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CARTA DE L’ALCALDESSA

JÚLIA GIL

Alcaldessa
d’Avinyonet de
Puigventós

Benvolguts veïns i veïnes d'Avinyonet de
Puigventós,
S'acosten les Festes de Nadal i us vull fer
arribar, en nom meu i de tots els que formem
part de l'Ajuntament, els millors desitjos per a
aquestes festes i per al proper any 2018.
Aquests són dies d'il·lusió de retrobar-nos
amb la família i amb aquells que més estimem,
menjar plegats en una taula, recordar aquelles
persones que hem estimat i ens han deixat,
riure, cantar, fer cagar el tió, fer gresca per Cap
d'Any, acompanyar els més menuts a portar la
carta al patge reial i gaudir de la il·lusió del dia
de Reis.
Us desitjo que gaudiu plenament d'aquests
dies a les vostres llars i també us animo a
celebrar-los participant en els actes que,
gràcies a les entitats i associacions del nostre
municipi, portarem a terme a Avinyonet de
Puigventós.
El dia 23 de desembre hi haurà el cagatió a la
sala de La Societat Avinyonetenca, a més de
les quines que organitza el FC Avinyonet al
poble i a la urbanització.

Cal que cadascú de nosaltres siguem
capaços de trobar durant aquestes festes el
valor de les petites coses, que sovint no
valorem.
Recordem que també són dies per ser
generosos amb les persones que pateixen,
algunes molt més a prop nostre del que
segurament pensem.
Totes aquestes coses amaguen un sentit i
hem de saber trobar-lo i viure'l amb la màxima
intensitat perquè és el que ens omple.

Cal que cadascú de nosaltres
siguem capaços de trobar en
aquestes festes el valor de les
petites coses que sovint no
valorem.

Perquè el més emocionant és fer camí, mai no
oblideu viatjar plens d'esperança, amor i
felicitat.
Bon Nadal i un feliç i pròsper 2018.

Gaudiu plenament d'aquests
dies a les vostres llars i també
us animo a celebrar-los
participant dels actes que,
gràcies a les entitats i
associacions del nostre
municipi, portarem a terme a
Avinyonet de Puigventós.

Gràcies als voluntaris que conformen la
Comissió de Reis, el dimarts 2 de gener els
nens i les nenes podran entregar la seva carta
als patges reials a la Biblioteca (al costat de
l'Església), que les vindran a recollir per
entregar-les a ses Majestats els Reis Mags. I
el dia 5 de gener podran gaudir de la il·lusió de
la Cavalcada de Reis, que passarà, com cada
any, pel poble. A continuació, els Reis
repartiran els regals a la mainada assistent a
la sala de La Societat.

REFLEXIONS

JORDI PLA

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

BON DIA!
Benvolguts convilatans,
El nostre ajuntament m'ha invitat a publicar un
article, com feia l'enyorat Mn. Pep, en aquesta
revista que fa d'Avinyonet un vincle
d'informació, d'intercanvi i, al capdavall, de
nexe entre tots els qui formem el poble. Ho faig
amb molt de gust, pensant que la meva tasca
com a prevere és la de poder-vos atendre en
l'àmbit espiritual i també en tot allò que suposi
un servei a la comunitat. Joan XXIII, el papa
que va proposar i iniciar el darrer Concili
propiciant un aire nou al catolicisme, afirmava
que l'Església havia de ser com aquella font de
la plaça major que raja per a tothom que vulgui
abeurar-s'hi. I és que en la mesura que tots
plegats fem pinya per aportar a Avinyonet-Mas
Pau la seva col·laboració per a donar-li més
vida, més sentit de comunitat, en definitiva
més empenta, més ens acostarem a sentirnos-hi bé.

respectat. I per primera vegada importants
col·lectius que han accedit al mercat laboral
són pagats amb sous mínims i per un temps
limitat. Tanmateix, la gent s'organitza i es mou

La gent s'organitza i es mou per
aquelles causes que considera
més justes i urgents.

per aquelles causes que considera més justes
i urgents. Veig que a Avinyonet hi ha una
intensa vida social i cultural, i això és
esperançador, perquè comporta una voluntat
d'avenç i de solidaritat dins el poble, però
també per a tot el país i més enllà. De vegades
són gestos aparentment petits, però que
ajuden a fer de la nostra convivència un espai
d'empatia i de comunitat.

Vivim en un context general de certa inseguretat, tant en l'àmbit polític, com social,
com econòmic, com de pensament.

Vivim en un context general de certa
inseguretat, tant en l'àmbit polític, com social,
com econòmic, com de pensament. La feina,
especialment entre joves i la gent que se'n
queda sense en plena edat adulta,
malauradament ja no és, a la pràctica, un dret

Jo mateix vull aportar-hi també el meu propi
gra de sorra. Sóc conscient que el llistó de
l'enyorat Mn. Pep és ben alt, però procuraré
ser-ne un digne successor.
Des d'ara, una fraternal abraçada a tots i a
cadascun i cadascuna de vosaltres.
Molt bones festes de Nadal!
Mn. Jordi Pla

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

A punt de cloure l'any 2017, cal dir que ha
estat un any en el qual, al nostre poble, els
focus d'atenció han presentat dos fronts ben
diferents i, a la vegada, complementaris.
Per una banda, els assumptes municipals,
que és la tasca que ens van encarregar els
vilatans d'Avinyonet ara fa dos anys: ens
hem mantingut dins de la línia, per una
banda crítica pel que fa a determinades
actuacions de l'Equip de Govern i, per l'altra,
col·laboradora en aquelles altres en què
n'hem compartit formes i objectius. Cal
destacar el relleu al capdavant de
l'Ajuntament: en Josep Maria Bartolomé,
alcalde fins al mes de juny i en exercici al
llarg de deu anys, ha decidit retirar-se i ha
deixat pas a la Júlia Gil, a qui -i a tot el seu
equip de govern- reiterem la nostra posició
constructiva en el sentit que els interessos i
les necessitats del poble han d'estar sempre
per sobre d'altres opinions i visions.
Desitgem que en Josep Maria pugui gaudir
plenament de la seva jubilació. Benvinguda,
Júlia: ja saps que el nostre grup és
Construïm Futur, Fem Poble. Seguirem sent
coherents amb el nostre nom.
Com a fet tristament destacat, cal esmentar
el traspàs de mossèn Pep, a qui, finalment,
ha vençut la malaltia contra la qual ha estat
lluitant aferrissadament al llarg dels darrers
anys. El sentiment general del
avinyonetencs és de dolor per la pèrdua d'un
home bo que sempre va saber interpretar de
la millor manera els vessants socials de la
seva missió pastoral. Us trobarem a faltar,
mossèn Pep! Descanseu en pau.
Haurà estat aquest any 2017 un exercici que
passarà a la Història pel plantejament dels
fets polítics que tots coneixem, respecte dels
quals podem afirmar que gairebé ningú n'ha
restat indiferent i que han anat evolucionant
fins a unes postures cada cop més
divergents quan han estat portades a
l'extrem. Això ens han dut a la situació actual,
en la qual la interpretació que fa dels
conceptes de la Democràcia i de les
Llibertats el Govern Central de Madrid
contrasta amb la idea que, sobre aquestes,
tenim alguns, i nosaltres concretament.

Entrarem, doncs, al 2018 amb el Govern de
Catalunya intervingut per l'article 155 de la
Constitució espanyola i amb una nova
composició del Parlament de Catalunya;
amb molts d'assumptes que caldrà resoldre,
però també amb una munió de problemes
als quals caldrà enfrontar-se i que de ben
segur continuaran requerint de nosaltres i de
les nostres preses de consciència i de
posició, acompanyades de les actituds i
accions que se'n desprenguin.
Però els assumptes de País no han pas
d'amagar ni de desplaçar les necessitats del
poble. Per això haurem d'estar, com ho hem
estat sempre, pendents del que és necessari
per a Avinyonet, com es fan les coses al
poble, sempre plantejant a l'Equip de
Govern aquells punts que requereixin l'acció
municipal, donant la nostra opinió i punt de
vista de les solucions més adequades i
exercint la crítica constructiva respecte del
desenvolupament del dia a dia. Sempre hem
perseguit que a Avinyonet s'hi visqui bé.
Encara no pas ben curats d'una forta crisi
econòmica, ens trobem dins d'una altra crisi
d'índole política, per a la solució de la qual
hem de lluitar a fi que conclogui configurant
un escenari que ofereixi les garanties
necessàries per al futur que volem per als
nostres fills i els nostres néts. Recursos
minsos per a dur a efecte projectes
importants i un marc polític que caldrà
millorar tant sí com no.
De fet, res de nou: parlem de compromís,
treball i responsabilitat; és l'etern argument
per a la vida.

RACÓ DE LES ENTITATS
La nostra tradicional exposició és un
esdeveniment que esperem amb
força il·lusió, perquè va començar
d'una manera i ha anat canviant,
com és molt natural, al llarg dels 14
anys que portem fent-la.

INTERNACIONAL
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2017

Tota persona, quan creix, fa diferents
i variats canvis. De la mateixa
manera, la nostra exposició també
ho fa. És per aquest motiu que
detallem una mica alguns dels
objectes dels quals estem orgullosos
de poder exposar. Així tothom en pot
gaudir i també desperta l'interès
d'algunes persones sobre la manera
de fer una cosa o una altra. A partir
d'aquí s'enceta una relació i una
tertúlia que fa que sigui un cap de
setmana molt agradable.

Tenim tapets, tovalles, pintures,
coixins, flors, puntes de coixí,
quadres de punt de creu, cobrellits,
estrelles, un arbre de fusta i un
d'elaborat amb CD, papallones, un
vestit de bateig, testos, mussols de
ganxet, barrets, cistells, ninets,
tovalloles, treballs fets per nenes de
9 i 2 anys, un paraigua amb bossa,
guants i barret, tot conjuntat,
tapissos, llençols, mantellines, més
guants, un vestit de dona del Marroc,
una disfressa d'un vermell
espaterrant que fa les delícies dels
més petits, mobles reciclats i
decorats d'una manera molt original,
mocadors, bufandes, gorres, més
bosses, ponxos, estalvis de taula,
una brusa decorada, poemes,
escrits...
En fi, com podeu veure, n'hi ha per
triar i remenar, cadascú al seu aire,
amb la seva creació...
Com cada any, ens va visitar Mn.
Pep i quan va veure el cartell que
teníem exposat, juntament amb els
treballs del grup de Dones
Independents, fet per ell el 2015, ens
va dir que ens en faria un de nou per
a l'any vinent. Ja no podrà ser, però
estem contentes perquè aquesta és
la generositat i l'ànim amb el qual
fem la nostra exposició.
L'organització

BIBLIOTECA MUNICIPAL LLUÍS POCH
Des del passat mes de gener està oberta al públic la Biblioteca Municipal, gestionada per un grup
de voluntaris. El novembre de l'any passat, després d'una primera reunió amb una vintena de
persones interessades en la reobertura de la biblioteca, vam crear un grup estable de voluntaris
per garantir-ne el seu funcionament. El serveis que us podem oferir són els de sala de lectura i
estudi, premsa comarcal diària i setmanal, i préstec de llibres i contes. A partir de gener disposarem
de nous ordinadors i podrem accedir al servei d'Internet.
Després de deu mesos de funcionament, amb molta joia per part nostra, us podem oferir aquestes
dades:
! Tenim un fons de 2.353 llibres, 33 dels quals parlen d'Avinyonet.
! Hem tingut 331 visites (117 en accions puntuals)
! Hem fet 136 préstecs (31% infantil - 69% adults).
El horaris actuals són de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda, tot i que els primers mesos, i fins fa
poc, hem obert algun matí, però ens hem adonat que no hi havia cap visita.
Si esteu interessats a col·laborar-hi com a voluntaris, contacteu amb la Sílvia al 972547069.
Bones festes a tothom!
Grup de Voluntaris d'Avinyonet

XVIII VETLLADA DE POESIA DE SANT JAUME
Durant la setmana de la Festa Major celebrem la nostra estimada Vetllada
de Poesia. Un vespre en el qual compartim quatre ratlles sortides de molt
endins de cadascú de nosaltres. Tant és que sigui prosa, poesia, cançó...
el que és vital és anar una mica més enllà del nostre petit món i trobar-nos.
Normalment cadascú recita el que ha escrit, encara que de vegades hi ha
qui prefereix que ho llegeixi un altre, tot i que no és el que solem
recomanar, perquè l'espontaneïtat de qui ho ha escrit, encara que pugui
tenir un gest de timidesa, és molt valuós.
Durant el matí o la tarda, els agutzils, sota un sol implacable, s'afanyen a
muntar l'escenari, les cadires, les taules i l'equip de so, que aquests
darrers anys en David ha fet funcionar a la perfecció. Tot això ja ho sabeu,
davant de la Biblioteca Municipal, a la plaça del pintor Sibecas, un lloc
preciós i entranyable per a tots nosaltres.
Com sempre comencem amb la mainada del Casal, que reciten un poema
que han après en el taller de poesia.
Després recitem els més grans. Aquest any hem tingut la grata sorpresa
de veure-hi els joves del nostre poble amb una magnífica manera
d'escriure i recitar.
També vam poder gaudir de dos nois, encara més joves,
en Marc i en Pau, que ens van delectar amb el seu beatbox: va ser una
sorpresa per a molta gent la manera com van demostrar el seu art damunt
de l'escenari.
Enguany, a la portada del nostre recull, hi hem posat una foto del camp de
refugiats d'Idomeni, que en Xavi Toral ens ha cedit amb molta generositat.
Poseu un poema a la vostra vida: veureu que tot va millor.

Portada del llib

ret de poesia

L' organització

COMISSIÓ DE REIS
Ha passat un any més i, amb aquest
2017, ja portem 23 anys al peu del
canó i trobant-nos al Centre Cultural
Puigventós. Hi ha hagut baixes i
poques altes dintre de la Comissió,
però sempre hem tirat endavant.
Vàrem començar amb tres cavalls,
tres reis i tres patges, però a dia d'avui
ja tenim quatre carrosses, quaranta
patges, els tres Reis, músics o
batucada i llancem uns 70 kg de
caramels que, per ser un poble, és
moltíssim. I com que tot s'ha de dir:

sense tots vosaltres no es podria fer
aquesta cavalcada de Reis tan
especial i espectacular al nostre
poble.
La nostra cavalcada és molt propera,
molt familiar, ja que els més menuts
poden estar al costat de ses Majestats
els Reis de l'Orient, fer-se aquella foto

tan propera, agafar-se els seus
regals, etc.
Gràcies a tots per fer possible la
nostra gran cavalcada de Reis.
Bones festes i bon any 2018!
Anna Maria Flores
Comissió de Reis d'Avinyonet

RACÓ DE LES ENTITATS
ASSOCIACIÓ VENDAVAL
L'Associació Vendaval vol aprofitar aquestes quatre
ratlles per fer balanç de les activitats realitzades
aquest 2017.
Aquest any s'han incorporat joves a l'Associació i des
d'aquí els volem agrair la seva implicació. També
volem donar les gràcies a tots aquells que, any rere
any, continuen col·laborant i treballant amb nosaltres
per tirar endavant l'Associació.

Hem organitzat el Vendaval dins els actes de la festa
de Sant Jaume i hem col·laborat amb l'Ajuntament
amb la resta d'activitats de la festa: txupinasso,
cinema, tast de vins...
També hem treballat per realitzar la Fira del Follet.
Cal esmentar que, tot i els canvis de data que hi ha
hagut, estem satisfets amb l'edició d'enguany ja que
veiem com esdevé una Fira cada vegada més
consolidada i coneguda per a les famílies.
I per acabar volem dir a tots els joves del municipi que
s'animin i s'involucrin per fer una festa de tots i per a
tots!!!
ASSOCIACIÓ DE JOVES
VENDAVAL

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ
Després d’un any de molts canvis a l’Orfeó i
d’alguna escapada a Europa, concretament a
Luxemburg, per portar la nostra música un xic més
enllà de les nostres fronteres, ens sentim
plenament joiosos de seguir, al nostre poble, al peu
del canó. En aquest sentit, aprofitem per informarvos que el passat 16 de desembre, a les 6 de la
tarda, va tenir lloc el concert de Nadal. Aquest any
va ser una mica diferent perquè vam comptar amb
la presència del cor de Vilabertran i de l’Orfeó
Jonquerenc.
Esperem veure-us-hi a tots al proper concert i us
desitgem de tot cor unes MOLT BONES FESTES I
UNA MILLOR ENTRADAAL 2018.
Raquel Miguel
Presidenta de l´Orfeó de l´Empordà

LA SOCIETAT D’AVINYONET
ASSEMBLEA TERRITORIAL AVINYONET-VILAFANT
Al llarg d'aquest any l' AT Avinyonet-Vilafant ha seguit duent a terme
diferents actes de suport al procés d'independència del nostre país i,
concretament, al referèndum del dia 1 d'octubre.
Així doncs, en el marc de les activitats proposades per l'ANC per a
garantir la democràcia, la nostra territorial va organitzar una xerradacol·loqui el dia 4 d' agost a càrrec de Magda Casamitjana i Dolors
Rovirola (diputades del Parlament).
El dia 22 de setembre va ser tot un èxit La botifarrada pel Sí, l'objectiu
de la qual era reivindicar festivament la celebració del referèndum.

Un cop celebrat el referèndum i empresonats el president de l'ANC,
Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, es va
engegar una campanya de suport als presos polítics. I es va crear el
CDR Avinyonet amb un grup de voluntaris important, molt activista,
que estan lluitant per la democràcia i la República. Han portat a terme
actes com la Xocolatada al Centre Cultural Puigventós a fi de recollir
fons per a la caixa de solidaritat pels condemnats pel procés i la
confecció de llaços solidaris, cartells i pancartes que han penjat per
tot el municipi.

Un altre cop, una altra vegada, ja
tenim el butlletí de Nadal.
Què podem dir aquest any sobre La
Societat? Què hem fet? Com
sempre, participar en totes les
activitats que organitzen tant
l'Ajuntament com les entitats del
poble, cedint la sala de La Societat i
donant-los suport en el que calgui;
adequar la sala de La Societat amb
calefacció per tal de no patir fred i
fomentar el caliu a fi de poder-hi
realitzar activitats, i fer per primer cop
una exposició de fotos sobre
Avinyonet, la Garriga i l'Empordà, a
càrrec d'un jove del municipi, en
Jaume, la qual va ser un èxit. Va ser
l'inici d'un reguitzell d'activitats que
esperem poder tornar a realitzar al
llarg del 2018.

Per finalitzar, gràcies, moltes gràcies
a tots als socis, a la dispensadora i a
tot el seu equip. Junts seguirem
endavant.
La Societat

RACÓ DE LES ENTITATS
EL CLUB PETANCA AVINYONET
El Club Petanca Avinyonet, un any més, i ja són 19, s'uneix a totes les entitats del poble
per fer balanç d'aquest any 2017 que ja acaba. Un any amb moltes novetats i on hem seguit
competint a les diferents competicions, tant provincials com de fora de Girona, intentant donar el
millor de nosaltres mateixos i portant el nom del poble a tot arreu.
Pel que fa a les classificacions, aquest any l'equip sènior de segona, format per en Joan
González, en Xavi Expósito i en Ramon Carreira, van quedar subcampions en els provincials
gironins.
L'equip femení format per Mari Aneiros, Meli Aneiros i Amelia Fernández van quedar terceres en
el Campionat Provincial. L'equip de Xavi Expósito i Joan González van quedar campions del
Campionat de Dupletes de segona. Per últim, en Fernando Ferreras va quedar tercer classificat
al campionat Individual. Com podeu veure, els resultats han estat bons i el proper any lluitarem
per millorar-los tant com puguem.
Aquest any hem tingut una bona notícia i una de dolenta. Comencem per la dolenta: no hem
pogut realitzar el nostre campionat més conegut, que és el mixt, per falta d'inscripcions. Vam
intentar esperar fins a l'últim moment però el nombre d'equips que finalment es van apuntar feia
que no es pogués realitzar en les millors condicions i, amb molta pena, vam decidir anul·lar-lo.
La bona notícia és la construcció del tancat que ens ha permès tenir al club dues pistes cobertes
que permeten poder entrenar quan la fred o la pluja fan que sigui molt difícil fer-ho, cosa que tots
els jugadors, especialment la gent gran, ha agraït moltíssim. A més, el fet de ser un dels pocs
clubs de tot Catalunya a tenir unes pistes cobertes fa que tant el club com el poble guanyin en
reconeixement. Per això des d'aquí volem agrair l'esforç fet per aconseguir aquest tancat a tot
l'equip de govern, i especialment a en Josep Maria, que es va acomiadar de l'alcaldia amb aquest
objectiu complert. Moltes gràcies de tot cor de part de tots els membres del club.
I ja només em queda concloure aquest escrit desitjant a tothom unes Molt Bones Festes i un Feliç
Any Nou 2018 en nom de tots els jugadors i jugadores del Club Petanca Avinyonet.
La Presidenta del CPAvinyonet
Encarnita Campos

FUTBOL CLUB AVINYONET
Hola a tothom!
Sumem un any més, un altre any oferint aquesta
activitat en forma d'esport, d'entrega i de ganes
per tal que el FC Avinyonet no decaigui. Per a
nosaltres és un esforç i un repte que assumim
sense cap tipus de benefici, només amb la
gratificació d'ajudar els esportistes a practicar el
seu esport favorit, el futbol.
Aquesta vegada farem una mica d'autocrítica, que
també està bé ser transparents, i així, entre tots,
poder millorar de mica en mica. És cert que al llarg
del temps hem vist un descens d'equips, de
mainada que marxa a altres clubs o que ja no
volen practicar aquest esport (actualment hi ha un
equip de prebenjamins que juga en la lliga
comarcal i un equip d'alevins federats que
compten amb un entrenador titulat que s'ha fitxat
expressament). Però cal remarcar que la feina que
fa la gent que porta el club es realitza de la millor
manera possible, sempre amb els mitjans dels
quals disposen. Tots sabem que el FC Avinyonet té
unes quotes mínimes, si les comparem amb les
d'altres clubs, i creiem que aquestes quotes van
en consonància amb els serveis que es presten.
És per això que es demana la màxima confiança
en els afers interns, ja que no hi ha cap dubte que
es tracten tan bé com és possible. Ja sabeu que el
club està obert a qualsevol idea i/o persona que hi
vulgui col·laborar i aportar noves experiències.
Sobre aquest aspecte, sí que podem fer-ne una
valoració positiva, atès que hi ha hagut
incorporacions remarcables.
Dit això, i amb la voluntat de créixer, aprofitem
aquest espai per fer una crida a totes les persones
interessades a formar part d'aquesta família.
Per altra banda, com ja sabeu, cada any
organitzem les quines per tal d’aportar al club
alguna cosa més que un petit ajut econòmic: la
idea és donar-se a conèixer, fer saber a la gent les
bones relacions amb els col·laboradors i,
evidentment, fer arribar a tothom el nostre
agraïment. Seguim oferint bons lots, una extra
amb regal especial, i la ja tradicional súper extra
amb els productes que vosaltres doneu i que
nosaltres agraïm. Per cert, els dies de quina
d'aquest any seran el 16 de desembre, a les 19 h, i
el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, a les 18 h.
Per acabar, volem fer arribar el nostre agraïment a
pares, col·laboradors, ajuntament i a totes les
persones que s'impliquen en fer possible aquesta
activitat.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos a tots unes
bones festes de Nadal i un bon any nou, el qual
esperem que sigui, com sempre, millor que el que
deixem.
Salutacions cordials,
FC Avinyonet

CAMINADES
DE L’ÚLTIM DISSABTE DE MES
Fa molt temps que vam començar a fer els “camins saludables”
del nostre voltant. Ho fem l'últim dissabte de mes, i quedem a les
nou del matí davant de l'Ajuntament. No som un grup tancat:
tothom hi pot venir... això sí, amb ganes de caminar i amb una
certa agilitat...
Normalment ens trobem entre 6 i 7 persones i comencem a
caminar. Abans de sortir, però, decidim cap a on anirem, perquè
sortosament tenim molt llocs per triar. No cal dir que anar a la
Garriga ens encanta, i és a partir d'aquí que decidim el trajecte
que farem per caminar entre una hora i dues.
També ens fem un regal quan
acabem la nostra caminada. El
premi és seure una estona al
Sindicat, a la plaça, si el temps
ho permet. Si no, a dins, prenent
quelcom mentre conversem de
mil temes. I sempre s'atura o s'hi
afegeix alguna persona per
explicar algun acudit o per
compartir alguna cosa que els
altres no sabíem.
En fi, ara ja ho sabeu: si sentiu
una mica de cridòria el darrer
dissabte de mes, som nosaltres
que comencem a fer camí.
Tere, Rosa, Joana, Manoli, Sun,
Dolors i Rosa.

RACÓ DE LES ENTITATS
CLASES DE DEFENSA PERSONAL, Y MUCHO MÁS, EN EL CENTRO
CULTURAL DEL MAS PAU
Desde octubre del 2016 iniciamos un camino
educativo en las artes marciales en el Centro
Cultural del Mas Pau.
Los martes y jueves de 20:30h a 22:30h un
grupo de jóvenes han confiado su instrucción
en mi persona y poco a poco vamos creciendo
como grupo humano y como marcialistas.
¿Qué practicamos? -es la pregunta que
siempre nos hacen-. Básicamente dos artes
marciales antiguas provenientes del Japón.

(waza katame), contra técnicas (Kaeshi waza) y
percusión (atemi waza), que colocan esta
escuela entre los ejemplos más completos de
combate feudal a manos desnudas (sin armas).

Primeramente, nos centramos en el Jiujitsu.
El jiujitsu en sus diferentes líneas siempre hace
eje en el contra-ataque, en la técnica más que
en la fuerza, en el desequilibrar al oponente y
controlarlo; por lo cual es muy utilizado por las
fuerzas de seguridad.

En segundo lugar, complementamos con la
esgrima tradicional japonesa, a través del
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, escuela
fundada en el 1.400 por Iizasa Ienao y que
posee la distinción de Tesoro Cultural Intangible
de Japón.

El Daito Ryu Aikijujutsu es hoy día uno de los
ejemplos más importantes de Ko Ryu antiguas escuelas de la tradición japonesa.
El nacimiento de esta escuela se encuentra en
el período Heian (796-1.185 d.C.) del clan Aizu.
Hoy Daito Ryu Aikijujutsu (o aikibudo según
algunas organizaciones) se divide en varias
ramas diferentes, cada una de las cuales se
remonta a uno de los estudiantes que hayan
obtenido de Sokaku Takeda conocimiento de
esta antigua escuela.

Para la inscripción comunicarse por teléfono o
WhatsApp con Alejandro Adaglio
(representante de la asociación en España) al
655 396 645.
Adjuntos algunos links que puedan resultar de interés
https://www.facebook.com/groups/167257099983625/
https://www.facebook.com/koryubudoseifukai/
https://www.facebook.com/groups/186266922275/?fref=ts

El patrimonio técnico de la Daito Ryu
Aikijujutsu Seifukai (nuestra escuela) hace
referencia a las enseñanzas del Maestro
Minoru Mochizuki (1907-2003). De hecho,
Daito Ryu se sigue realizando en la riqueza de
las palancas de brazo y técnicas de rotura
(kansetsu waza), de proyección (nage waza),
de estrangulación (waza jime), inmovilización

CLUB DE POLO EMPORDÀ
El Club de Polo Ampurdan us convida a venir
al 2n Torneig de Sant Silvestre 2018, els
propers dies 30 i 31 de desembre de 2017.
Bones festes!

GAS MOUNTAIN
L'Associació Grup Amics Senderistes,
popularment coneguda com a GAS
M O U N TA I N ® , é s u n a e n t i t a t
excursionista nascuda l'any 2015, i
que té per objectiu el foment de
l'activitat esportiva en el medi natural a
través de les diferents disciplines
relacionades amb la muntanya com el
trail running, la bicicleta de muntanya,
l'excursionisme, el senderisme, etc.
GAS MOUNTAIN® és també una
entitat amb un fort compromís per la
preservació del medi ambient i la
conservació i recuperació del
patrimoni natural i cultural de la
comarca de l'Alt Empordà i la
Garrotxa.
Un dels objectius de l'Associació és la
dinamització de la vida social a través
de l'organització d'activitats
esportives, d'oci i culturals així com el
foment del treball en xarxa amb altres

organitzacions i associacions que
treballen en el territori i amb qui
comparteixen els mateixos valors.
Enguany, GAS MOUNTAIN ha
participat en diverses activitats
festives i d'oci organitzades per
l'Ajuntament d'Avinyonet, com és el
cas de la Gimcana de l'Aigua per les
festes de Sant Jaume, la Zombie
Race per la festa de Haloween de Mas
Pau, la Gimcana a la Fira del Follet, la
Ruta de Les Pedres per la Festa de
Pasqua etc...
També s'ha portat a terme una matinal
de neteja sota el lema "Fem dissabte a
La Garriga", aprofitant la campanya
europea Let's Clean Up. El projecte
consisteix en una acció comuna a tot
Europa per conscienciar sobre la
quantitat de residus que llencem de
forma incontrolada a la natura i
promoure la recollida d' aquests

LA NOSTRA PARRÒQUIA
La parròquia d'Avinyonet, encara de dol
per la pèrdua de Mossèn Pep, tan
estimat per tots, intenta seguir
endavant amb totes les activitats que ell
havia endegat amb tanta il·lusió. Així
doncs, continuarem portant a terme els
actes i celebracions, com la romeria a la
Mare de Déu del Mont, la presentació
de l' Agenda Llatinoamericana, la Missa
del Gall, etc. I seguirem treballant des
del Consell Parroquial, ara amb Mn.
Jordi Pla com a president, i amb la nova
incorporació de membres
representants dels pobles veïns de
Vilanant i Cistella a fi d'anar sempre
junts en un projecte comú: la unió i el
creixement de la comunitat pastoral.

Com cada any, hem iniciat la Catequesi
de Primera Comunió. Comptem amb
un grup de set nens i nenes molt
il·lusionats: en Carles, la Kàtia, la Loli,
la Paula, la Judit, la Tània i en Brian, els
quals, es preparen cada divendres a la
tarda a la biblioteca del poble.
La Primera Comunió és una celebració
que forma part del projecte evangèlic
de la vida que volem seguir i fer nostre:
el de Jesús. És molt necessari que la
família acompanyi en aquesta aventura
vers la Primera Comunió.

residus abocats il·legalment als
boscos, platges, marges de rius, etc.
GAS Mountain ha impulsat el projecte
ONCOKIDS, una lliga de trail solidària
on els diners que es recullen es
destinen a l'Associació d'ajuda als
malalts de càncer Oncolliga Girona.
També ha organitzat, aquest
novembre passat, la mitja marató
MDM 2017 (Mare de Déu del Mont)
amb sortida i arribada a la població de
Beuda i que va camí de convertir-se
en una cursa de referència en el
calendari dels corredors.
L'Associació tancarà l'any amb una
sortida de senderisme familiar,
programada pel proper diumenge dia
10 de desembre, per tal de portar "El
Pessebre" a St. Genís d'Esprac
(Espolla).

RACÓ DE LES ENTITATS
AFA GONÇAL COMELLAS
L'Associació de Famílies d'Alumnes
fonamentem la nostra raó de ser en la de
contribuir a la millora de l'ensenyament que
reben els nostres fills i filles al llarg de la seva
estada escolar a l'Escola Gonçal Comellas.
L'Assemblea General de l'AFA és l'òrgan
regulador: es reuneix dos cops l'any i té com a
funció principal elegir la Junta Directiva que la
representarà i que és la que tirarà endavant les
activitats de l'AFA durant tot el curs.
La Junta Directiva és l'òrgan executiu, els seus
càrrecs són voluntaris i no remunerats i
qualsevol pare, mare o responsable de
l'alumne pot formar-ne part.
Qualsevol iniciativa que pugui engegar l'AFA
necessita comptar amb el voluntariat per fer-la
possible. Per aquesta raó, des d'aquí volem
encoratjar-vos a participar en les activitats que
fem, ja sigui venint a les reunions de treball de
la Junta, que fem aproximadament cada mes ,

per donar el vostre punt de vista, fer propostes
o oferir el vostre ajut per tirar endavant els
projectes de les comissions. Aquesta
col·laboració pot ser indefinida o esporàdica.
No hi ha cap obligació vinculant: l'únic
compromís és oferir una feina ben feta i amb
sentit d'equip en benefici dels nostres
alumnes.
Les relacions de l'AFA amb l'Ajuntament
d'Avinyonet i amb l'Equip Directiu de l'Escola
estan essent molt satisfactòries i és important
mantenir-les així perquè hi hagi una bona
entesa.
Us convidem a visitar el nostre nou espai web,
www.afagcomellas.cat
Aquí trobareu més informació sobre nosaltres.
Moltes gràcies,
Junta Directiva AFA

LLAR D’INFANTS
Família i escola
Més enllà de la participació que es deriva del fet
de tenir les criatures al centre, els pares i mares
tenen diversos canals de representació i de
participació a l'escola, alguns dels quals són
reconeguts i emparats per la legislació vigent i
d'altres que es deriven de les decisions que es
concreten al Projecte Educatiu de Centre.
La filosofia que tenim a la Fundació Petit Reig i,
per tant, a tots els centres que gestionem, sobre
aquesta participació és molt clara. Sabem que és
molt beneficiosa per a l'escola, ja que acosta els
dos mons, s'afavoreixen aprenentatges mutus i
cada persona pot aportar una experiència, un
saber, una manera de fer diferent i enriquidora. I
pel que fa a la vida escolar de l'infant, li dona una
seguretat i un creixement en calma i molt
enriquidor.
Els nostres centres són escoles obertes als
pares: els oferim participar en tot allò que fem i
així col·laborem en la vida de l'infant i la vida
familiar, ja que és una etapa per viure-la i gaudirla plegats.
Sempre intentem fer partícips als pares en totes
les festes que realitzem a l'escola i en moltes de
les activitats que oferim.

Ben entrada la tardor
ens visita la Maria
castanyera i ens porta
castanyes, expliquem el
conte i cantem cançons.
També aprofitem, amb
la col·laboració dels
pares, per esmorzar
junts i tastem els
panellets que els infants
han fet a la llar.

Per això, com cada any, a la nostra llar El
Puigventós celebrem les nostres festes populars
i tradicionals, perquè són una forma d'expressar
la cultura del poble.
Celebrem la Castanyera, santa Cecília -patrona
de la música-, Nadal, Carnestoltes i la festa de fi
de curs i junts ens ho passem d'allò més bé.
Llar d'infants PUIGVENTÓS

Aquesta setmana hem fet unes activitats al voltant d'aquest tema. Hem tingut la sort que el nostre amic Juli ha vingut voluntàriament a fer-nos gaudir d’una
estona de música i tant els pares com els nens ens ho hem passat d'allò més bé.

L’ESCOLA
L’hora del pati
Des de fa uns cursos l'Escola Gonçal Comellas aposta per
organitzar l'hora de l'esbarjo d'una forma diferent. Es tracta d'evitar
centrar els patis en activitats monotemàtiques com ara el futbol o el
joc del sorral. Creiem que diversificar l'oferta de jocs és molt positiu.
Oferim diferents propostes repartides al llarg de la setmana.
D'entrada la pista central, on habitualment es juga a futbol, es
reparteix per cicles 3 dies a la setmana: dilluns per a cicle inicial,
dimecres a per cicle superior i divendres per a cicle mitjà. Això evita
que els alumnes més grans siguin els que sempre en fan ús.
Els dimarts també s'organitza un pati diferent: aquell dia es pot fer
ús de la pilota però evitant el futbol, ja que és un esport al qual ja
dediquen moltes estones durant els altres dies. A més, els alumnes
que ho desitgin poden fer ús de la biblioteca del centre gaudint de la
lectura dels seus llibres preferits, amb l'anomenada “Bibliopati”.
Els dijous també són diferents: enguany s'ha incorporat l'activitat
“El Pati Musical”. La proposta és que aquest dia no es jugui amb la
pilota i que puguin gaudir de la música que més els agrada durant
l'hora de l'esbarjo. Cada classe escull un llistat de cançons i durant
el pati dels dijous sonen les cançons que han anat escollit.
A banda d'aquesta distribució dels patis, hi ha tres zones clares,
molt delimitades, on també poden gaudir de més jocs. A la zona de
la gespa, que hem estrenat aquest curs, poden jugar amb jocs XXL:
el joc de l'oca, el tres en ratlla, el quatre en ratlla gegant, cursa de
sacs, jocs d'equilibri i de punteria...
El sorral de primària aquest curs s'ha ubicat al pati dels pins: allà els
alumnes poden fer volar la seva imaginació jugant amb pales,
galledes, sedassos, camions i tractors, de la mateixa manera que
fan els alumnes d'infantil. Aquests últims també poden gaudir de la
caseta de fusta que es va col·locar fa uns quants anys i de joguines
que fomenten el joc simbòlic com ara cuinetes i estris de cuina, a
més d'un autocar de fusta que conforma les delícies dels més
petits.
Tot plegat per oferir un ventall de possibilitats que afavoreixen el
desenvolupament de la imaginació i la creativitat de grans i petits i
fomenten relacions sanes en què puguin jugar i compartir.
En general hem pogut comprovar que aquesta forma d'organitzar
l'hora de l'esbarjo ha fet que els conflictes al pati disminueixin molt
considerablement. I fins i tot, se'ls ofereix la possibilitat de portar
alguna joguina petita per compartir (bales, ninotets, cotxes,
cromos,...).
Es tracta, en definitiva, que els nens i nenes de l'escola a l'hora del
pati puguin desconnectar mentre interaccionen amigablement i
lúdica per tal d'aconseguir que uns i altres puguin aprendre a ser, a
viure i a conviure en un entorn segur i proper.
L’Escola Gonçal Comellas

RACÓ DEL

JOVE

NOVA REGIDORA DE
JOVENTUT
L'àrea de joventut enceta l'any amb la nova regidora, Joana Julià i Maset que prengué possessió
del càrrec el passat estiu.
Aprofitem aquest espai a la revista per fer un balanç positiu de les tasques realitzades fins a dia
d’avui. Per la qual cosa el proper any continuarem treballant com fins ara amb un holi festival a la
festa d'estiu; una confeti party a la Fira del Follet i oferint formació a través del Projecte Okup'alt a
aquells joves que ni estudien ni treballen i donant suport i resolent dubtes a tots aquells joves
que ho necessitin en els àmbits de l'educació, salut, treball, oci i associacionisme, entre d’altres,
a través de la tècnica de joventut:

COM PUC
LOCALITZAR A LA
TECNICA DE
JOVENTUT...

mail:
atrull@altemporda.cat

telèfon i/o
whatsapp:
638 014 095

Començarem a treballar per organitzar una cursa solidària i a més, des d'aquest mes de
desembre, hem començat a reunir-nos amb els més joves del poble per buscar aquells punts en
comú amb els quals poder treballar colze a colze entre ells i l'àrea de joventut.
Esperem que en surtin propostes ben interessants!!!
Salut i Joventut

SALUT
CARTA DE DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA SOBRE SALUT I ATENCIÓ SANITÀRIA
El sistema sanitari és un dels pilars bàsics de la societat moderna i s'orienta a protegir i
fomentar la salut i a prevenir i tractar les malalties. La Generalitat de Catalunya destina molts
recursos perquè el sistema sanitari funcioni amb una qualitat excel·lent, doni cobertura a tota
la ciutadania i aconsegueixi millorar l'estat de salut de la població.
Cal que tots, ciutadania, professionals i administració, ens comprometem amb el sistema
sanitari i hi col·laborem, fent-ne un ús responsable, mantenint uns hàbits de vida saludables,
participant en les activitats de prevenció i informant-nos dels nostres drets i deures per tal de
contribuir a la seva millora i a la seva sostenibilitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CASTELL D’AVINYONET - COMANDA
HOSPITALERA
El divendres 14 de juliol va tenir lloc una visita guiada de les obres de La Comanda Hospitalera
d'Avinyonet de Puigventós. L'acte va ser dut a terme per Lluís Bayona Prats, tècnic de l'Àrea de
Cultura de la Diputació de Girona, així com per Anna Maria Puig Griessenberger, arqueòloga que
porta a terme l'excavació. Els vam demanar que ens fessin cinc cèntims del que es va comentar:

Els treballs arqueològics que s’han realitzat a la plaça de l’Església i a l’entorn de l’edifici de la
Comanda han aportat llum sobre tres elements patrimonials estretament vinculats a la història
d’Avinyonet: les muralles del castell i la vila, l’església de Sant Esteve i la residència dels
comanadors de l’ordre de l’Hospital.
Al respecte del castell, el trobem vinculat als senyors del lloc d’Avinyó ja des del segle XI (Avignuno,
Avinione o Aivio). No sabem com seria aquesta fortificació, atès que ja va ser modificada a mitjan
segle XIII, quan fou entregada a l’orde de l’Hospital, i, altre cop, a principi del segle XV, amb la
construcció de la nova església. Malgrat tot, si hom es fixa en la trama urbana del lloc, podem
suposar-li una planta quadrangular, no massa diferent de la del castell de Llers. Hem de considerar
aquesta part emmurallada com un veritable recinte sobirà, a l’entorn del qual es desenvoluparia un
altre recinte, el jussà, també protegit per una muralla, que avui podem resseguir al llarg del c/Fossos,
el c/Muralla i fins arribar a la pl. del Pintor Joan Sibecas. Aquest recinte, que és el de la vila, en època
baixmedieval s’hauria ampliat cap al sud, en direcció al punt on conflueixen el Manol i el Rissec,
sector en el que encara es conserven restes de muralla.

Quant a l’església de Sant Esteve, hem de parlar d’un primer edifici, romànic, ja conegut al segle XI, vinculat al
topònim de Manol (Manibulo o Manivuto). No hi ha acord sobre quin seria l’emplaçament d’aquesta església, que a
final del segle XII ja trobem funcionant com a parròquia d’Avinyó, un cop ja havia estat donada a la seu de Girona
pels senyors que la posseïen, com a església pròpia. La hipòtesi que pren més força és la de la seva situació a l’oest
del castell, fora murs, al camp del Tix, entre el carrer Nou i el carrer dels Fossos. En aquest espai, en els marges de
la carretera que va a Vilanant i Cistella, i la que mena a Llers, bé podria haver-hi un petit nucli de població associat.
Els límits del cementiri que s’hi relaciona encara avui es poden veure; cal tenir en compte que aquest es va
clausurar a mitjan segle XVIII, quan ja estava funcionant el del costat de l’església nova.
L’església actual és una obra de nova planta, que es construeix a partir de l’any 1416 dins l’àmbit de l’antic castell,
domini dels hospitalers. L’obra, que fan els homes de la vila, ocuparà un espai ran de la muralla, on abans hi havia
cases i patis, que el comanador enfranqueix i cedeix. Es projecta fer de 7 canes d’amplada per 16 canes de llargada
(uns 11 m per 25 m), però acaba allargant-se 3 canes més (poc més de 4,5 m), amb la façana a ponent, alineada
amb la muralla. L’església esdevé una autèntica fortificació, de parets emmerletades, escarpades a la base i fossat
amb contraescarpa. Aquesta obra obligarà al comanador a fer reformes importants en el seu edifici i a reconstruir
els murs de tancament entre la Comanda i l’església. Un detall important i que, ben segur, acabarà sacrificant la
portalada original del costat oest -on hi havia el cementiri-, és el fet que aquesta, en tant que alineada amb la
muralla, s’havia de tapiar en cas de guerra. Això obligava als veïns a utilitzar una portella lateral, segurament la que
avui veiem tapiada al costat sud, a la que només es podia accedir a través de la propietat del comanador, que
estava obligat a deixar pas. Les excavacions han permès concretar que el canvi de portalada a l’est es farà a partir
de final del segle XVI-principi del XVII, de forma paral·lela a l’amortització del fossat d’aquest costat.
El darrer element a analitzar és la Comanda, una construcció que hem de suposar de la segona meitat del segle
XIII, quan el castell és entregat a l’orde de l’Hospital per part del rei. L’estudi recent, fruit de la recerca arqueològica i
l’anàlisi arquitectònica de les restes que es conserven, fa pensar que seria un edifici de planta rectangular, orientat
en sentit NE/SW, fet amb grans pedres carejades, ben posades en filades, del que només es conserven en bon
estat la façana est, on hi hauria la porta d’accés, i l’oest, la que dóna al jardí. No sabem quina seria la seva llargada
total, ja que la façana nord es va eliminar i enretirar, molt probablement quan es va fer l’església, mentre que la
façana sud està desfigurada per construccions posteriors, que s’hi adossen. Almenys disposava de dues plantes
d’alçada, separades per un sostre de volta de pedra. Sembla que s’hauria construït en un espai entre el castell i la
muralla de la vila, potser coincidint amb una torre, d’aquí que a la documentació del segle XV rep el nom de torre
Major. Prop d’aquesta hi hauria la torre Coberta, que a l’època ja estaria enderrocada.
Algunes de les hipòtesis que es presenten són noves i aporten dades que esperem que futurs treballs a la zona
permetran contrastar o completar. Mentrestant, les troballes recents es condicionaran i s’integraran a l’espai de la
plaça de l’Església, com ara el fossat (1) que a principi del segle XV es va construir per a defensar la seva façana
est. També es plantejarà, a nivell de paviment, quina podia haver estat la planta original de l’edifici de la Comanda
(2), i s’arranjarà el pas cap el portal d’accés cap el jardí (3), tot intentant recuperar el pas que el comanador es va
veure obligat a deixar per tal que els veïns d’Avinyonet poguessin accedir a l’església per la portella.
Esperem que us hagi sigut d'interès conèixer un xic la història del nostre poble!

L’AJUNTAMENT INFORMA
PROJECTE DE REMODELACIÓ I REORGANITZACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA
GONÇAL COMELLAS
Els pati de l’escola considerat com un espai d’oportunitats educatives.
El pati escolar és un dels pocs espais, si
no l’únic, pensat exclusivament per al
joc i l’esbarjo dels infants i, alhora, és un
espai educatiu dintre dels centres
escolars. Ambdós factors converteixen
el pati, doncs, en un espai privilegiat i
amb moltes possibilitats, sempre i quan
el seu disseny sigui adequat.
L’escola Gonçal Comellas començarà
aquest nou curs escolar amb un pati
totalment remodelat. Amb aquesta
actuació s’ha pretès una transformació
positiva d’aquest espai a fi de millorar el
temps d’esbarjo, tant escolar com
extraescolar. Per dur a terme el disseny
de la millora del pati s’ha implicat tant a
la direcció de l’escola com a
l'Associació de Famílies d’Alumnes de
l’Escola Gonçal Comellas (AFA) tot
identificant i valorant els elements que
es mantindrien i els que es canviarien.
Les actuacions, realitzades per part de
l’ajuntament d’Avinyonet de
Puigventós, han consistit en reubicar
una de les sorreres lluny de la pista
esportiva, ja que la sorra feia malbé el
seu paviment. En el seu lloc s'ha posat
gespa artificial de molt més fàcil
manteniment i més afí amb la veïna
zona lúdica de cautxú, la qual també ha
patit una actuació neteja i millora.
També s’ha plantat un lledoner per tal
que hi hagi ombra en aquesta zona de

jocs i gespa artificial. Finalment s’ha col·locat unes
jardineres fetes amb “caixes de fruita” on es plantaran
plantes aromàtiques i plantes amb flor.
D’aquesta manera, les àrees clarament definides del
pati escolar serien:
! Zona de jocs creatius
! Zona de sorral
! Zona de jocs per a interactuar
! Zona de jocs d’esport
! Zona d’hort i bassa

NOUS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ ALS MÒDULS ESCOLARS
Després de diverses reunions a Girona amb el
delegat dels Serveis Territorials d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, per part de la
Comunitat Educativa (Escola, AFA i
Ajuntament), comencem a veure els primers
resultats.
A principis del mes de desembre es varen
començar a instal·lar els nous sistemes de

climatització per poder donar sortida a una
demanda realitzada per les famílies.
Aquests aparells podran reforçar, a l’hivern, el
sistema de calefacció ja existent i a l’estiu
podran refredar les aules a temperatures
adequades.

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.

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

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

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 13:00h
- Dimecres de 8:05 a 13:00h
- Dijous de 15:30 a 19h
INFERMERIA
- Dilluns de 8:05 a 13:00h
- Dimecres de 9:10 a 13:00h
- Dijous de 15:30 a 19h
CAP VILAFANT: 972 51 43 49
URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON: 061
EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ
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
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

CULTURALS:
Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la
Poesia
Voluntaris d’Avinyonet
ORFEÓ DE L'EMPORDÀ
FESTES TRADICIONALS:
Comissió organitzadora Cavalcada Reis
Comissió organitzadora Festes de
Pasqua i de Sant Jaume
FIRES i MOSTRES
Comissió organitzadora de l'Exposició de
Treballs de Costura i Manualitats
Comissió organitzadora de la Mostra
Gastronòmica
CONSELL PARROQUIAL
Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia
A S S O C I A C I Ó D E 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
ASSEMBLEA TERRITORIAL
AVINYONET-VILAFANT

ERC-AM
Cap de l'oposició: Lluís Ezquerra Cufí
Regidors: Javier Gálvez Martínez, Joan
González Arisó, Germán Fernández Cartes.
--------------------------------------------------------Secretari, interventor i tresorer:
Martí Lluansí Sastre
Alcaldia. Atenció ciutadana, Ensenyament,
Cultura, Seguretat ciutadana, Benestar i
família: Júlia Gil Vilar.
Primer tinent d'alcalde. Regidor-delegat
d’Obres i serveis, Esports, Hisenda i
Comerç: Jordi Abres Sala.
Segon tinent d’alcalde. Regidor-delegat de
Festes: Juli Quesada Belda.
Regidora-delegada de Joventut: Joana Julià
Maset.
Regidor-delegat d’Urbanisme i Medi
ambient: Josep Heras Alsina.
RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Primer dimecres de cada tres mesos, a les 9
del vespre.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Lluís
Esquerra Cufí i Joan González Arisó.

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

PDeCAT
Alcaldessa: Júlia Gil Vilar
1r. Tinent d'Alcalde: Jordi Abres Sala
2n. Tinent d'alcalde: Juli Quesada Belda
Regidors: Jordi Abres Sala, Juli Quesada
Belda, Joana Julià Maset, Josep Heras
Alsina.

JUTGE DE PAU: Mª Àngels Del Fresno

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 infantil El Follet d’Avinyonet.

R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS
Consell Escolar de l’escola i Llar d’infants:
Júlia Gil Vilar
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): Josep Heras Alsina.
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
Josep Heras Alsina.
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
Josep Heras Alsina.
Societat Recreativa Avinyonetenca: Júlia Gil
Vilar
Localred: Júlia Gil Vilar
Junta pericial municipal de cadastre: Júlia
Gil Vilar
DIPSALUT: Júlia Gil Vilar.
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L’Ajuntament ha publicat íntegre i literalment els escrits presentats per a les diferents entitats i col·laboradors.

