Avinyonet
de Puigventós

Ajuntament
d’Avinyonet de Puigventós

Butlletí Municipal
núm.14 - hivern 2014

SUMARI

CARTA DE L’ALCALDE
REFLEXIONS
RACÓ DE L’OPOSICIÓ
RACÓ DE LES ENTITATS
LLAR D’INFANTS
L’ESCOLA
RACÓ DEL JOVENT
NOTÍCIA D’INTERÈS
FLAIXOS D’INTERÈS
MÉS INFORMACIÓ
Dipòsit legal: Gi. 746-2004

CARTA DE L’ALCALDE
Benvolguts avinyonetencs i avinyonetenques,

La independència
no és un desig,
és una
necessitat.

Sembla que era ahir però ha passat un any i
tornem a tenir el Nadal a sobre. El 2015 ens
espera ple de perspectives d'un millor futur si
sabem aprofitar les circumstàncies actuals.
Com cada any em permetreu que us doni el
meu modest punt de vista als tres temes que,
amb tota seguretat, més ens preocupen. La
crisi, la corrupció i el procés
independentista de Catalunya que, per mi,
van molt lligats. M'explicaré:
LA CRISI: Seguim sent el país amb més
aturats de tot Europa, construïm autovies on
no hi ha cotxes, aeroports on no hi ha avions,
seguim incrementant els quilòmetres de línia
ferroviària, molts d'ells totalment deficitaris. La
corrupció està arribant a uns extrems
intolerables i el benestar de les persones és
cada cop més feble. No tinc cap fe en l'actual
govern i els partits que el poden substituir em
mereixen la mateixa credibilitat. Catalunya ha
de poder disposar de tots els recursos que
genera i administrar-los sota el seu criteri.
Solament així ens en sortirem. La
independència no és un desig, és una
necessitat.
LA CORRUPCIÓ: Ja n'hi ha prou: és
intolerable que hi hagi “persones” (tant és del
partit que siguin) que s'emplenin les
butxaques aprofitant el seu càrrec polític,
mentre una part molt important de la societat,
en el millor dels casos, té problemes per
arribar a final de mes i, en el pitjor, té
problemes per donar de menjar als seus fills.
Això s'ha d'acabar. Hem de canviar les lleis
amb celeritat perquè el polític corrupte vagi a
la presó amb rapidesa i torni el que ha robat, ja
sigui en efectiu o mitjançant l'embargament
dels seus béns. La inhabilitació de per vida de
qualsevol càrrec públic la dono per feta. Qui la
fa la paga.
INDEPENDÈNCIA: Segueixo activament tots
els esdeveniments relacionats amb el
moviment independentista i hi participo.
M'informo diàriament sobre tot el procés i
m'agradaria ressaltar les declaracions fetes
pel catedràtic sevillà Javier Pérez Royo,
Premi Blanquerna 2007, en un article que
porta per títol “Tercera humiliació”, en el qual
afirma: “No entendrà Rajoy i el TC (Tribunal
Constitucional) que volen robar fins i tot “el

dret al pataleo”. Després de l'amputació de
l'Estatut, de la prohibició del referèndum del 9N i de l'intent de fer el mateix amb la consulta
“de costellada”, el que estan fent és un intent
d'humiliar-nos. És una invitació a la rebel·lió
dels catalans, és un ultratge, és com dir que no
hi tenen dret i que, a més, els vol amb el cap
cot. Això ja és un afer de dignitat: un governant
democràtic no té dret a humiliar el ciutadà”.
Això ho diu un catedràtic de Dret
Constitucional des de la Universitat de Sevilla,
Medalla d'Or de la Junta d'Andalusia i del
Parlament andalús.
Per parlar d'independència faria falta molt més
que quatre línies de l'alcalde al Butlletí
Municipal, però he volgut transmetre les
escrites per un prestigiós andalús a fi i efecte
de demostrar que el poble català no té res en
contra del poble espanyol. El problema és
amb el seu govern. Per mantenir ponts de
diàleg i de col·laboració amb total normalitat
entre Espanya i Catalunya solament hi ha un
sistema: fer-ho de tu a tu en igualtat de
condicions, de govern a govern, de país a
país.
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diàleg i de col·laboració
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fer-ho de tu a tu en igualtat
de condicions, de govern a
govern, de país a país.

Abordades de manera molt concisa tres
qüestions de rigorosa actualitat, passaré a
parlar del nostre poble: Avinyonet de
Puigventós. Com molts ja sabeu, fa més d'un
any a l'Ajuntament hi van haver canvis i les
prioritats també han canviat: des de llavors la
nostra màxima preocupació és tenir un poble
endreçat. Les entrades del poble s'han
enjardinat, les del Mas Pau s'han netejat i es
deixa per a la primavera el seu enjardinament.
S'han pintat bancs, passos de vianants,
esquenes d'ase, l'escola i el dispensari, hem
fet una pista esportiva nova a l'escola, s'han
arreglat voreres i rases, s'ha ampliat un pont,
netejat el cementiri protestant i l'entorn de la
llar d'infants.

A l'espera de la construcció de la nova escola,
s'han habilitat els Camps de la Font com a
pàrquing municipal, s'ha millorat la il·luminació
a mig poble i està previst fer-ho a la Rambla de
Mas Pau. S'han instal·lat papereres, una font i
s'ha reposat un joc infantil deteriorat; s'ha
netejat la llera del Rissec, a tocar del poble; al
camp de futbol s'ha substituït un dipòsit de
20.000 litres i s'ha ressembrat, adobat i tractat
la gespa; a la deixalleria s'ha fet un nou
tancament per a fusta; s'han netejat tots els
embornals i s'han col·locat tres noves
esquenes d'ase al Mas Pau. Em podeu dir que
són actuacions de poca importància, però
considero que en els moments actuals, que no
es poden fer obres de gran envergadura, el
manteniment d'un poble en condicions és
dignificar-lo, és prioritari i val la pena. Potser
és orgull d'alcalde però Avinyonet de
Puigventós és un del pobles empordanesos
amb més encant i mereix ser cuidat.
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Actualment puc
afirmar que
som un dels
municipis més
sanejats de tot
l'Alt Empordà.

D'aquí poc més de quatre mesos i mig tenim
eleccions municipals i crec que és de justícia
informar-vos de les meves intencions: en
contra del que en principi tenia previst, us
informo que, sense esperar cap retribució, de
manera totalment altruista, tal com ho estic
fent ara, em tornaré a presentar. Aquest canvi
de decisió ve motivat per diferents
circumstàncies, però la principal és que ens ha
tocat tirar endavant un poble durant vuit anys
en plena crisi i eixugar un endeutament rebut
molt important. Actualment puc afirmar que
som un dels municipis més sanejats de tot l'Alt
Empordà. Pel que fa a la crisi, tinc el ple
convenciment que Catalunya aconseguirà la
seva desitjada independència i podrem
dedicar els recursos que generem a les
prioritats que els catalans considerem més
importants.
Crec que és totalment humà i comprensible
que amb aquesta millor perspectiva de futur
vulgui acabar els projectes engegats, molt
especialment la construcció de la nova escola,
recordant que, seguint els criteris marcats pel
Departament Tècnic d'Ensenyament, els
terrenys on s'han d'ubicar estan ja
degudament urbanitzats i amb la majoria del
serveis acabats. Per complir les exigències
d' Ensenyament solament
faltaria
la

construcció d'unes àmplies escales que
connectarien el centre del poble amb els
Camps de la Font i que el proper any 2015,
subvencionades pel Pla Únic d'Obres i
Serveis de la Generalitat, amb un pressupost
de 79.745,47 euros, es duran a terme.

Per sempre portaré aquest
poble al fons del meu cor: m'ha
donat molt més ell a mi del que
jo li he donat a ell. M'ha fet
sentir viu i necessari durant tot
aquests anys i això no té preu.
Acabaré el meu escrit argumentant la certesa
que la meva actuació no sempre ha estat del
grat de tothom. Bé que ho he intentat, però
aconseguir-ho és del tot impossible. Demano
disculpes a les persones que en un moment
donat s'hagin sentit perjudicades per les
meves decisions, però us puc garantir que tot
el que s'ha fet ha estat sempre pensant en
l'interès del poble i de la comunitat.
Les eleccions municipals del proper mes de
maig ens diran si la meva actuació ha rebut la
vostra aprovació. Vagi per davant el meu
agraïment més fort a totes aquelles persones
que m'han ajudat en la meva tasca diària.
Sapigueu que l'Alcaldia d'Avinyonet de
Puigventós m'ha omplert d'orgull i satisfacció.
Per sempre portaré aquest poble al fons del
meu cor: m'ha donat molt més ell a mi del que
jo li he donat a ell. M'ha fet sentir viu i
necessari durant tot aquests anys i això no té
preu.
En cap moment interpreteu aquest escrit com
una campanya electoral anticipada ja que us
puc garantir que si torno a sortir escollit em
sentiré satisfet pel vostre reconeixement a la
meva feina i disposat a treballar pel bé del
poble en plena i única dedicació. Però si no és
així podré gaudir de la meva jubilació sense
cap maldecap.
Com sempre, rebeu la meva més sincera
felicitació de Nadal i el desig sincer que el
proper 2015 sigui per a vosaltres un any ple de
satisfaccions i consecució d'objectius i
desitjos.
Sempre a la vostra disposició,

JOSEP MARIA BARTOLOMÉ
Alcalde d' Avinyonet de Puigventós

REFLEXIONS
PEP CLAPAROLS

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

HUMANITAT
Aquest mes de desembre fa quasi 40 anys que
va morir Charles Chaplin, el famós Charlot que
tant ens havia fet gaudir de petits i de grans. Va
morir el dia de Nadal.
Un dels films més interessants, El Dictador, té
com a final un gran discurs fet per Hitler, i és el
mateix Chaplin, que representa un jueu en el
film, qui es vesteix de Führer: “El camí de la
vida pot ser viure lliures. Malgrat tot, ens hem
perdut pel camí. Hem creat la velocitat però
ens hem tancat. Pensem massa però sentim
poc. Anem avançant en progrés però anem
reculant. Ens cal humanitat, amor i tendresa!”.

És un film de l´any 1942 que preveia el nostre
món actual. Ens cal humanitat i tendresa.
Aquesta és l'arma més poderosa i eficaç que a
tothom desarma. Ningú és tan ric que no la
pugui rebre ni tan pobre que no la pugui donar.
Vénen dies de festa (Nadal, Cap d´Any,
Reis)... Nadal hauria de fer-nos més humans a
tots plegats. Ser cristià avui és ser més
humà... Aquell infant, fill de Déu, es va fer
humanitat per sempre…. I tendresa. I per les
festes, no aprenguem tant a “consumir” sinó a
felicitar amb un somriure i a preocupar-nos pel
nostre entorn.
També una reflexió per als nostres pastors:
s'ha acabat el Sínode de Bisbes a Roma sobre
la família. Han parlat dels divorciats, de
matrimonis malmesos i dels homosexuals.
Han parlat de doctrina. En cap racó del Vaticà
s’ha parlat de les famílies que no arriben a final
de mes, dels que arriben en pasteres, de les
preocupacions de la gent d'avui (seguretat,
educació dels fills, etc.).
La pregunta que em faig: interessa salvar la
doctrina o les persones?
ENS CAL HUMANITAT!

EL RACÓ DE L’OPOSICIÓ
GRUP MUNICIPAL
IPA-PM
Marina Clavaguera

Estem a punt d'entrar al nou any, 2015. Hi
farem entrada d'una manera especial, deixant
enrere uns anys lluitant pel dret a decidir i a ser
escoltats. A tothom li agrada ser escoltat. Hem
de treballar partint del respecte i tenint en
compte les opinions de tothom. Esperem entre
tots que aquest 2015 sigui un gran any i que
puguem passar a la història demostrant la
nostra unió i les ganes de seguir un mateix
camí: ser escoltats.
No obstant això, cal puntualitzar que, no pel fet
que una persona pugui pensar d'una altra
manera diferent de la nostra, sigui pitjor o
millor. Crec que com a poble petit que som ens
hem d'avenir i fer entre tots el possible perquè
Avinyonet de Puigventós pugui tenir millors
espais, equipaments municipals, que sigui un
reclam turístic amb les petites coses que es
van fent el dia a dia, que hi hagi activitats
pensades per a totes les edats, festes ben
organitzades, fires, espectacles...
El 2014 està a punt de tancar-se i encetem
entre tots el 2015 amb ganes de celebrar les
festes de Nadal i amb ganes que el Govern
central ens escolti de manera respectuosa i
ens deixi fer en la mesura que es pugui.
Des de l'oposició hem pogut palpar i escoltar el
que es cou dins un ajuntament. Mai cap dels
membres del grup que el formem actualment
havíem estat membre de cap partit polític. Al
llarg d'aquests quatre anys hem vist coses que
no han estat gaire agradables, tot i haver-hi
gent amb ganes que al poble d'Avinyonet es
realitzin actes i en què els espais siguin
adequats així com també els serveis. Creiem
que quan vivim en pobles petits, el que s'ha de
fer és col·laborar perquè entre tots el poble
estigui bé, que hi hagi bons serveis, que la
gent n'estigui orgullosa... I el que no podem fer
és posar-hi entrebancs.

Acabem la legislatura amb un mal gust de
boca que no pensàvem trobar-nos. Esperem
que la gent deixi de banda les seves
diferències i pensi amb la gent d'Avinyonet i en
el poble. Si de veritat ens estimem Avinyonet
de Puigventós, el que cal fer és pensar en
com, amb els temps en què vivim, que no hi ha
gaires diners, poder fer coses i pensar la
manera que es noti vida al poble. Un exemple
que crec que tots hauríem de seguir és el d'un
grup de dones d'Avinyonet que s'han unit per
fer cosetes per al poble. Veus que són de
diferents edats, del poble i de la urbanització, i
que el que tenen al cap és passar una bona
estona juntes creant diferents elements per
poder decorar el poble.

El 2014 està a punt de tancar-se i
encetem entre tots el 2015 amb
ganes de celebrar les festes de
Nadal i amb ganes que el Govern
central ens escolti de manera
respectuosa i ens deixi fer en la
mesura que es pugui.
Per tant, s'ha de reconèixer la feina
extraordinària que està fent aquest grup de
dones d'Avinyonet molt ben avingudes per
posar el nostre poble tan bonic com poden
decorant-lo amb flors, ornaments... Vull agrair
en nom de tot el poble la tasca que estan duent
a terme.
Per acabar, només desitjar-vos, en nom de
tots els membres del partit, molt Bones Festes
i que el 2015 sigui millor que el 2014. Almenys
sense tantes retallades, més ajuts i llibertat!

EL RACÓ DE LES ENTITATS
Quinzena Vetllada de Poesia
Sí, tenim 15 anys: els que hi hem arribat i els sobrepassem ja sabem
què és, i n'estem meravellats. Tenir 15 anys és tenir il·lusió per la
vida, és estar al punt, i moltes coses més que cadascú té a dins i pot
pensar com ho ha viscut...
Per a nosaltres la il·lusió és poder celebrar la nostra Vetllada de
Poesia escoltant, llegint, recitant, fent fotos, aplaudint... Cada
persona hi posa el seu granet de sorra i entre tots ho fem tot,
procurant que no sigui una nit gaire llarga... i aquest any ho hem
aconseguit!
Hem començat recitant Joan Vinyoli, perquè es compleixen 100 anys del seu naixement i 30 de la seva mort. Sovint aquests
aniversaris semblen una mica forçats, però no, una vegada t'hi has posat, són bons, molt bons, és com l'aniversari d'alguna
persona de la família: feia temps que no t'hi acostaves, aquell dia el felicites, hi converses, surten un pilot de coses que en
realitat són un benefici per a les dues parts... Doncs amb un poeta passa el mateix, freqüentes la seva poesia i va sorgint un fil
que mai s'acaba...
Gràcies a tots els que col·laboreu un any rere l'altre, d'una manera o altra, a tots els que feu possible que la poesia sigui un
element viu al nostre poble.
L'organització

EXPOSICIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Aquest any 2014, l'onzena exposició del Dia
Internacional de la Dona ha comportat una feina molt
agradable. Ens ho hem passat molt bé i hi ha hagut una
mica de tot, és a dir molt variat, i també molta
col·laboració, fet que fa que ens engresquem a fer
coses noves.
Per alegria de tothom, el nostre poble compta amb
persones artesanes, trempades, treballadores, actives,
amb preocupació perquè tot surti bé i vagi endavant.

Així és fàcil muntar una exposició diversa: quadres, jerseis, bosses, bufandes,
artesania, tapissos, cobrellits, vestits, macramé, llums, safates, tapets, cortines,
tovalloles, cadires, penjadors, cosidors, caixes, rellotges, estovalles, paraigües... i
treballs amb molts productes reciclats, que poden tenir una altra fesomia, una segona
vida, i que ens demostren que només cal una mica d'inventiva i ganes de posar-s'hi.
Del que també estem contentes és que la nostra exposició sigui oberta a tothom,
pobles veïns i diferents maneres de fer. Això fa que unes aprenguem de les altres, amb
tot el que té de positiu i enriquidor compartir coneixements amb tota senzillesa.
Doncs fins a la propera i gràcies per la vostra acollida.
L'organització

EL RACÓ DE LES ENTITATS
Associació Vendaval
Com a entitat organitzadora de la Fira del Follet d'Avinyonet de
Puigventós, juntament amb l'Ajuntament, aquest any hem volgut fer un
pas més i ampliar l'oferta per arribar a un públic més divers i esdevenir així
una fira més integradora.
Per aquest motiu, quan ens vam posar a treballar en la seva organització,
vam pensar a ampliar l'oferta de la fira en dues línies més, a part de la ja
existent.
- La primera línia que vam voler afegir a la Fira del Follet era l'oferta per a
infants i joves amb algun tipus de disminució. Per aquest motiu vam
convidar a participar-hi el Centre de Lleure el Dofí, que és un centre de
lleure per a joves amb disminució psíquica de l'Alt Empordà nascut de la
iniciativa d'un grup de famílies i amb la col·laboració d'un grup de monitors
i monitores voluntaris. Van venir també Mira, capacitats per la dansa, que
és un projecte que utilitza la dansa com a eina per integrar persones en
risc d'exclusió social (discapacitats, persones nouvingudes, gent gran,
etc.). I també vam convidar el Centre Naïf, que és un centre que presta
serveis a infants i adolescents amb dificultats en el desenvolupament,
aprenentatge, llenguatge, cognició, conducta, socialització i emoció.
- La segona línia que vam voler afegir a la Fira del Follet era una oferta
destinada a un públic jove. Per això vam triar un altre espai per fer-hi
activitats dirigides a aquest sector de la població. Per aquest motiu hi va
haver un estand de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i hi va col·laborar
l'Espai Jove de Vilafant. En els Camps de la Font es van realitzar tallers de
graffiti oferts per Bre de Barcelona, demostració i tallers de skate, a càrrec
d'en Roque, i amb la cessió dels mòduls de l'Ajuntament de Vilafant. I per
cloure la diada hi va haver un concert d'Embolingat's, Be Thunders i The
Cuit's.
Un cop passada la Fira hem valorat molt positivament aquest nou
enfocament i creiem que s'ha de continuar treballant perquè aquestes
dues línies de treball vagin creixent i esdevinguin un referent com la
mateixa Fira del Follet.
I no volem acabar l'escrit sense agrair-vos a tots la vostra col·laboració i
participació a la Fira del Follet d'Avinyonet de Puigventós.

Un altre esdeveniment en el que treballa
l’Asssociació Vendaval és en l’organització
del Vendaval Miusic, en el marc de la Festa
Major d’Avinyonet de Puigventós.

Judo a Avinyonet

El Club de Polo Ampurdán

Hugo Robles Montoro té 26 anys. És
graduat en Ciències de l'Esport, mestre
entrenador nacional i 3 Dan de judo. Va
ésser campió d'Espanya, medallista
internacional i va estar 10 anys al Centre
d'Alt Rendiment de Madrid. A causa de les
lesions, va deixar l'alt rendiment i ara ha
tornat a l'Alt Empordà com a entrenador,
formar un grup d'amics i poder dur a terme
un bon projecte, on l’objectiu a llarg termini
és poder dur a competicions els judokes
que vulguin fer-ho. Robles ens va dir: “El
meu somni és veure un alumne meu
campió olímpic i vull fer les coses que no
han fet mai per mi”.
La UNESCO va declarar el judo com el
millor esport per a nens de 4 a 12 anys. La
pràctica d'aquest esport possibilita infinitat
de situacions d'aprenentatge, ja que
destaca valors tan importants com el
respecte, la companyonia, la disciplina i la
constància. Aquesta activitat afavoreix
l'impuls de totes les capacitats del nen ja
que aposta per una educació integral, no
només física sinó també humana, i
potencia, a través del coneixement
d'aquest esport, totes les seves
possibilitats psicomotrius i de relació amb
els altres. I això és possible fent ús del joc
com a element integrador i dinamitzador,
introduint la iniciació tecnicoesportiva de
forma adaptada. Recalca l'entrenador que
en aquest esport mai ens donem cops de
peu ni cops de puny.
Vol convidar a tots aquell que desitgin fer
esport que provin el judo. Només han
d'apropar-se al Centre Cultural Puigventós
de la urbanització Mas Pau, els dijous a
partir de les 17.30h. L'edat no importa: és
un esport que es pot practicar des dels 4
fins als 99 anys.
Si teniu algun dubte, podeu posar-vos-hi en
contacte a través del telèfon 626 93 70 92 o
del correu info@nakama.cat.

Resum de la temporada de tardor en el ha rebut visitants dels Estats Units.
Enguany la victòria ha estat exequa
«Club de Polo Ampurdán»:
per als equips Avenue 32 i Mas Bosch
Els dies 3, 4, 5 i 10, 11, 12 d'octubre 1526.
s'ha celebrat el torneig internacional
“VI Torneo Club de Polo Ampurdan – Per finalitzar la temporada, els
Memorial Wolfgang Reber”, amb jugadors que s'inicien en el joc del polo
afluència de jugadors internacionals han disputat el darrer torneig de la
de tot el territori espanyol (Madrid, t e m p o r a d a , e l X X X I I I Tr o f e o
Sotogrande), Anglaterra, Alemanya, Principiantes Darío Campos, que
Holanda i Suïssa, que han aprofitat el c e l e b r a v a e n g u a n y l a s e v a
bon temps que es gaudeix durant la trentatresena edició, que va guanyar
tardor a l'Empordà. En aquesta edició l'equip del Reial Club de Polo
el guanyador ha estat l'equip La Barcelona.
Serreta, que per mig punt va guanyar
la final contra Amigos & Friends by Els interessats en classes d'iniciació al
polo, equitació o excursions, poden
VILLACAMPOS.
contactar amb nosaltres a través del
e l e c t r ò n i c
També ha tingut lloc el clàssic torneig c o r r e u
femení de tardor (Ladies Autumn Cup), info@clubdepoloampurdan.com, per
durant els dies 1 i 2 de novembre, que telèfon (639548690 / 691881622) o
atrau cada any jugadores des de tot adreçant-se directament al club.
Europa i que en aquesta edició també www.clubdepoloampurdan.com

EL RACÓ DE LES ENTITATS
Assemblea territorial Avinyonet de Puigventós-Vilafant

La nostra parròquia

SIGNATURA DEL DOCUMENT DE DENÚNCIA
CONTRA L'ESTAT PER VULNERAR EL DRET A DECIDIR DEL
POBLE CATALÀ

Un any més hem iniciat la Catequesi de
Primera Comunió amb un nou grup de nens i
nenes. Tots ells, molt il·lusionats, participen de
la Catequesi cada divendres a la biblioteca
municipal.

El dia 9 de novembre de 2014, l’Assemblea Territorial d'AvinyonetVilafant va participar en la Jornada de Denúncia convocada des de
l'ANC. Així doncs, els vilatans van poder signar un document adreçat a
les Nacions Unides, al Parlament Europeu i al Consell d'Europa perquè
portin a terme les actuacions necessàries per garantir que la ciutadania
de Catalunya pugui decidir, democràticament, el seu futur polític.
Davant la impossibilitat de poder votar el 9N d'acord amb la Llei de
consultes, i havent-se iniciat un procés participatiu a través del qual el
poble pogués expressar la seva opinió, que també va ser impugnat, es
va recórrer a aquest darrer recurs amb el qual quedava palesa la
voluntat del poble.

Durant la seva preparació coneixeran Jesús i
els valors de l'evangeli, l'amor, la comprensió,
el perdó, l'ajuda, el compartir, la solidaritat...
Aprendran a pregar, participaran en
celebracions, trobades i concursos.
Benvinguts Alba, Marc, Aroa, Mar, Maria,
Ariadna, Anna, Alba J. i Clàudia.

Futbol Club Avinyonet
Ja s'acosten les festes de Nadal, Cap
d'Any i Reis... i estic segur que
aquestes són les festes favorites dels
campions que formen les plantilles del
Futbol Club Avinyonet.
Una temporada més, amb moltes
ganes i més il·lusió que mai; amb gent
nova que aporta grans idees, que,
sense res a canvi, s'involucren cada
dia que passa perquè la mainada
vingui a gaudir i a aprendre un esport
en equip com és el futbol. Així doncs,
donem les gràcies a totes aquelles
persones que ho fan possible. També
volem donar les gràcies a l'Ajuntament
per fer que el terreny de joc sigui
practicable i faci molt de goig de veure.
No ens hem d'oblidar dels
col·laboradors i de tots aquells que
aporten el seu granet de sorra per tal
que tot plegat vagi endavant.

any i benjamins preferent): no hi ha
cap equip federat, però un bon futbol
base és sempre un tresor per a
qualsevol club, i al nostre, cada
temporada que passa, va en augment.
De fet vam començar en aquestes
categories ara fa 4 temporades amb
només 8 nens i ara ja tenim 31 fitxes
donades d'alta, i esperem que no
s'aturi aquí. És per això que animem a
totes aquelles famílies que tinguin
nens nascuts entre 2005 i 2008 que
vinguin a provar-ho: l'ambient és molt
agradable i amb un exquisit tracte
familiar.
La presentació dels equips va ser tot
un èxit. Va tenir lloc al camp de futbol
coincidint amb la Festa del Follet
d'Avinyonet i s'hi van fer activitats per
als nens. Cal dir també que vàrem
aprofitar l'ocasió per fer una donació
de pilotes a l'Escola Gonçal Comelles.

Aquesta temporada ens hem centrat
en el futbol base (prebenjamins 1r i 2n

Anem renovant cosetes: els
prebenjamins de 2n any tenen
equipació nova, els entrenadors,
alguns nouvinguts, disposen de
xandalls nous, pilotes noves per
entrenar, etc. Creiem que renovar és
positiu i fa que ressaltin les noves
idees. Fins i tot, aquesta temporada
tenim un himne (!), amb el suport de
l'Ajuntament d'Avinyonet i MusicLan.
Ja per acabar, anunciarem que, com
cada any, els dies 25 i 26 de desembre
el Futbol Club Avinyonet organitzarà
les quines a la sala de La Societat
d'Avinyonet, a les 18 h. Penseu que
aquest any, les quines, donaran molt
de si. Tenim uns lots fantàstics, una
extra súper fantàstica... i una súper
extra molt excepcional, amb donatius
dels avinyonetencs que, sens dubte,
serà la quina més completa de tot
l'Empordà. No us la podeu perdre!
BON NADAL I BONES FESTES A
TOTHOM!

El Club Petanca Avinyonet
Aquest any el Club Petanca Avinyonet
vol retre homenatge a dues jugadores,
les més veteranes i defensores del
club, que ens han deixat aquest any,
lluitadores de la vida i del club, molt
amigues totes dues. La meva estima,
respecte i amor per totes dues, la
meva estimadíssima mare Encarna i la
meva gran amiga Magdalena. Sempre
estareu als nostres cors.
Pel que fa als resultats obtinguts al
llarg d'aquest any, comentar que els
nostres jugadors ens han deixat en
molt bon paper. Tot i que jo, la seva
presidenta, no he pogut estar al seu
costat per motius personals, ells saben
que els he donat suport des de la
distància i els dono les gràcies per la
seva entrega i esforç per deixar el club
al més amunt possible. Els resultats
han estat els següents:
- Campionat Provincial (el més
important de la Federació ja que és el
classificatori per al campionat
d'Espanya): segons classificats en
Primera Categoria, l'equip format per
Bruno Ayats, Adrián Ayats i Xavier
Felip.

- Campionat Sant i Patró: quarts
classificats en Primera Categoria,
l'equip format per Bruno Ayats, Adrián
Ayats i Xavier Felip; tercers classificats
en Segona Categoria, l'equip format
per Joan Gonzàlez, Xavi Expósito i
Joaquín Gálvez.
- Campionat Copa President: segones
classificades en Categoria Fèmines,
l'equip format per Ana Millet, Josefa
Ruiz i Carmen Fores.
- Campionat de Doblets: primers
classificats en Segona Categoria,
l'equip format per Joan Gonzàlez i Xavi
Expósito;
segones classificades en
Categoria Fèmines, l'equip format per
Anita Pérez i Gloria Serrano.
- Campionat Individual: primer
classificat en Categoria Sènior, Xavier
Felip;
tercera classificada en
Categoria Fèmina, Beatriz Orons.
Vull comentar, a més, que actualment
el Club també està lluitant per guanyar
la Lliga Provincial i espero que quedin
al més amunt possible en la
classificació final.

Per finalitzar, com sempre, vull donar
les gràcies a tota la gent que fa
possible que aquest club continuï
endavant, creixent i lluitant per deixar
el nom del poble en bon lloc. Des
d'aquí us desitjo que tingueu unes molt
Bones Festes de Nadal i una Bona
Entrada d'Any 2015.
La Presidenta del C.P.Avinyonet
Encarnita Campos

EL RACÓ DE LES ENTITATS
Associació Amics del Veïns de la urbanització de Mas Pau
L'1 de juny, per desè any consecutiu,
es va organitzar la ja tradicional
bicicletada de Mas Pau-Avinyonet de
Puigventós.
El que va començar amb un grup de
pares organitzant una petita
passejada d’uns 6 km, orientada
principalment a la mainada de l'escola
d'Avinyonet, ha anat creixent,
juntament amb la mainada, i s'ha
convertit en dues rutes. Des de fa tres
edicions ja són tres els circuits que
l'organització ofereix als aventurers de
les dues rodes.
La participació ha anat més o menys
en augment cada any fins a aquesta
edició, en què hem tingut la xifra rècord
de 237 participants inscrits. A més, va
coincidir amb una molt bona
c l i m a t o l o g i a . Ta m b é e s v a
recompensar l’esforç de participants i
organitzadors amb un entrepà de
botifarra i refrescos varis a l'arribada.

Volem agrair des de la Junta l'ajuda
dels col·laboradors, tant econòmica
com material, que ens ajuden a poder
continuar funcionant. Aquest any
també ens han ajudat el grup de
voluntaris de l'ADF RISSEC i el grup
avinyonetenc BTT MATINER.
La primavera d’aquest 2015 esperem
tornar-nos a trobar i continuar amb
l'11a Pedalada: convidem a tothom a
participar en el circuit que cregueu
més adequat al vostre nivell o a gaudir
d’un dia a l’aire lliure a la zona
esportiva del Mas Pau d'Avinyonet de
Puigventós.
L'organització

AMPA GONÇAL COMELLAS
Com cada any, seguim amb les retallades i no rebem cap mena de subvenció des
del Departament, així que totes les activitats que fem són subvencionades
directament per les famílies.
Aquest curs seguim treballant en un projecte que es va iniciar el curs passat per
dissenyar un nou pati tant per als petits com per als grans. Els nens varen aportar
les seves idees de com voldrien que fos el pati de l'escola i sobre aquestes s'ha
anat treballant.
El curs passat es varen pintar rodes de cotxes i que es varen ubicar finalment al pati
de primària. S'ha de dir que estan gaudint molt d'aquest espai.
Aquest any se segueix treballant amb els troncs que es varen recuperar de l'incendi
de fa dos anys, s'està traient l' escorça cremada i se'n faran seients per construir
una aula exterior.
Seguim amb la mateixa política de sempre, de donar un servei a les famílies
perquè puguin conciliar de la millor manera possible, la vida familiar i la laboral.
Es continuen oferint els acolliments matinals, al migdia i a la tarda, així com
diferents activitats extraescolars.
Les quotes que tenim segueixen sent les mateixes de cada curs, ja que l'economia
de les famílies no pot suportar més pujades de les que ja els afecten habitualment.
Volem seguir oferint el nostre suport a un ensenyament de qualitat i sense
retallades, i cada any col·laborem en l'adquisició d'algun bé per part de l'escola així
com en les festes com Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, etc.
Volem agrair especialment a totes les famílies que d'una manera o altra col·laboren
per poder dur a terme totes les activitats que es realitzen a través de l'AMPA, tant
pel suport econòmic com personal, ajudant en tot allò que faci falta.
“De tant estalviar en educació ens hem fet milionaris en ignorància".

L’Orfeó de l'Empordà

Dones Independents d’Avinyonet

L'Orfeó de l'Empordà, fundat per la Cloti
Miró l'any 2001, ha continuat durant el
2014 assajant amb el seu nou director,
Quim Mandado. En ell hem trobat un
company de viatge que ha obert una nova
etapa plena d'ànims i il·lusió per tirar
endavant la nostra Coral.

El mes de març d'aquest any 2014, quan vam fer “L'exposició de la dona”,
mentre érem allà assegudes per ensenyar-la, fent tertúlia, ens van venir
ganes de trobar-nos més sovint, no per fer res concret, sinó per veure'ns, fer
poble, xerrar i riure.

Però avui el nostre record està amb la
Cloti. En aquests últims mesos la seva
salut s'ha ressentit i tots patim per ella.
Des d'aquí volem que rebi la nostra
abraçada i el desig d'una ràpida
recuperació.
Aquest any 2014 l'Orfeó ha participat en
concerts a diferents poblacions de
l'Empordà. Hem actuat a Avinyonet de
Puigventós, Vilanant, Llers, Vilafant,
Figueres… I hem col·laborat en l'acte
“Cantem en Llibertat”, una iniciativa de
l'Agrupació Coral de les Comarques de
Girona que reuneix, en un recital
col·lectiu, una vintena de grups corals
provinents de diferents poblacions de les
nostres comarques, que s'ha presentat a
la Jonquera, Girona i, més tard, a
Banyoles.

I vet aquí que ens trobem els dimarts al matí al cafè de la Plaça. I com que som
força “manetes”, ben aviat va sorgir alguna idea: reciclar ampolles, garrafes
d'aigua... i vam demanar permís a l'Ajuntament per fer una mica de decoració
d'alguns llocs del poble per la Festa Major de Sant Jaume. Després va venir l'
11 de setembre, el Follet d'Avinyonet, ara amb el groc pel 9-N... I encara que la
nostra idea és passar-nos-ho bé més que treballar, no ens volem desentendre
de res.
Ja des del començament de la nostra trobada, vam pensar que necessitàvem
un nom, i ja ens l'hem posat: per votació de la majoria, perquè és així com ho
fem tot, DONES INDEPENDENTS D'AVINYONET.
També vam pensar que podíem fer alguna sortida i així és com vam anar a
Porqueres, al bosc de les Estunes, i després a fer un bon dinar al restaurant del
mateix nom. Per tancar la temporada d'estiu vam escollir El Kebab.cat de
Roses i un bon passeig arran de mar...
Així que ja ho veieu: si voleu passar a saludar-nos, els dimarts al matí al Bar del
Sindicat de la Plaça.

Com cada any, demanem noves veus,
idees i persones. Us animem a gaudir amb
nosaltres de la música coral participant
d'aquest projecte.
Volem agrair la seva fidelitat als cantaires,
a la direcció i a tots aquells que ens ajuden
en el nostre dia a dia amb el seu suport. No
em voldria oblidar avui del nostre pianista i
amic, Pere Puig. Un record molt especial
per a en Lluís Albert, que tan amablement
ens té presents a la seva memòria.
Finalment desitgem que l'any 2015 ens
porti a tots l'empenta per aconseguir els
nostres somnis.
Per a la Cloti

Curs de restauració i recuperació de mobiliari antic
Aquest curs es basa principalment en la conservació
i restauració de mobiliari i objectes antics. Hi ha una
part teòrica, però la més important és la pràctica que
realitza l'alumne sobre una peça que ha de portar.
Aprenem tot el procés de restauració, a reconèixer
materials, tècniques i productes, i a saber quina és la
seva utilització adequada.
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.
La incorporació al curs pot ser en qualsevol moment.
El curs s'inicia a l'octubre i finalitza al juliol, i és els
dimecres de 18.30 a 20.30 hores.
Preu: 55€ mensuals i 20€ a l'inici del curs per a
material.
Professorat: Pep Miret i Keka Gil (Restauracions Miretgil, de Cabanes).

LLAR D’INFANTS
Desenvolupament de la personalitat
Són notables els canvis que es produeixen en el comportament dels infants en relació al que els
envolta a mesura que van madurant.
La seva relació amb l'exterior comença a través de la boca, on rep l'aliment, i per això tenim la
sensació durant uns mesos que tot s'ho posa a la boca.
El somriure és primer un acte reflex de confort o plaer, i quan comença a fixar la mirada és ja una
forma de comunicar-se. Riure amb tots i molt sovint és el moment en què repetim accions que
provoquen aquesta reacció amb els infants.
Cap als 6 o 8 mesos es produeix una reacció d'espant davant les cares desconegudes. NO és
por, sinó un progrés en la comprensió del món que l'envolta: hi ha la mare, que el cuida i li dóna
confort, consol i també existeixen altres persones. Aquests “altres” el fan conscient que la mare no
hi és, encara que sigui d'una manera momentània. No té adquirida la noció del temps i no comprèn
que tornarà. Com qualsevol etapa en el desenvolupament que comporta creixement personal, és
variable en duració o en la seva manifestació.
Entre l'any i els dos anys, els infants adquireixen un domini de noves habilitats: motrius (és capaç
de dominar la seva mà per agafar objectes), desplaçament (normalment primer gateja, després es
posa dret aguantant-se als mobles i després camina) i comunicatives (normalment assenyala el
que vol, entén el que li demanes que faci i després verbalitza que vol més o vol pa i, sobretot, aprèn a
dir que no).
En aquest punt és ja molt conscient que és una persona diferent a la mare, sap el que li agrada i el
que no, també el que volen que faci i el que no (nosaltres, els adults en hem encarregat de fer-li-ho
saber) i per tant és el moment en què apareixen els primers conflictes. Per tal de diferenciar el que
és “jo” del que li ve de fora, diu “no” amb la finalitat d'afirmar-se. En aquesta etapa necessita
moltes activitats a la seva mida que li permetin manifestar la seva voluntat. Això no vol dir que pugui
fer el que vol en tot moment.
El nivell de tolerància a la frustració i la intensitat de les rebequeries pot ser variable segons la
situació, l'infant i també la reacció dels pares. És per això que parlarem de la importància de tenir
uns límits clars i unes normes senzilles i coherents per poder superar aquesta etapa. Entenem
que és una etapa en el seu desenvolupament però no els podem estalviar res en aquest procés
deixant que no facin el que no volen o fent sempre només allò que volen. Hem de ser sensibles en
aquest moment important de reafirmació de la personalitat, no perdre la calma en moments
d'angoixa, decidir quina és la postura que volem adoptar i mantenir-nos-hi.
Hem de tenir presents els seus esforços i felicitar-lo en el moment en què accepta una norma i
no protesta davant d'una demanda. Deixar-li triar (de postres pots triar plàtan o poma o mandarina
però no anar a la nevera o a l'armari i que agafi el iogurt o les galetes o el que vulgui ) i poc a poc
arribarem a l'equilibri saludable, perquè un símptoma de bon desenvolupament és ser capaç de
prendre decisions per un mateix... Però per a això encara falten més etapes i anys.
Llar d'infants PUIGVENTÓS

L’ESCOLA
LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ EMOCIONAL PER
AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE L'INFANT
L'Informe Delors (UNESCO, 1998) afirma que l'educació
emocional és un complement indispensable en el
desenvolupament cognitiu per formar des de l'educació
integral. Segons Bisquerra, “potenciar el
desenvolupament emocional com a complement
indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint
tots dos els elements essencials del desenvolupament
integral de la personalitat” perquè som ment i
pensaments, cos i emocions i vivim i actuem des d'aquest
conjunt inseparable (ment, cos/emoció i acció).
Els metges i investigadors de l'informe Faros, de l'hospital
Sant Joan de Déu, defensen que treballar l'educació
emocional a classe millora el clima escolar, la relació entre
els companys de classe i el mestre i, en definitiva, fomenta
entre els alumnes aptituds i habilitats que els seran útils en
el futur.
Els autors de l'informe proposen que s'inclogui aquesta formació en les tutories i en l'assignatura
d'educació per a la ciutadania, ara rebatejada amb el nom d'educació cívica.
Seguint l'estela de l'anteriorment descrit, l'equip directiu del centre va proposar introduir l'educació
emocional com a línia d'escola. Per incentivar el professorat se'ls va oferir un curs de formació en
educació emocional amb l'objectiu de donar eines i recursos per treballar les seves pròpies
emocions i potenciar les habilitats socials i la intel·ligència emocional dels alumnes com a base de
totes les intel·ligències. Pensem que per aprendre continguts acadèmics de manera efectiva, els
infants necessiten un vincle afectiu que els faci sentir segurs emocionalment.
El centre ofereix una educació holística amb
metodologies plurisensorials, que ajuden a
assolir els diferents aprenentatges tenint en
compte els diferents canals de
processament de la informació de cada
infant i la teoria de les intel·ligències
múltiples que defensa Howard Gardner.
Habitualment s'utilitzen tècniques que
ajuden a enfocar l'atenció i a fomentar la
concentració: relaxació, cinesiologia
educativa amb exercicis d'integració
hemisfèrica, tallers internivell que fomenten
la interrelació, visualitzacions, ioga, entre
d'altres. I setmanalment es realitzen
activitats relacionades amb l'autoestima,
emocions, sentiments, empatia i la resolució
positiva dels conflictes.
L’escola Gonçal Comellas.

EL RACÓ DEL

JOVE

PROJECTE OKUP’ALT
Aquest 2015, l'Àrea de Joventut de Consell Comarcal de l'Alt Empordà, juntament amb
l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós i la resta de municipis que formen part del Projecte tècnic
compartit, iniciem la cinquena edició de l'Okup'Alt. Aquest projecte està dirigit a tots els joves del
municipi, de 16 a 19 anys, que tinguin interès a aprendre un ofici i una feina. El projecte es portarà
a terme entre els mesos de gener i abril de 2015 en els diferents municipis de la comarca.
El projecte Okup'alt consisteix a aprendre les tasques corresponents a un dels següents oficis:
forestal i jardiner, manteniment i pintura, imatge i estètica personal. La formació va a càrrec de
formadors i monitors especialitzats en algun dels tres oficis que s'imparteixen i té el suport de la
tècnica de Joventut d'Avinyonet de Puigventós i l'assessorament de professionals de diversos
sectors econòmics de la comarca.
Les tasques que realitzaran els joves participants estan relacionades amb els oficis de forestal i
jardiner (treballs forestals i de jardineria en diferents espais públics), manteniment i pintura
(pintura, lampisteria i altres pràctiques amb l'objectiu d'arranjar equipaments municipals i
comarcals) i com a novetat s'introdueix imatge i estètica personal (pràctica i treball de diferents
tècniques d'estètica, maquillatge, perruqueria i imatge).
A través del projecte Okup'Alt també es treballen tècniques per a la recerca de feina (elaboració de
currículums, cartes de presentació, preparació d'entrevistes...) i es realitzen diferents visites i
entrevistes a empreses col·laboradores de la comarca. Aquest projecte de formació
professionalitzadora és totalment gratuït i, si es finalitza amb èxit, es fa entrega als participants del
corresponent certificat acreditatiu.

Júlia Gil Vilar
Regidora de Joventut

NOTÍCIA D’INTERÈS
OBRES DE LES ESCALES D’ACCÉS DEL
CARRER ILLES FINS ALS CAMPS DE LA FONT
A principis del proper any començaran les obres de
construcció i urbanització d'unes escales d'accés
des de el carrer de les Illes fins al vial peatonal dels
Camps de la Font.
La construcció d'aquestes escales és l'últim requisit
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
per a la futura construcció de les noves escoles
donat que les voreres de la carretera de Vilafant són
molt estretes i existeix un elevat trànsit de vehicles,
amb el perill que això suposa; d'aquesta manera
s'enllaçarà d'una forma directe el nou sector amb la
resta del municipi.
El projecte preveu salvar els prop de 8,40m de
desnivell amb 56 graons, repartits en 7 trams
d'escala i replans de descans. La tipologia
d'acabats serà similar al que s'ha fet amb els
Camps de la Font.
El traçat de l'escala s'adapta a la topografia del
terreny i el projecte combina l'esglaonat amb zones
enjardinades respectant l'arbrat existent i utilitzant
vegetació autòctona que precisi poc manteniment i
consum d'aigua. Es dotarà a la plaça dels serveis
necessaris amb la previsió d'enllumenat públic,
xarxa de recollida d'aigües plujanes, xarxa d'aigua
amb sistema de reg i mobiliari urbà.
Aquestes obres es realitzaran el 2015. Tenen un
pressupost de 79.745,47 euros i es finançarà, en
part, pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat
de Catalunya, i la resta amb fons propis de
l’Ajuntament.

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 de maig al 15 de juliol
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.

ORIENTACIÓ LABORAL A JOVES
Des de l'Àrea de Joventut del vostre municipi, en conveni amb l'Àrea de Joventut del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i amb el suport de l'oficina de treball de Figueres, podem oferir als joves
l'assessorament inicial sobre recerca de feina que es faria a l'oficina del SOC en el moment de la
inscripció.

HORARI ÀREA
D ’ A P O R TA C I Ó D E
R E S I D U S D E M A S PA U
HORARI D'HIVERN:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 13:15h i de 14:45 a 16:45h.
Dissabte: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.
(Dijous i festius tancat )

HORARI D'ESTIU
(de l'1 de juliol al 15 de setembre):

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 12:15h i de 17 a 20h.
Dissabte: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.
(Dijous i festius tancat )

ina web
Consulta la pàga:
municipal
igventos.cat
www.avinyonetdepu

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 Ajuntamentciutadà 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

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 de10h a 12h.
Dispensari (Edifici de l'Ajuntament)
Tel. 972 54 61 34
METGE
- Dilluns de 9 a 13h
- Dimecres de 14 a 19h
- Divendres de 10:10 a 13:20h
INFERMERIA
- Dilluns de 8:05 a 13h
- Dimarts de 12:10 a 13:20
- Dimecres de 14:20 a 19h
- Dijous de 8:05 a 10:10h
- Divendres de 10:10 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

CIU
Alcalde: Josep Maria Bartolomé
1r. Tinent d'Alcalde: Júlia Gil
Regidors: Lluís Ezquerra, Júlia Gil, José
Carlos de las Heras i Lluís Puig

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

IPA-PM
Cap de l'oposició: Marina Clavaguera
Regidors: Josep Maria Mas, Joan
Valenzuela

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

PP
Cap de l'oposició: José Hernández Suárez.
--------------------------------------------------------Secretari interventor: Martí Lluansí Sastre
Tresorer Dipositari: José Carlos de las Heras

CONSELL PARROQUIAL
Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
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

Alcaldia. Atenció al ciutadà, Obres i Serveis i
Seguretat Ciutadana, Benestar Social i
Familiar, i Medi Ambient: Josep Maria
Bartolomé
Regidor-delegat d'Urbanisme: Lluís
Ezquerra
Regidora-delegada d'Educació, Cultura,
Comunicació i Joventut: Júlia Gil
Regidor-delegat d'Hisenda i comerç: José
Carlos de las Heras
Regidor-delegat d’Esports i Festes: Lluís
Puig

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

RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Primer dilluns de cada dos mesos, a les 8 del
vespre.

LUDICORECREATIVES:
Societat Recreativa La
Avinyonetenca
Dones Independents d’Avinyonet

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Josep Maria Bartolomé, Júlia Gil, Lluís
Ezquerra, Jose Carlos de las Heras, Marina
Clavaguera, José Hernández Suárez, Josep
Maria Mas.

Unió

JUTGE DE PAU : MªÀngels Del Fresno
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.

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
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): alcalde
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
alcalde
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
alcalde
Societat Recreativa Avinyonetenca: alcalde
DIPSALUT: alcalde

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

