finals de trimestre (temps d'avaluacions),
fem un repàs de com haurien de ser els
sermons, quines són les qualitats que han de
tenir perquè no ens adormim als bancs.
QUE SIGUI PREPARAT. No s'ha d'improvisar
mai perquè ja ho deia un gran humorista: “Per
poder improvisar, un s'ha d'haver preparat molt
i molt”.
AMÈ. En Josep Pla, el nostre empordanès
il·lustre, parlant dels predicadors de les
nostres terres, deia que eren uns ploms
impressionants.
AMABLE. No s'ha de renyar ningú. A ningú li
agrada que li posin sal a les ferides.
CLAR. Hi ha una dita molt antiga que diu així:
“El que necessitem és fe, esperança i
claredat”.
SENZILL. Einstein donava aquest consell: “Si
vols dir la veritat fes-ho amb senzillesa;
l'elegància deixa-la per al sastre”.
BREU. Un arc de sant Martí que duri un quart
d'hora, el deixem de contemplar.
SIMPÀTIC. Malament si no és atractiu i
agradable: bona nit i tapa't!

RESPECTUÓS. S'ha d'ajudar que la persona
que escolta pugui anar pensant i descobrint la
veritat per ella mateixa. No s'han de donar
“farinetes”.
SENTIT. Una mateixa paraula no té el mateix
valor, surti del cor del que predica, surti de les
entranyes, que la d'un altre que la treu de la
butxaca com un funcionari.
CORDIAL. Sempre que es parla a les
persones hem de treure els nostres
sentiments i sobretot estimar la gent. Uns
bons deures per a l'any que ve.
I com diu el nostre gran bisbe dels pobres,
Pere Casaldàliga, que no sigui la nostra boca
la que parla sinó la nostra vida, les nostres
actituds, gestos i accions. Com ho fa el nostre
papa Francesc. Com diu ell, ja s'ha acabat el
temps de carnaval i el cristianisme de
rebosteria. Estem en un hospital de campanya
i hi ha molts ferits pel camí!
Diu que a Betlem els van tallar la llum i l'aigua.
Diu que una àvia va morir cremada fa poc per
una espelma. Quin pessebre! Diu que la
corrupció no fa vacances... Fum, fum, fum!
Bones festes a tothom!

RACÓ DE L’OPOSICIÓ
GRUP MUNICIPAL
CONSTRUÏM
FUTUR-FEM POBLE
Lluís Ezquerra

Estem a punt de cloure un altre any, el 2016,
que s'acaba, com tants d'altres, amb
incerteses als grans horitzons: polítiques,
guerres, tensions que no s'acaben,
problemes socials d'immigració cada cop més
complexos i problemes econòmics causats
per aquesta situació de crisi que tampoc
sembla estabilitzar-se.
En el nostre petit univers, a
l'entorn
d’Avinyonet, també n'han passat, de coses.
Només n'esmentarem les més sobresortints:
s'ha construït la barraca de pedra a l'entrada
des de la carretera d'Olot; s'ha començat a
connectar els veïns que així ho volien a la
xarxa de fibra òptica; el consum d'alcohol en
festes, i l'ordre a les celebracions, en general
s'ha regularitzat i ara es compta amb servei de
vigilància privada; s'ha atès una petició de
construir una coberta sobre dues pistes de
petanca; s'ha reparat part de les deficiències
en les infraestructures que hi havia a Mas Pau
i al poble (encara en resten, però); s'ha
recuperat la botifarrada de Mas Pau; es volen
millorar les instal·lacions de la deixalleria de
Mas Pau. Pel que sembla, el projecte
“Coworking” haurà d'esperar millors temps, i,
pel que fa a la biblioteca del poble i al seu
servei, s'ha tornat a la normalitat. Des
d'aquesta pàgina volem donar-ne les gràcies a
la Plataforma d'Amics de la Biblioteca per la
tasca duta a terme.
Però queden encara altres coses a les quals
cal donar solució. N'esmentarem les més
significades:
l No sembla pas que s'arribi a una situació
d'estabilitat pel que fa a la Junta de la AFA
(abans: AMPA) a les Escoles Municipals, amb
una nova dimissió en bloc d'una Junta en el
termini d'un any i mig.
l Parlant d'escoles, sembla clar que la
construcció de les noves escoles, objectiu
important de l'actual consistori, i objecte
d'importants inversions, haurà d'esperar un
temps llarg, fet pel qual és urgent planificar i
programar actes als Camps de la Font abans
que la manca d'ús en causi deterioraments
irreversibles.
l Enguany hem travessat (potser travessem
encara) un període de sequera que ha fet
pensar en les captacions d'aigua al municipi
(poble i barri de Mas Pau) a fi d'establir
sistemes que garanteixin la aportació d'aigua
potable. Caldrà moure's en aquest sentit, atès
que ja ho estan fent altres pobles dels voltants.

l Els veïns es mostren poc satisfets amb els
nivells de neteja del municipi. Caldrà millorarlos.
l El nostre grup ha proposat revisar les
Normes de circulació dins del terme,
especialment considerant que la carretera GI5101 travessa el poble i és pas obligat per al
nombrós trànsit que s'adreça a Vilanant,
Cistella... o en procedeix.
Potser caldria “desenterrar” la proposta de
desviació d'aquesta carretera amb una variant
que passi per fora de les zones habitades.
l La solució actual del passallís per creuar el
riu Manol al camí que uneix Mas Pau i el nucli
antic és un assumpte que caldria arranjar.
l El desguàs general de Mas Pau s'ha
demostrat insuficient en els períodes de grans
pluges i no ens consta pas que estigui en la
agenda municipal posar-hi solució.
l El servei de Correus al municipi segueix
sent molt millorable i, en determinats
moments, inexistent.
l Les gestions iniciades en el passat per a la
connexió del poble a la xarxa de Gas Natural
semblen aturades.
l No s'ha pas trobat encara cap ús d'utilitat
per a la casa donada generosament per Herr
Oskar Gross.
l Cal retornar a la antiga Comanda
d'Avinyonet (Cal Cagó) la dignitat que li
correspon, amb les ajudes que aportarà el
Departament de Cultura.
l Tampoc s'ha pogut tirar endavant un accés
segur i còmode des del poble fins al cementiri i
la parada del bus, a la N-260.

L'alcalde, Sr. Bartolomé, ha anunciat la seva
dimissió per al proper juny de 2017 i ell mateix
ha designat com a successora la Sra. Júlia Gil,
actual tinent d'alcalde i número 2 de la Llista
Electoral de CiU. A ambdós els correspon la
interpretació correcta del fet que Avinyonet de
Puigventós sigui el POBLE DE LA
PROVÍNCIA DE GIRONA AMB MENYS
DESPESA PER HABITANT. És aquesta una
classificació que no satisfà pas el nostre Grup
Municipal i que és mostra que potser les
gestions al Consell Comarcal, Diputació i
altres ens no és tot el reeixida que caldria.
Veiem que encara li manquen moltes coses, al
poble, i sense recursos, malament ho tindrem
per a emprendre-les.
Només ens resta desitjar als veïns i veïnes
d'Avinyonet unes Bones Festes de Nadal i que
l'any 2017 ens sigui pròsper. I també, com
sempre, posar-nos a la disposició de tots els
avinyonetencs i avinyonetenques.

RACÓ DE LES ENTITATS
INTERNACIONAL DE LA DONA 2016
Estem contentes: ja és la 13a També hi ha quadres, estovalles,
Exposició!
cobrellits, tovalloles, cortines, punt
de creu, molt de ganxet, patchwork,
I hem seguit el mateix ritme de roba de criatura i de gent gran, molt
sempre: dijous i divendres recollim el antiga, elements pràctics per desar
que cadascú porta, que és una mica diferents estris, objectes de
de tot, ho posem bé i ho canviem no decoració, alguna feina a mig fer, la
sé quantes vegades de lloc, perquè taula dels follets amb el dibuix que
cal mirar-s'ho de lluny per si queda l'any passat ens va fer Mn. Pep per al
bé o no, combinar espai, colors i grup de Dones Independents.
treballs.
La novetat és que aquest any tenim
La sala de dalt del Cafè és lluminosa ocells i xais, una bona atracció per a
i càlida, s'hi està molt bé, i encara hi la mainada... i també per als grans.
llueixen les banderoles de la darrera De fet, crear és sorprendre!
festa que s'hi va fer.
Però per damunt de tot tenim la
germanor i la companyia d'una
Dissabte i diumenge ens trobem allà tertúlia que es va fent mentre som
per gaudir-ne amb tothom qui ve a allà. Això sí que és un tresor! I encara
visitar-nos. És una exposició molt ho és més a l'hora de desmuntar:
variada, com sempre, obrint camins surten mans i ajudes de tot arreu, la
als nous treballs que cadascú fa, manera de fer poble i anar endavant.
cada vegada més difícils i polits.
Cada any tenim damunt la taula els
Tenim una llibreria buida, que fa molt àlbums de fotos per poder recordar...
de goig. Al cim hi hem posat el suro Gràcies a tothom,
de sempre, amb retalls de diaris,
poemes i fotos.
L'organització

Muntar l'escenari i les cadires, escriure, recitar, escoltar, aplaudir, fer
fotos, oferir quelcom per compartir, el recull dels poemes, el preciós
dibuix de la portada, la presentadora, la decoració, parar les taules del
jardí... recollir al final i la col·laboració del nostre Ajuntament.
Tot això és com els castellers: els uns sense els altres no seríem res. I
així, tots junts podem bastir alguna cosa positiva per al conjunt. No
descobrim res, és com tants fets de la vida, però de tant en tant cal ferho present, perquè d'aquesta manera tots en som conscients.
La mainada del Casal va obrir la Vetllada amb una part del poema “El
poble” de M. Martí i Pol. És un goig poder treballar un poema amb ells i
la coordinació dels monitors. Després es van anar succeint poemes i
escrits, amb una gran variació de temes. Cadascú diu el que porta a
dins i ho comunica, tant si és trist com divertit: no hi fa res, tothom hi té
un lloc.
Un any més, gràcies a tothom per col·laborar-hi.
L’organització

Tècnics de so

Aquesta vetllada de poesia, inclosa en el actes de la Festa Major del
nostre poble, és un esdeveniment que ens implica una mica a tots.
Cadascú fa una feina diferent, però igualment valuosa.

Vetllada de poesia 2016

XVII VETLLADA DE POESIA DE SANT JAUME

RACÓ DE LES ENTITATS
ASSOCIACIÓ VENDAVAL
L'Associació de Joves Vendaval el passat mes de juliol vam encetar la
Festa Major d'Estiu amb el primer Txupinasso d'Avinyonet de Puigventós.
També hem col·laborat amb altres activitats de la Festa Major, com
l'exposició de vehicles clàssics i la Fira Vintage, amb el concert de swing:

Aquest any la pluja no va aparèixer i ens va permetre poder fer el Vendaval Music. Vam començar a la tarda amb el concert
infantil de Heavy per Xics. A la nit vam continuar la festa amb els concerts de Merkado Negro, The Cuits, Pinocchios i DJ
Sito. Enguany vam apostar per innovar i fer el sopar del Vendaval Music i de la Fira Vintage amb food trucks. Cal dir que
aquest canvi introduït el valorem molt positivament i estem molt contents de tot el desenvolupament de la Festa Major.

Acabada la festa ja ens vam posar a treballar en l'edició d'enguany de la Fira del Follet,
que es va celebrar els dies 8 i 9 d'octubre. Durant tot el cap de setmana, els carrers i places
d'Avinyonet de Puigventós es van omplir de famílies que van gaudir d'activitats, tallers,
contacontes... Podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que va ser un gran èxit de púbic
i participació.

No volem acabar aquest escrit sense agrair la
col·laboració de tots els joves que, d'una manera o
d'una altra, han participat i treballat perquè tot això
es pogués portar a terme.
I també volem animar a tot aquell que vulgui
col·laborar que es posi en contacte amb un de
nosaltres.
ASSOCIACIÓ DE JOVES
VENDAVAL

DONES
INDEPENDENTS
Ha passat un any més i nosaltres estem al
peu del canó, que és un dir, perquè allà on
ens trobem és al Bar de la Manoli o a la
plaça, conversant, fent alguna manualitat o
buscant el fil de com es fa això o allò i de
quina manera quedarà millor.
Aquest estiu hem fet una excursió
magnífica a Palera, hem organitzat algun
dinar, vam anar a jugar a un mini golf -on
ens vam divertir molt!
Vam celebrar la jubilació d'una de la colla,
que a última hora es va posar malalta i no
va poder venir, però així vam tenir ocasió
de celebrar-ho dues vegades...
Aquelles papallones precioses que
decoraven la plaça eren fetes nostres, i
també algunes coses que van ser molt
lluïdes durant la Fira del Follet.
Ara estem treballant en una decoració que
ens ve molt de gust, per fer al voltant de
Nadal. Quan surti aquest butlletí ja estarà
feta!
Així que no volem tancar l'any sense
desitjar un bon 2017 a tothom!

LA SOCIETAT D’AVINYONET
Som-hi! Ja hi tornem a ser! Ja tenim les
festes de Nadal en camí!
Aquest any, poques novetats tenim pel
que fa a la Societat Recreativa La Unió
Avinyonetenca, tot i que n'hi ha una de
molt important: a hores d'ara podem dir
que som una entitat privada i sense
ànim de lucre i tenim les escriptures i
els estatuts modificats i legalitzats. Això
vol dir que la Societat Recreativa La
Unió Avinyonetenca no depèn de
l'Ajuntament, el qual passa a ser un
soci més, com tots els socis, tot i que
això no vol pas dir que no col·laborem
amb l'Ajuntament cada cop que ens
demani la sala. Hem treballat junts i
seguirem treballant junts pel poble.
No cal repetir les diferents activitats en
les quals participa la Societat com a
entitat, sempre a disposició del soci,
així com de les altres entitats del poble,
ja que, des de l'inici l'any 1910, i com el
seu nom indica, és la UNIÓ, fomentar la
unió del poble.
Volem agrair la tasca de tots els socis
per poder seguir endavant, així com la
de la dispensadora i tot el seu equip.
Bones Festes!

RACÓ DE LES ENTITATS
ASSEMBLEA TERRITORIAL AVINYONETVILAFANT

LA NOSTRA PARRÒQUIA

Enguany la nostra assemblea territorial, juntament
amb totes les de les comarques gironines, va
participar en l'acte de la Diada, que va omplir el
passeig dels Països Catalans de Salt.

Aquest any hem iniciat la Catequesi de
primera comunió amb un grup de set
nens i nenes molt il·lusionats: l'Aina,
l'Arnau, l'Assier, la Georgina, l'Hugo,
la Laura i la Núria. Cada divendres es
reuneixen tots a la biblioteca per
preparar-se i seguir amb la seva
formació cristiana, la qual té en
compte quatre dimensions: conèixer,
celebrar, viure i pregar.

Uns dies abans, i a fi de motivar la gent del poble, es
van col·locar unes grans pancartes a l'entrada d'
Avinyonet i a la sortida de Mas Pau. Aquestes es van
retirar l'endemà del 27 de setembre, aniversari de la
celebració
de les eleccions al Parlament de
Catalunya.
Actualment l'ANC està preparant la nova campanya
UN PAÍS INFORMAT. Per aquest motiu la nostra
assemblea territorial organitzarà diferents actes als
quals estareu tots convidats.

CURS DE RESTAURACIÓ I RECUPERACIÓ DE MOBILIARI ANTIC
curs on aprendre tècniques i procediments, és un espai on es
crea, es comparteix i es gaudeix del treball manual i artístic.
És veritat que hi ha procediments més feixucs, com pot ser
polir la fusta, però el resultat final val tant la pena!

Durant aquests anys hi han passat moltes
persones i algunes d'elles encara vénen amb
les mateixes ganes d'aprendre que el primer
dia. El taller de restauració és molt més que un

És un espai agradable, divertit i acollidor. Les alumnes també
ho són i el temps, mentre treballem, passa molt de pressa.

Detall de cuineta a restaurar

Ja fa més de cinc anys que vàrem engegar,
amb molta il·lusió, el projecte dels tallers de
restauració de mobles a Avinyonet amb
l'estreta col·laboració de l'ajuntament de la vila.

Per a mi, com a professora, el més gratificant de tot és veure la
cara de satisfacció d'un alumne un cop ha acabat el treball i
s'emporta la peça a casa.
En aquest curs aprenem tècniques, materials, productes i
procediments per a la conservació i restauració de mobiliari i
objectes antics. Alhora, i amb la idea de reciclar i recuperar
objectes i mobles que estan en desús, també aprenem
diferents aplicacions de pàtines d'envelliments i pintures.
D'aquesta manera els donem una nova oportunitat.
El curs s'inicia a l'octubre i finalitza al juliol, i s'imparteix els
dimecres, de 18.30 a 21 hores.
Preu: 55 €/mensual i 20 € a l'inici del curs per al material.
La incorporació al curs es pot fer en qualsevol moment.
Professorat: Pep Miret i Keka Gil
Restauracions Miretgil, de Cabanes

EL CLUB PETANCA AVINYONET
Un any més, aprofito l'ocasió d'escriure unes línies sobre
com s'ha desenvolupat el nostre club aquest 2016.
Enguany celebrem els 18 anys de vida i seguim amb la
mateixa il·lusió i entrega que el primer dia. Com a
presidenta, em sento molt orgullosa de portar el nom del
nostre estimat poble per molts racons de la nostra
geografia, i de fer-ho amb molta competitivitat i humilitat.
Ha estat un any molt positiu i el podríem resumir en noves
victòries dels nostres jugadors als campionats provincials
i l'ampliació, molt esperada i necessària, de les nostres
instal·lacions.
Pel que fa al primer punt, com faig sempre, m 'agradaria
anomenar els jugadors que aquesta temporada han
guanyat algun del campionats que s'han celebrat a la
província de Girona:
En categoria masculina, Joan González Arisó, Xavier
Expósito Rejas i Ramon Carreira Sánchez, que han
quedat campions de la fase prèvia provincial de segona i
del campionat Sant i Patró. En categoria femenina, al
campionat Sant i Patró, Encarnita Campos Cerdá, Ana
Millet Ariza i Eufrasia Cintas Torres han quedat segones
classificades i Mari Aneiros Fernández, Amelia
Fernández Candales i Meli Aneiros Fernández han
quedat terceres. Al campionat Copa President, Josefa
Ruiz Alcázar, Anita Pérez Molina i Francisca Moreno
Ranjal han quedat segones classificades. Al campionat
de dupletes Beatriz Orons Marcote i Carmen Fores
Moreno han quedat terceres classificades. I finalment, al
campionat individual, Josefa Ruiz Alcázar ha quedat
tercera classificada.

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ
S´acosten dies de festa, de joia en família i, ja se sap, de
gresca i xerinola, en què sempre ve de gust recordar
moments viscuts al voltant de la taula, amb la gent
estimada tot cantant alguna nadala o qualsevol cosa que
ens transporti a un lloc privilegiat en la nostra memòria.
Ens agradaria aprofitar aquestes línies per convidar-vos a
cantar amb nosaltres, que ens vingueu a veure i que
pugueu palpar el bon ambient que es respira dins la nostra
entitat. Us convidem que formeu part del nostre cor.
Des de l´Orfeó de l´Empordà us desitgem a tots i a
totes...MOLT BONES FESTES!
Raquel Miguel
Presidenta de l´Orfeó de l´Empordà

Des d'aquí vull felicitar a tots els jugadors i les jugadores
del club (tant els premiats com els que aquesta temporada
no ho han pogut aconseguir) i agrair-los el seu esforç, la
seva dedicació i la seva esportivitat. També aprofito per
animar-los a continuar així perquè la temporada que ve
sigui igual o més exitosa que la present.
Pel que fa al segon punt que comentava a l'inici d'aquest
escrit, vull expressar la meva felicitat i la de tots els
membres del Club Petanca Avinyonet per l'ampliació de
les nostres instal·lacions amb la construcció d'un tancat
de fusta per a dues pistes, cosa que per fi ens permetrà
poder entrenar en bones condicions per preparar els
campionats més importants de la temporada, que
acostumen a fer-se en ple hivern. Ara ni la fred ni la pluja
seran impediment perquè la gent del club pugui fer un
entrenament en condicions. És un honor poder ser el
primer club de la província (i un dels pocs a tota
Catalunya) a tenir unes instal·lacions d'aquesta qualitat.
Des d'aquí només tenim paraules d'agraïment cap a tot
l'equip de l'Ajuntament del poble, perquè sense el seu
esforç i dedicació no haguéssim pogut aconseguir
aquestes millores tan necessàries i esperades. De tot cor,
moltes gràcies a tots i a totes.
I per finalitzar, només vull desitjar-vos un any més unes
molt bones festes de Nadal, que el proper any 2017 sigui
meravellós per a tothom i que siguem sent un poble unit i
modèlic davant les adversitats.
La Presidenta del C.P.Avinyonet
Encarnita Campos

RACÓ DE LES ENTITATS
FUTBOL CLUB AVINYONET
Quan s'apropa l'acabament de l'any, tots ens
omplim la boca de bones obres, millors desitjos
i missatges que bloquegen les xarxes socials i
tot allò que les envolta. No podem oblidar tot
això, que és tan cert com que el Sr. Trump ha
guanyat per sorpresa.
El nostre club de futbol, el d'Avinyonet de
Puigventós, amb dos equips que juguen les
lligues en categoria de Caganius i Benjamí
Preferent i dos equips de Veterans, va
escampant el nom per on toca anar a jugar,
siguin quins siguin els resultats dels partits.
Sabem que el que més queda, o volem que
quedi, és el nostre nom i que la gent recordi que
existim, que estem treballant amb una gestió
de recursos mínims, un treball encaminat a fer
que els jugadors se sentin a gust i que
entenguin el missatge de treball en equip.
També, que recordin que sempre cal esforçarse més per tirar endavant, que és molt guai
guanyar, però que encara té més mèrit saber
perdre amb dignitat. Tot és un aprenentatge de
valors, de comportaments, de saber anar amb
actitud arreu.

De cares a la temporada vinent, des de la Junta
s'està treballant per cercar entrenadors que
tinguin la titulació corresponent (requisit
indispensable). També volem entrenadors per
portar equips a Federació amb la remuneració
que pertoqui. Si algú té interès a incorporar-se
al club en aquesta tasca, que no dubti a
contactar amb nosaltres.
D'altra banda, hem d'afegir que aquest Nadal
s'ha decidit dur a terme la celebració de tres
dies de QUINA. Seran dos dies a la nau
municipal de Mas Pau i un dia a la sala de La
Societat del nucli antic. Totes aquestes tardes
de lleure i diversió no serien possible sense la
col·laboració de patrocinadors, anunciants,
pares i mares, personal de la Junta, etc.
GRÀCIES a tothom!
Tornant al principi, rebeu, des del Futbol Club
Avinyonet, els millors desitjos per acabar l'any i
encara molt millors per al nou any 2017.

AFA GONÇAL COMELLAS
Molts de nosaltres ens preguntem què
vol dir exactament AFA o pertànyer a
l'AFA de l'escola dels nostres fills.
Doncs, aprofitant el canvi de Junta
d'aquesta associació en aquest curs
escolar 2016/17, ens agradaria
explicar-vos què significa.
L'Associació de Famílies d'Alumnes
de l'Escola Gonçal Comellas
d'Avinyonet de Puigventós pretén,
dins dels seus objectius principals,
donar suport als pares i mares en tot
allò vinculat a l'educació dels seus fills i
promoure la participació de tothom: la
col·laboració de les famílies és el més
important per tirar endavant nous
projectes.
La nova Junta està formada per 13
persones. Mai vist abans en tota la
història d'aquesta petita escola! Què
significa això? Doncs que hi ha molta
gent implicada a la qual l'importa el dia
a dia de l'escola i que vetlla per la
qualitat d'una bona educació.
Aquest equip vol facilitar la relació
entre família i escola. A més,
representa, juntament amb altres
membres amb veu i vot, el Consell
Escolar del centre davant de les
diferents institucions educatives quan
convingui.

Fer propostes, fer suggeriments,
col·laborar quan es pugui, orientar les
famílies sobre els seus drets i deures
són algunes de les funcions i objectius
d'aquesta nova Junta.
Per què és bo participar en l'AFA de
l'escola?
Doncs, en primer lloc, perquè podràs
conèixer i entendre com funciona
l'escola, el sistema educatiu i la
comunitat educativa. També, perquè
podràs fer saber i compartir amb altres
pares i mares les teves inquietuds i
propostes i, finalment, perquè quan les
famílies prenen part en les activitats
del centre i de la comunitat educativa,
els fills i filles van més a gust a l'escola i
estudien amb més ganes.
Dins de les diferents activitats que
s'organitzen, les més reclamades fins
ara han estat tant l'acollida matinal
com la del migdia, tot i que cada cop
més les activitats extraescolars que
s'ofereixen, donada la seva diversitat,
són més participatives que anys
enrere.

Des de la Junta de l'AFA es vol
col·laborar, organitzar i compartir
moments amb els nostres fills. Per ferho és necessària la participació de les
famílies; sense el seu suport, ja sigui
abonant la quota anual o ajudant a
preparar alguna de les activitats que
es proposen al llarg del curs (loteria de
Nadal, Sant Jordi, fotografia de Nadal i
de fi de curs...), tot això no seria
possible.
L'estudi i l'aplicació de noves
normatives, el temps de dedicació i les
reunions de treball són petits esforços
que tots ells estan fent, de manera
altruista, per tal de tirar endavant
aquesta associació.
Us animem a tots a formar-ne part!
www.afagcomellas.cat
afa@afagcomellas.cat

LLAR D’INFANTS
La tardor a la llar d’infants
La tardor és una estació que ens ofereix
moltes sensacions i molt diferents.
Observem el canvi que hi ha al nostre entorn,
com per exemple que cauen les fulles dels
arbres i els colors són diferents dels que
teníem fins ara. També ens adonem que
comença a fer més fred i que ens hem
d'abrigar. Pel que fa al menjar, trobem noves
fruites i verdures que durant l'estiu no teníem,
etc.
A la llar d'infants treballem tots aquests
aspectes de manera vivencial, a través de
l'experimentació, i utilitzem alguns d'aquests
elements que trobem durant la tardor per
treballar altres llenguatges, com el plàstic,
per exemple.
A continuació mostrem algunes de les
activitats que fem per treballar aquesta
època de l'any.
Llar d'infants PUIGVENTÓS

L’ESCOLA
EL PROJECTE TIRABUIXÓ A L'ESCOLA GONÇAL COMELLAS
L'Escola Gonçal Comellas, seguint en la línia d'escola activa i innovadora, enguany iniciarà el
Projecte Tirabuixó. Aquest projecte ja s'ha dut a terme en algunes escoles de la Garrotxa i del
Gironès i ha estat molt ben valorat per alumnes i professionals de l'ensenyament. Val a dir que és
un projecte que rep el suport de la Fundació Jaume Casademont. El Projecte Tirabuixó són unes
taules de moviments amb música que es realitzen diàriament a l'escola, encaminades a
preparar l'alumnat per aconseguir, d'una banda, una millor predisposició al treball, l'aprenentatge i
la sociabilitat dins l'àmbit escolar, i de l'altra, una millor relació amb el seu cos i amb les seves
emocions. Les taules duren de 6 a 7 minuts i es fan al principi del dia i a l'aula amb el professor. És
una rutina diària abans de començar el dia a l'escola, un hàbit saludable que ajuda els alumnes a
centrar-se i autoregular-se. El projecte consta de diverses fases. Una primera fase, en què els
mestres han de formar-se i integrar les taules d'exercicis. Una segona fase, que és la posada en
marxa del projecte amb els alumnes tot incorporant les taules d'exercicis a la rutina escolar, i una
última fase de supervisió per part dels professionals que duen a terme el projecte, per veure com
ha anat i què es pot millorar.
A principi de gener del curs 16/17 els alumnes ho començaran a posar en pràctica.
Tot plegat complementa el treball de cinesiologia educativa que es porta a terme a l'escola des de
fa uns quants anys i que tants beneficis aporta, tant des del punt de vista emocional com
l'acadèmic: cal tenir en compte que l'escola obté cada any òptims resultats tant en les proves
internes de centre com en les proves externes que marca el Departament d'Ensenyament.

RACÓ DEL

JOVE

AGENT DE SALUT COMARCAL
L’Agent de Salut Comarcal és un
servei d’orientació psicològica i de
salut integral dirigit a joves entre 12 i
25 anys.
Consisteix en:
l

l
l

l
l

Assessorament i consell breu en
temàtiques de salut mitjançant
una atenció personalitzada,
individual i confidencial als joves
que ho sol·licitin.
Suport i assessorament a les
famílies.
Desenvolupament i foment
d’activitats de promoció de la
salut.
Informació sobre conductes de
risc relacionades amb la salut.
Realització de xerrades i
formacions de salut i també
col·laboració amb accions i
campanyes de promoció i
prevenció de la salut
(drogodependències, habilitats
socials, alimentació...).

On i quan
la puc
trobar ?!

Oficina Jove de Figueres
o
agentsalut@gmail.com

Dijous, de
16 a 19 hores

SALUT
LA MEVA SALUT
Les persones majors d'edat, a través de “La Meva Salut”, poden accedir a les dades i a la
informació més rellevant sobre la seva salut.
És un espai digital, personal i intransferible, que permet a la ciutadania consultar la informació i les
dades de la salut i utilitzar-lo de forma segura. A més permet la realització de tràmits electrònics.
De moment només poden utilitzar-lo els majors de 18 anys, identificant-se amb el DNI i el número
de la targeta sanitària.
El portal inclou la informació que s'ha generat en l'atenció sanitària prestada en algun dels centres
assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les
vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics, els resultats de les proves i
les exploracions complementàries.
Per sol·licitar l'accés a “La Meva Salut “ cal anar a Admissions del CAP amb el DNI i la TSI (targeta
sanitària individual) i us l'activaran.

L’AJUNTAMENT INFORMA
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA I CONSUM DE
BEGUDES ALCOHÒLIQUES A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS
L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha sigut
pioner en aquest tema. Va convocar als
ajuntaments de Navata, Lladó, Llers i Vilamalla
per plantejar el problema del consum de les
begudes alcohòliques en les festes per part del
jovent, però atès que de moment no s'ha pogut
tirar endavant res conjunt, hem creat una
ordenança específica per Avinyonet de
Puigventós.
Des de l'equip de govern pensem que no es pot
criminalitzar a tota la mainada pel comportament
d'uns quants i que per tant s'ha d'intentar trobar
solucions.
Una primera actuació va ser crear una ordenança
municipal que reguli la venda i el consum de
begudes alcohòliques la qual permetrà als
Mossos d'Esquadra poder actuar i comissar les
begudes als menors i telefonar als pares per
assabentar-los del succeït.

En Ple ordinari de 6 d'abril, amb els vots a favor
dels 5 membres de l'equip de govern i l'abstenció
del grup a l'oposició, es va aprovar
provisionalment l'establiment de l'ordenança
reguladora DE LA VENDA I CONSUM DE
BEGUDES ALCOHÒLIQUES A LES VIES I
ESPAIS PÚBLICS.
Es va aprovar definitivament després d'estar
exposada al públic sense rebre cap al·legació.
Des del consistori vam pensar que era molt
important que l'ordenança ja es pogués aplicar
per a les festes d'enguany.
Des del Departament d'Interior han valorat molt
positivament aquesta ordenança i ens l'han
sol·licitat per a que serveixi de model per a altres
municipis.

INAUGURACIÓ DE LES PISTES
COBERTES DEL CLUB PETANCA
P L A D ’ I G U A LTAT I N T E R N D E AVINYONET
L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DE
El passat 3 de desembre de 2016, es va portar a
PUIGVENTÓS
L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, ha
assumit el compromís institucional d'impulsar la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes a
l'àmbit del municipi.
Com a ens local necessitem fer una
autoavaluació que ens permeti coordinar el
funcionament intern i la imatge pública que
projectem. Cal impulsar estratègies internes a
favor de la igualtat d'oportunitats, no només per
coherència interna amb els principis i valors
d'igualtat que fomentem, sinó també per a una
major motivació i compromís del personal.
A més, cal garantir el compliment de l'art. 16 del
reglament (CE) núm. 1083/2006, així com la DA
8a de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en el sentit que
s'haurà de disposar d'un pla d'igualtat de l'ens,
que reculli l'abast requerit en la normativa
esmentada i el propi EBEP, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
Per tot això, i en compliment de la disposició
addicional vuitena de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, hem elaborat un Pla d'igualtat
d'oportunitats intern, per incorporar la
perspectiva de gènere en les polítiques internes
de gestió, en els processos organitzatius i en la
cultura institucional.

terme la inauguració de les noves pistes cobertes
del Club Petanca Avinyonet.
Els responsables del Club Petanca Avinyonet
valoren molt positivament la construcció de les
noves pistes. Els integrants del club hi dediquen
moltes estones a practicar aquest esport i ara
podran disposar d'un espai per fer-ho a aixopluc
del mal temps.
El Club Petanca Avinyonet organitza i participa en
diversos campionats i lligues, en les que podem
sentir-nos orgullosos de les seves classificacions,
portant arreu el nom del nostre municipi.
Des de l'Ajuntament, volem felicitar al Club
Petanca Avinyonet i a la seva presidenta, la Sra.
Encarnita Campos, per tots els anys de dedicació,
pel bon manteniment i cura de l'espai i de les
instal·lacions i pels bons resultats i excel·lent
organització dels actes.

L’AJUNTAMENT DECIDEIX REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES AMB GLIFOSATS
L'Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d'un entorn saludable i té l'objectiu d'eliminar
progressivament l'ús de roundup en el manteniment de la jardineria. Per aquest motiu, buscarà alternatives
ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient.
Malgrat ser un producte autoritzat i específic per espais públics i zones verdes, es tracta d'un producte tòxic.
Les intervencions que s'han portat a terme durant el 2016 per tal d'eliminar les herbes de les voravies urbanes i
altres espais públics a través de la fumigació amb productes que contenen aigua de glifosat, concretament amb
Roundup, s’ha acotat i reduït molt. S'ha aplicat exclusivament i bàsicament a voreres i zones urbanitzades. En
aquest sentit s'ha decidit suspendre de forma immediata l'ús d'aquests herbicides en àrees d'esbarjo
infantil/esportiu i zones pròximes als marges de superfícies conreades i de camins propers a l'àrea urbana.
Paral·lelament, i volent aplicar el principi de precaució, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb empreses
especialitzades i altres administracions i està estudiant la substitució d'aquests productes per altres de més
innocus, segurs i no tan persistents. La idea seria abandonar progressivament la fumigació amb herbicides que
continguin glifosats.
Mentrestant, demanem comprensió als ciutadans per la presència excessiva d'herbes en determinades zones.
Les herbes al marge de camins ajuden a mantenir un equilibri en la biodiversitat del medi, per tant, també
garanteixen la subsistència d'espècies autòctones (que poden ser de consum humà), a la vegada que permeten
tenir un entorn verd i natural propi d'una zona rural, com és el cas d'Avinyonet de Puigventós.

ENDEUTAMENT PER HABITANT
Totes les administracions públiques han d'establir un límit de deute com a garantia de sostenibilitat
pressupostària. Tal com diu la llei, aquest índex és fonamental per garantir la sostenibilitat pressupostària del
Consistori i es té molt en compte per avaluar la seva situació.
L'índex relatiu al deute per
càpita ha de ser analitzat
observant la seva evolució
al llarg del temps.
Òbviament, com més gran
és el nivell d'endeutament,
major risc d'insolvència es
produeix.
L'Ajuntament d'Avinyonet
de Puigventós ha anat
reduint progressivament el
seu deute viu gràcies al
seu model de gestió
econòmica. Això no
implica que no s'hagin fet
inversions ja que, més
enllà de les permeses en
el pressupost (tenint en
compte el compliment de
la llei en base a la regla de
la despesa i estabilitat
pressupostària), la bona
gestió econòmica ens ha
permès eixugar el deute
heretat i optar a la partida
per a inversions
f i n a n c e r a m e n t
sostenibles.

L’AJUNTAMENT INFORMA
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CASTELL D’AVINYONET-COMANDA
HOSPITALERA
L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, és conscient de la necessitat de potenciar l'educació i
sensibilització cultural, així com la conservació dels monuments d'interès històrico-cultural i
patrimonial.
Després de tenir coneixement de la publicació, per part de l'Àrea de Cultura de la Diputació de
Girona, de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a la
restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial, l´Ajuntament d´Avinyonet de Puigventós
va redactar i sol·licitar que sigui admès un Projecte per a la restauració i conservació del Castell
d'Avinyonet-Comanda Hospitalera.
El projecte inicial té un cost de 12.500 euros, 10.000 euros dels quals els aportarà l'Àrea de Cultura
de la Diputació a través de l’esmentada subvenció.
El Castell d'Avinyonet data de la 2a
meitat del segle XI. Posteriorment,
fou convertit en comanda dels
cavallers de l'Ordre de l'Hospital i
està declarat com a Bé Cultural
d'Interès Nacional.
Aviat s'iniciaran les obres de
rehabilitació, que es portaran a
terme en diferents fases.
L'actuació pretén recuperar els
elements originals de l'edificació
principal.

CANVI D’ENLLUMENAT I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A LA URBANITZACIÓ MAS PAU
L'actuació permetrà assolir un estalvi de gairebé el 45 % respecte el consum actual.
En un context de preocupació
econòmico-ambiental com és l'actual,
som conscients de la necessitat
d'optimitzar el consum d'energia i
utilitzar fons d'energia alternativa.
L'enllumenat públic és un servei que
presenta gran consum energètic que
permet l'execució d'actuacions amb
gran potencial d'estalvi, tant
econòmic, com en emissions de CO2.

s'emmarca el programa BEenerGI del
servei de Medi Ambient de la Diputació
de Girona, que ha rebut finançament
del programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horitzó
2020. Aquest programa té per objectiu
dur a terme l'assistència tècnica en
treballs qualificats que els ens locals
encomanen al Servei de Medi Ambient
en matèries d'eficiència energètica i
energies renovables.

L'actuació consistirà en la substitució
de totes les lluminàries de VSAP L ' A j u n t a m e n t d ' A v i n y o n e t d e
(vapor de sodi) per altres de tecnologia Puigventós va presentar una sol·licitud
d'assistència mitjançant el Pla de
LED.
Serveis esmentat a la qual, la
La Diputació de Girona va aprovar un coordinadora del programa BEenerGI i
pla de serveis per al foment de el cap de Servei de Medi Ambient van
l'eficiència energètica en el que informar favorablement.

Actualment, ja s'han portat a terme els
treballs d'assistència tècnica per
millorar l'eficiència energètica de
l'enllumenat públic exterior de la
urbanització Mas Pau, que han
consistit en l'estudi de viabilitat,
auditoria energètica, inventaris de
punts de llum i mapes lumínics i
assessorament tècnic i jurídic.
La coordinadora portarà a terme el
concurs públic que haurà de decidir
l'empresa de serveis que durà a terme
el projecte.
El finançament de la inversió es farà,
en part, mitjançant subvenció de la
DDGI i, per altra banda, amb l'estalvi
energètic fins assolir el total de la
inversió.

MILLORA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Properament s'iniciaran les obres per a la millora de la deixalleria municipal de Mas Pau. S'han projectat diferents
intervencions dins l'actual deixalleria, unes, de millora pròpiament de les instal·lacions i unes altres per minimitzar
l'impacte visual d'aquesta envers el seu entorn.
Un dels aspectes de millora més important és l'ampliació d'una franja de 4.0m al llarg de la deixalleria per la part de
2
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ponent, que suposarà tenir una superfície de 618.53m davant els 475.18m actuals. Aquesta ampliació implica
l'allargament del mur de contenció de terres de formigó armat, el trasllat de la tanca vegetal i la instal·lació d'un nou tipus
de tanca al llarg de la part ampliada. S'augmenten també les superfícies pavimentades de formigó tant a la zona de
vianants com a la zona de dipòsit dels contenidors.
Una altra de les intervencions a realitzar, és la construcció d'una edificació tancada a base de parets de bloc de formigó i
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d'estructura metàl·lica, amb una superfície de 43.16m , amb la finalitat de protegir i tancar els residus d'aparells elèctrics i
electrònics i els considerats com a especials.
Un altre objectiu del projecte, com s'ha comentat a l'inici, és la millora de la imatge exterior de la deixalleria. Es pretén
realitzar una tanca exterior a carrer molt més adient amb aquest entorn urbà. Es preveu la construcció d'una tanca de
perfils Z d'acer corten de 80x40x3mm disposats verticalment i separats 6cm entre ells, sobre una subestructura metàl·lica
ancorada sobre el mur de tanca existent. També es preveu amb aquesta solució renovar els dos portals existents, un de
corredís motoritzat de 6.0m d'amplada per a l'entrada de vehicles pesats i un de 4.5m d'amplada amb dues fulles
practicables a la zona de vianants.
Amb aquest projecte es pretén millorar les instal·lacions per als vilatans del nostre municipi i dificultar l'abocament de
deixalles a aquells que no són veïns. Tanmateix, serem autosuficients i no dependrem de la deixalleria de Vilafant per
abocar la runa i els residus especials, per la qual cosa deixarem d'abonar les quotes que actualment estem pagant a la
deixalleria de Vilafant per aquests abocaments.

FLAIXOS D’INTERÈS
LLICÈNCIA D’OBRES
Recordeu que per a qualsevol tipus d'obra que vulgueu fer a casa vostra necessiteu sol·licitar una
llicència d'obres a l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta sol·licitud és regular les obres en base a la
normativa vigent. Per tal d’agilitzar el tràmit s’ha establert, en determinats supòsits, la possibilitat
de l’obtenció de la llicència d’obres pel règim de comunicació prèvia. En cas que no ho sol·liciteu
ens veurem obligats a obrir un procediment de protecció de la legalitat urbanística. Per a qualsevol
dubte dirigiu-vos als serveis tècnics municipals perquè us orientin. Podeu consultar la normativa a
la web de l’Ajuntament, a l’apartat d’urbanisme.

CALENDARI FISCAL
Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Cementiri: del 15 d’abril al 15 de juny.
IBI rústica i urbana: del 15 d'octubre al 15 de desembre.
IAE (XALOC): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Taxa de rètols publicitaris: del 15 d'octubre al 15 de desembre.
Aigua i escombraries: trimestral.
Es pot sol·licitar el fraccionament de l’IBI abans del 15 d’abril. L’import del primer pagament
equivaldrà al 40% del principal de l’import i es carregarà en el compte corrent en què s’hagi
domiciliat el pagament el dia 15 de juny de cada any. L’import del segon termini serà del 60%
restant, i també es carregarà en el compte corrent el primer dia del període voluntari. L’import
mínim per a sol·licitar el fraccionament serà de 200€ / objecte tributari.

Projectes ie
inversions d la
millora de ó
urbanitzacidel
Mas Pau i
poble
Inversions realitzades durant l'any 2016
æ Reparació de les voreres del Mas Pau. L´actuació va consistir a substituir els
panots malmesos per altres de nous.
æ Arranjament i pintura de l'edifici de la Llar d'Infant.
æ Construcció de les pistes cobertes al Club Petanca Avinyonet.
Inversions compromeses i previstes per l'any 2017
æ Ampliació i millores de la deixalleria del Mas Pau.
æ Canvi d'enllumenat i millora de l'eficiència energètica a la urbanització Mas Pau
æ Restauració i conservació de la Comanda Hospitalera (“Cal Cagó”).
æ Millores de l'edifici de l'Escola Gonçal Comellas.

INICIATIVA PER INFORMAR ALS
VEÏNS MITJANÇANT CORREU
ELECTRÒNIC
Amb l'objectiu d'apropar
l'Administració Local a la ciutadania
i fomentar nous canals
d'informació, comunicació i
participació, des de l'Ajuntament et
volem proposar una nova iniciativa:
potenciar la comunicació
Ajuntament-ciutadà mitjançant
correu electrònic, per així anar
reduint, de forma progressiva, les
bustiades en paper.
Per tot plegat, et demanem que
ens enviïs les teves dades a través
de la pàgina web municipal i rebràs
les darreres notícies, els actes que
es faran els propers dies i altres
informacions municipals d'interès al
teu correu. Inscriu-te a:
www.avinyonetdepuigventos.cat
A l’apartat de L’Ajuntament / Informacions
d’interès / Subscripció a les notícies

ANUNCIS
!Resolució d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al

municipi d'Avinyonet de Puigventós a l'empresa REDEXIS GAS, S.A.
!Nou conveni per a la recollida d'animals abandonats i per a la gestió i

control de colònies de gats.

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

MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament
c/ Ajuntament, 4
Tel. 972 54 70 69

ENTITATS AVINYONETENQUES

FAX: 972 54 68 18

ajuntament@avinyonetdepuigventos.cat
www.avinyonetdepuigventos.cat

Horari d'atenció al públic:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 9 a 14h.
Horari serveis tècnics (arquitecte):
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 13h.
Horari tècnica de joventut i borsa de
treball: Dimecres de 10h a 12h.
Dispensari (Edifici de l'Ajuntament)
Tel. 972 54 61 34 (trucada desviada al
CAP de Vilafant).
METGE
- Dilluns de 8:05 a 13:20h
- Dimarts de 8:05 a 10:05h
- Dijous de 15:20 a 19h
- Divendres de 10:20 a 13:20h
INFERMERIA
- Dilluns de 8:05 a 13:20h
- Dimecres de 9:10 a 10:10h
- Dijous de 15:20 a 19h
- Divendres de 10:20 a 13:20h
CAP VILAFANT: 972 51 43 49
URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON: 061
EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ
CIVIL, BOMBERS, MOSSOS
D’ESQUADRA: 112
Altres
SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

PRODAISA
Tel. 972 20 20 78
ESCOLA GONÇAL COMELLAS
Tel. 972 54 63 01
CORREUS
A l'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 13:30 a 14h
FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60
SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia
Horari d'autobusos:
www.teisa-bus.com

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

CULTURALS:
Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la
Poesia
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

CIU
Alcalde: Josep Maria Bartolomé
1r. Tinent d'Alcalde: Júlia Gil
2n Tinent d'alcalde: Jordi Abres Sala
Regidors: Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala,
Sílvia Ricart Bello, Juli Quesada Belda.
ERC
Cap de l'oposició: Lluís Ezquerra Cufí
Regidors: Elisabeth Jiménez Guerrero,
Javier Gálvez Martínez, Joan González
Arisó
--------------------------------------------------------Secretari interventor: Martí Lluansí Sastre
Tresorer Dipositari: Jordi Abres Sala

CONSELL PARROQUIAL
Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia
A S S O C I A C I Ó D E FA 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 PA U
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS
ASSOCIACIÓ VENDAVAL

RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Primer dimecres de cada tres mesos, a les 9
del vespre.

ENTITATS ESPORTIVES
Club de Petanca Avinyonet
Club de Polo
Futbol Club Avinyonet
LUDICORECREATIVES:
Societat Recreativa La
Avinyonetenca
Dones Independents d’Avinyonet

Alcaldia. Urbanisme, Obres i serveis,
Seguretat ciutadana: Josep Maria
Bartolomé.
Regidora-delegada d'Atenció ciutadana,
Ensenyament i Cultura: Júlia Gil.
Segon tinent d'alcalde. Regidor-delegat
d'Hisenda i Comerç: Jordi Abres Sala.
Regidor-delegat de Benestar i família, Medi
ambient i Esports: Sílvia Ricart Bello.
Regidor-delegat de Festes i Joventut: Juli
Quesada Belda.

Unió

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

DIES DE FESTA LOCAL
Festes laborals : 3 de maig i 29 de juny.
FIRES I FESTES
Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.
Fira del Follet d’Avinyonet.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Josep Maria Bartolomé Foraster, Júlia Gil
Vilar, Jordi Abres Sala, Sílvia Ricart Bello,
Lluís Esquerra Cufí, Elisabeth Jiménez
Guerrero i Joan González Arisó.
JUTGE DE PAU: MªÀngels Del Fresno
R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS
Consell Escolar de l’escola i Llar d’infants:
Júlia Gil Vilar
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): Sílvia Ricart Bello
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
Josep Maria Bartolomé Foraster
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
Sílvia Ricart Bello
Societat Recreativa Avinyonetenca: Josep
Maria Bartolomé Foraster
Localred: Josep Maria Bartolomé Foraster
Junta pericial municipal de cadastre: Josep
Maria Bartolomé Foraster
DIPSALUT: Sílvia Ricart Bello.

