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CARTA DE L’ALCALDESSA

JÚLIA GIL

Benvolgudes i benvolguts avinyonetencs,

Alcaldessa
d’Avinyonet de
Puigventós

Un any més, a les portes de Nadal, el primer
que voldria fer és desitjar-vos unes bones
Festes i que l’any 2020, que ja s’acosta, us
sigui propici a totes i a tots.
El mes de desembre, i especialment Nadal i
Cap d’Any, acostuma a ser un moment per fer
balanç d’allò que tenim i de tot el que hem fet. I
és també el moment de mirar cap al futur. Cal
que cadascú de nosaltres sigui capaç de
trobar en aquestes festes el valor de les
petites coses que sovint no valorem. Les
petites coses que, sense saber per què, fan
que ens oblidem de tot allò que ens preocupa i
que ens fan sentir molt millor.

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

Aquests són dies per retrobar-nos amb la
família i recordar entranyablement els que ja
no hi són. També són dies per ser generosos
amb les persones que pateixen, algunes de
les quals són molt més a prop del que
segurament pensem, i solidaritzar-nos-hi.
Espero que aquestes diades us siguin molt
agradables de celebrar amb la família o amb
els amics: menjar plegats en una taula,
recordar aquelles persones que hem estimat i
ens han deixat, riure, cantar, fer cagar el Tió,
fer gresca el Cap d’Any, acompanyar els més
menuts a portar la carta al Patge Reial, gaudir
de la il·lusió del dia de Reis... I us animo que
participeu en les activitats previstes per
aquests dies a Avinyonet de Puigventós.

Com a alcaldessa, i en nom de tot l’equip de
govern, us vull fer arribar el nostre desig:
“Que durant tot l’any hi hagi pau; que durant tot
l’any hi hagi amor; que durant tot l’any siguem
solidaris; que durant tot l’any la gent sigui
feliç... Que durant tot l’any sigui Nadal!”.

Que durant tot l’any hi hagi
pau; que durant tot l’any hi
hagi amor; que durant tot
l’any siguem solidaris; que
durant tot l’any la gent sigui
feliç... Que durant tot l’any
sigui Nadal!

Bones Festes i que tingueu la millor entrada
d’any. Tots nosaltres, com sempre, restarem a
la vostra disposició amb l’objectiu comú de
millorar el nostre estimat municipi d’Avinyonet
de Puigventós.

REFLEXIONS
AVINYONET, ARA I AQUÍ
JORDI PLA

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

Ara que la tardor ens convida a arrecerar-nos
una mica i a passejar lentament per camins
lleument encatifats de fulles, és bo que també
adrecem una mica els passos pels viaranys
dels projectes, dels records, del balanç
compartit de com ens van les coses i de com
les podríem reconduir. Sou 1.604 habitants
–entre el nucli del poble i els qui conformen la
urbanització de Mas Pau– que us lleveu,
treballeu i al vespre o de nits retorneu a casa
vostra. No ho féssiu pas com a persones que
individualment es limiten a cohabitar, a dir-se
lacònicament hola o adeu! Avinyonet no és una
suma d'individualitats, ni tan sols d'unitats
familiars. És la saba que us nodreix i configura
com a poble, en constant diàleg entre tots els
qui hi viviu o hi sojorneu, amb un llegat
d'artistes i escriptors i molta gent, potser
anònima, que hi ha deixat petjada, i amb un
dinamisme que es tradueix en iniciatives que
van des de la Festa de la Poesia fins a moltes
altres activitats socials i cíviques que no sols
mantenen viva la personalitat com a poble,
sinó que la fan créixer.
L'Església també vol ser-hi i hi és, com en
aquella bonica imatge que deia Joan XXIII:
talment la font de la plaça del poble, que raja
sempre per a tothom que vulgui abeurar-s'hi.
Cadascú hi és acollit amb la seva especificitat,
la seva llibertat inalienable i el seu tarannà.
Wiliam Yeats, poeta i dramaturg irlandès,
Nobel de literatura el 1923, afirmava que
només des de l'indret on som podem abastar
allò que és universal. Certament, no som un
full en blanc, ni un full solt. Som el resultat d'uns
vincles que al llarg del temps han trenat el tapís
on ens reconeixem.
Des de la perspectiva cristiana, som cridats a
viure com a comunitat que treballa i celebra la
vida i acompanya i acull en els moments de
dificultat, bo i establint llaços de germanor i
bona avinença. Tot el que afavoreix l'interès
del comú ens ha de vincular i empènyer a
col·laborar-hi, cadascú segons les seves
capacitats i carismes. El Puig Ventós bé pot
ser-ne un bon símbol: ben arrelat en la base,
però mirant amunt.

En dies particularment difícils i dolorosos per
al país com els que ara passem, sentir-se units
en la diversitat i solidaris amb els que més en
pateixen les conseqüències és el millor dels
puntals. Que nosaltres ni ningú confonguem la
discrepància amb l'antagonisme. Discrepar no
és una càrrega ni una nosa, sinó una
oportunitat de madurar i créixer com a
persones i com a col·lectivitat.

Discrepar no és una càrrega ni
una nosa, sinó una oportunitat
de madurar i créixer com a
persones i com a col·lectivitat.

Permeteu-me acabar amb una història
profundament humana i cristiana. En un petit
poble alemany a l'est de Berlín, als darrers
dies de la segona Guerra Mundial, va haver-hi
un bombardeig. Al cap de poc, els seus
habitants van córrer cap a l'església, que havia
sofert greus desperfectes. Obriren com van
poder la porta gran i quedaren colpits en veure
com l'antiga talla del santcrist que presidia el
malparat presbiteri havia quedat escapçada
dels seus braços, de forma que en restaven
il·lesos només el cap, el tronc i les cames.
Iniciaren una assemblea on valoraren els pros
i contres d'intentar restaurar el santcrist o
mirar de fer-ne un de nou, amb tots els
entrebancs que això comportaria. Al final, en
no veure majoritària cap de les possibles
opcions, van acordar de tancar i assegurar la
porta i esperar el diumenge. En arribar aquest
dia, quina va ser la seva consternació quan,
bon punt van obrir-ne la porta, veieren un gran
sobre al peu del santcrist! El rector, intrigat i
expectant, s'hi apropà a poc a poc, s'ajupí a
prendre tremolós el sobre i, havent-lo obert,
profundament emocionat, mostrà un paper
amb l'únic missatge que contenia. Hi havia
escrit, amb grans lletres, una sola frase:
“Vosaltres sereu els meus braços.”
Ben estimats i estimades, aquest és el nostre
regal, aquest és el nostre repte.
Per molts anys!

16a Exposició

RACÓ DE LES ENTITATS

INTERNACIONAL

DE LA DONA

2019

Vam començar aquesta exposició com tanta gent organitza altres actes: per fer una reivindicació.
Amb els anys, com que tot va canviant (esperem que sigui per millorar), nosaltres també hem anat
palesant molt profundament aquests canvis.
Sí que el lloc de les dones, al segle XXI, sembla que en alguns llocs del món ha millorat, però
encara queda molt per fer. I tothom, des del seu lloc, hi ha de poder contribuir.
La nostra exposició, que es fa cada mes de març, és molt diferent de l’anterior, més variada i amb
més participació. Comptem amb treballs de tota mena i és per aquest motiu que en el butlletí
d’enguany volem publicar més fotos que paraules.
L'organització

VINT ANYS DE FESTA MAJOR AMB
LA POESIA (2019)

ORFEÓ DE L’EMPORDÀ

Hem celebrat els vint anys de POESIA, sobretot gràcies al suport de
tanta i tanta gent que hi col·labora, cadascú en el que pot i li sembla
millor.
La portada del nostre primer recull de poemes era un paisatge del
pintor Joan Sibecas que el seu fill Miquel Àngel i la seva jove Carme
ens van cedir molt amablement.
Encara guardem un retall
d’aquell dibuix on s’hi veu, molt
clara, l’espiral del bloc, i que us
adjuntem a aquest escrit, així
com una foto del primer any de
la celebració.
A partir d’aleshores s’han anat
succeint portades, poetes,
rapsodes, públic, coques... i
molts fets entranyables que tots
tenim a la motxilla dels records.
Vam començar la XX Vetllada de Poesia com sempre, amb el Casal i
la seva participació voluntària. Aquest any hem treballat un poema
per la pau, escrit per un monjo budista. Cal dir que és una experiència
molt maca i que ens deixa a tots una molt bona empremta per tot el
que vivim durant els dies que ho preparem amb l’equip del Casal.
El mes de gener ja ens vam posar en contacte amb en Gerard Mas
Tapias, perquè trobés inspiració per a una portada “especial”. I tant
que la va trobar! No una, sinó dues, ja que ens hi va incloure un dibuix
per al punt de llibre. Poder-nos refiar dels artistes del poble és
quelcom molt positiu per a tots, sobretot perquè potencia el treball
en equip i la relació entre les persones.
La segona part de la Vetllada va anar a càrrec de l’Orfeó de
l’Empordà, que ens van delectar amb un petit repertori que ens va fer
a tots molt feliços. La cantada va quedar més que bé, encara que el
seu director, en Quim Mandado, ens havia dit que cantar a l’exterior
comportaria moltes dificultats de so. Però com que la gent treballa
seriosament i amb moltes ganes vam poder comprovar que els
problemes es resolien de seguida.

L'Orfeó de l'Empordà, juntament amb
el seu director Quim Mandado, vol
aprofitar l’ocasió que ens ha ofert
l´Ajuntament a través d’aquest butlletí
per apropar-nos a tots els veïns.
Des de fa anys portem amb orgull el
nom d’Avinyonet de Puigventós a llocs
d’arreu de les comarques gironines.
Aquí, com sabeu, fem concert de Festa
Major, concert de Nadales i també hem
participat a la Vetllada de Poesia, on
hem estat obsequiats amb la gravació
d’un disc als estudis Music Lan
d’Avinyonet.
Últimament ens hem proposat noves
fites i portem la nostra música a casals
catalans fora de les nostres fronteres.
Hem anat a Luxemburg, a Roma i al
mes d’abril tenim projectat anar a
París.
Volem animar a tot el poble a fer-nos
costat. Sabeu que teniu la porta
oberta.
Una cordial salutació i moltes gràcies
pel vostre suport.
Mercè Puig Sabà
Presidenta de l’Orfeó de l’Empordà

Poetes a la 1a Vetllada de poesia.

Només ens queda donar les gràcies a tothom!
L' organització

Membres de l’Orfeó de l’Empordà

RACÓ DE LES ENTITATS
AFA GONÇAL COMELLAS
L'Associació de Famílies d'Alumnes
fonamentem la nostra raó de ser en 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 n'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 assistint 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

RACÓ DE LES ENTITATS
ASSOCIACIÓ VENDAVAL
L'Associació de Joves de Vendaval
estem presents tot l'any per ajudar
el poble en el que calgui. Ens
centrem, però, en dues de les
celebracions que més repercussió
tenen al nostre poble, segons el
nostre parer: una és la festa major,
que es tracta d'una setmana plena
d'activitats i que culmina amb una
gran festa, i la segona és la Fira del
Follet d'Avinyonet.
Som un grup de joves criats al poble
amb ganes infinites de veure com
prospera. El nostre objectiu és
atraure el màxim de gent possible i
així cada any anar millorant. El
constant aprenentatge i la feina ben
feta són les nostres màximes i
l'ajuda sempre és benvinguda. Com
a associació, ens encanta
aconseguir noves incorporacions
perquè vegin i gaudeixin de la

nostra manera d'avançar.
La festa major es va celebrar al
juliol, la setmana del 22 al 27. Va ser
una setmana d'alegria i el que és
més important, sense pluges que
poguessin entorpir el nostre bon fer.
Dimarts i dimecres els dediquem al
cinema a la fresca: el primer dia es
tria una pel·lícula per als més joves i
la del dimecres va adreçada més
per als adults. Es va participar
també en el tast de vins i es va
culminar amb la festa del divendres,
començant amb el Holi Festival,
ambientat pel nostre gran DJ Pere,
seguit de l'Acustic Food amb la gran
interpretació del músic Stene
Moshka, i finalitzant amb un cartell
inigualable que es componia de
Gertrudis, Dj & Drums Serial Killers i
Orquestra Mitjanit.

El Follet d'Avinyonet es concentra
en dos dies, dissabte i diumenge, els
dies 27 i 28 de setembre. Dos dies
plens de diversió per als més joves
acompanyats d'un bon refrigeri per a
totes les edats. Tallers, foodtrucks
de qualitat, harmonia i bon rotllo a
dojo fan que ens sentim molt bé
veient tanta gent gaudint de les
nostres propostes.
I per finalitzar, repetim el que ja s'ha
comentat: l'associació està oberta
per a tots aquells joves que vulguin
implicar-se en el poble i veure com
cada any va agafant més
protagonisme a l'Alt Empordà. Des
de l'associació us animem a la
participació i us assegurem que us
rebrem amb els braços ben oberts.
Treballem dur però amb el cor.

PICA - RASCA
El darrer treball de l’any passat va
ser omplir de regals de totes mides
l’arbre de la plaça. Vam tenir molta
feina, tenint en compte que sempre,
sempre, treballem amb material
reciclat. Però per altra banda, fa
molta il·lusió veure la feina acabada
i que no solament en gaudim
nosaltres, sinó molta altra gent que
fins i tot hi fan fotos!
El cap de setmana del 8, 9 i 10 de
març, vam col·laborar en la
celebració del Dia de la Dona amb
diferents treballs, tant personals
com de grup.
Per donar la benvinguda a la
primavera i a les persones quan
arriben a Avinyonet, vam penjar flors

“al rovellat” de l’entrada del poble.
La decoració de l’estiu i la tardor,
que heu pogut veure en els tendals a
fora de La Societat, ens han
proporcionat ombra, alegria, color i
comentaris de tota mena, però
sobretot positius.
Per la Fira del Follet ens van cedir
molt amablement l’entrada d’una
casa al nucli antic. Aquí van lluir
d’allò més els nostres
Follets,
cadascun en activitats diferents. El
que cridava més l’atenció dels nens
era el pescador al riu. També
formaven part de la decoració els
ocells, les abelles, les flors... A més,
a l’entrada, donaven la benvinguda

una parella d’espantaocells de mida
gairebé gegant.
També hem fet dues sortides
d’esbarjo, cultura i dinar, una a
Banyoles i l’altra a Besalú. Son
moments per passar-ho bé i riure.
Actualment estem preparant la
decoració sorpresa de Nadal. No cal
que repetim que ho fem amb
material reciclat.
El grup PICA-RASCA ens reunim
cada dimarts, de 17 a 19 h. Ens
agradaria ampliar el grup. Per això,
si alguna persona hi està
interessada, serà molt benvinguda.
PICA-RASCA

LA NOSTRA PARRÒQUIA

LA SOCIETAT D’AVINYONET

Aquest any hem iniciat un nou curs de catequesi de Primera Comunió
amb una novetat per a la nostra parròquia d’ Avinyonet: a partir d’aquest
curs els nens i nenes inscrits faran dos cursos de catequesi, coincidint
amb 3r i 4t de C. Mitjà d’ Educació Primària.

La Societat Recreativa La Unió
Avinyonetenca, com sempre, està a
la disposició de tot poble.

Molts us preguntareu Per a què serveix la catequesi?
>A la catequesi els infants descobriran que Déu se’ns ha donat a
conèixer.
>A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida, que és la
més humana
>A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per a la vida, les
virtuts i els valors.
>A la catequesi escoltaran respostes a les preguntes més importants de
la vida.
>A la catequesi aprendran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi, a
donar-li gràcies.
>A la catequesi educaran la dimensió religiosa, transcendent, de la
persona humana.

Enguany, com bé sabeu, s’han
instal·lat dues carpes a fora la
terrassa. Aquestes han estat
engalanades amb flors de ganxet
fetes a mà, per part dels membres de
l’Associació Pica-rasca .

La Societat amb les dues carpes i les
decoracions vàries fetes per part dels
membres de l’Associació Pica-rasca.

Pel què fa als diferents actes i
actuacions realitzades, val a dir que
aquest estiu es va organitzar una
festa cubana amb un gran èxit de
participació.

La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per a uns pocs anys.
Per això cal assegurar que es continua després de la Primera Comunió,
fins a la Confirmació; i després, en les propostes de formació per als
adolescents i joves, i també per als adults.
Pares i mares porteu els/les vostres fills i filles a la catequesi!

També s’han celebrat, els 10 anys de
la Manoli al capdavant del local.
L’acte va ser organitzat de forma
conjunta per part de La Societat i
l’Ajuntament.

Maria Vilanova Teixidor.

Us comuniquem, però, que a partir de
l’any 2020 la Manoli deixarà de fer-se
càrrec del bar de la Societat, deixant
el llistó molt alt per als seus
successors.
Equip del bar i els socis de La
Societat d’Avinyonet.

RACÓ DE LES ENTITATS
EL CLUB PETANCA AVINYONET
El Club Petanca Avinyonet compleix aquest any que s'acaba 21 anys des de la seva creació. Han
passat moltes coses des de llavors i aquest 2019 ha sigut un any amb molts alts i baixos. Tot i això
m'agrada quedar-me sempre amb les coses positives. I d'aquestes n'hem tingut força, per la qual
cosa passo a comentar-vos-les tot seguit. La principal, com a club esportiu que som, és parlar dels
resultats obtinguts en les diferents competicions provincials que s'han realitzat:

m
m
m
m

L'equip d'Esther Navas, Virtudes del Fresno i Josefa Herrera van quedar segones classificades
en la fase prèvia al campionat d'Espanya en categoria fèmines.
L'equip d'en Joan Gonzàlez, Xavi Expósito, Ramon Carreira i Joan Aneiros van quedar tercers
classificats també a la fase prèvia al campionat d'Espanya en 2a categoria sèniors.
L'equip de Bruno Ayats, Adrián Ayats i Xavier Felip van quedar tercers classificats al Campionat
Provincial Sant i Patró.
I l'Equip de Bruno Ayats i Adrián Ayats van aconseguir un segon lloc en el Campionat Provincial
de Dupletes de 1a categoria, resultat que els va servir per representar el club i el poble en el
Campionat de Catalunya de Clubs que es va realitzar a l'estiu a les instal·lacions del CP
Magòria de Barcelona, i també per ser seleccionats amb la Selecció Gironina per jugar el
Campionat de Catalunya de Seleccions al mes d'octubre a les pistes del CP Rubí.

Tots aquests resultats, un any més, em fan estar molt orgullosa dels nostres jugadors i des d'aquí
els vull felicitar i demanar, a ells i a tots els que formen el club, que continuïn esforçant-se per
aconseguir bons resultats i deixar en bon lloc el club i el poble.
També volem destacar que aquest any hem celebrat la XX Edició del nostre tradicional Campionat
Mixt, que fem cada 12 d'octubre a les instal·lacions del nostre club. Tot i l'actual moment de crisi que
pateix la petanca en general, aquest any hem aconseguit prop de 50 equips participants en aquest
campionat, amb representants tant de la província com de diferents clubs de França. Destaquem
l'equip format per Meli Aneiros i Xavier Felip, que van aconseguir un meritori primer lloc de
Consolant. Felicitacions també per a ells.
Un cop repassat el bon any petanquístic que hem tingut en aquest 2019, vull recordar-vos que el
club té les portes obertes sempre per a qui vulgui venir a fer una mica d'esport amb nosaltres. I per
acabar, com a presidenta, i en nom de tot el Club Petanca Avinyonet, vull desitjar-vos a tots i totes
unes meravelloses Festes de Nadal i una molt bona entrada d'Any Nou 2020.
La Presidenta del CPAvinyonet
Encarnita Campos

BIBLIOTECA MUNICIPAL LLUÍS POCH
A poc a poc, i entre tots, hem anat omplint i bastint la
nostra Biblioteca. Es pot veure de seguida, només
d'entrar-hi i fent-hi un cop d'ull.
Per exemple, el racó especial que hem fet per a la
mainada. Els més petits poden seure damunt la catifa,
els coixins o al voltant d'una taula a la seva mida.
Tenen molt a prop les cistelles, plenes de contes, on
poden triar i remenar al seu gust... I el més sorprenent
de tot, només s'ha de dir una vegada que tot ha de
quedar tal com ho han trobat!
A partir del mes de juliol també comptem amb les
revistes infantils el Tatano i la Cucafera.
Els més grans, a part del préstec de llibres, podeu venir
a llegir el Punt-Avui, els setmanaris comarcals
Empordà i Hora Nova, i actualment també comptem
amb la subscripció de la revista Alberes.
El mes de desembre passat -no ens va donar temps
d'explicar-ho al butlletí- vam fer la presentació del
primer volum del llibre Els pobles de l'Alt Empordà, de
Montserrat Vayreda, amb dibuixos de diferents
artistes. La presentació va anar a càrrec d'Anna Maria
Velaz, que va estar acompanyada de familiars de
Montserrat Vayreda i de la Gemma Garcia, de
l'Editorial Vitel·la.
Va ser un èxit de públic i un acte carregat d'emocions,
sobretot quan es van llegir alguns dels paràgrafs
dedicats al nostre poble.
Abans de començar l'any vam comptar amb l'ajuda de
la Diputació de Girona, que va folrar i catalogar tots
els llibres, respectant el nostre ordre, així que ara els
tenim com qualsevol biblioteca “de les més
importants”.
Per Sant Jordi vam repetir la col·laboració amb la Llar
d'Infants: els vam fer una visita amb contes i material.

No cal que us diguem com s'entusiasmen i participen
cantant i picant de mans o estant d'allò més atents,
tenint en compte que son molt petits!
A final del mes d'abril vam tenir la visita de l'Escola
Gonçal Comellas, molt ben organitzada pels mestres.
Els alumnes van venir per edats i van mostrar molt
d'interès pel funcionament de la biblioteca i per les
nostres activitats.
El 15 de setembre es fa ver la “Ruta Literària Pous i
Pagès”, amb el guiatge d'Esther Pagès Comellas i amb
la delícia de comptar amb Joan Trayter, que se sap de
memòria alguns paràgrafs dels llibres de l'escriptor.
Quan es va acabar la ruta, a la plaça Pous i Pagès ens
esperava un pica-pica molt complet que va oferir el
nostre Ajuntament.
El primer dijous de cada mes, amb la participació de
l'escola, ens hem proposat de dur a terme L'hora del
conte. El dia 3 d'octubre vam comptar amb la Natàlia
Sales, que va demostrar a tothom com captar l'atenció
de la mainada. El proper dia serà el 7 de novembre a
les 17 h. Esperem que ho anoteu a la vostra agenda.
Més endavant ens agradaria obrir una ludoteca
familiar un dia al mes. Si teniu jocs de taula en bon
estat que ja no feu servir, els podeu portar a la
biblioteca els dijous de 17 a 19 h. Així els podrem
compartir.
Als pobles petits com el nostre és un luxe poder gaudir
d'un espai com el que tenim a la biblioteca. En poden
fer ús persones de tota mena: petits, grans, mitjans,
amb idees per fer quelcom diferent... tothom hi és
acceptat i benvingut. I des d'aquí volem fer una crida:
VENIU!
Grup de Voluntaris d'Avinyonet

El racó infantil de la Biblioteca
Municipal Lluís Poch

RACÓ DE LES ENTITATS
CLASES DE DEFENSA PERSONAL, Y MUCHO MÁS, EN EL CENTRO
CULTURAL DE MAS PAU
Desde octubre del 2016 iniciamos un camino
educativo en las artes marciales en el Centro
Cultural del Mas Pau.
Los jueves desde las 17:15 hasta las 22:30 h
un grupo de niños y jóvenes han confiado su
instrucción a mi persona y poco a poco vamos
creciendo como grupo humano y como
marcialistas.
¿Qué practicamos? -es la pregunta que
siempre nos realizan?-.
Básicamente 2 artes marciales antiguas
provenientes del Japón.
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.
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 (796-1185 dc) 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.
El patrimonio técnico de la Daito Ryu Aikijujutsu
Seifukai, (nuestra escuela) hace referencia a
las enseñanzas del Maestro Minoru Mochizuki
(1907-2003)
En segundo lugar y complementamos con la
esgrima tradicional japonesa, atreves del
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, escuela
fundada en el 1400 por Iizasa Ienao y que
posee la distinción de Tesoro Cultural
Intangible de Japón.
En conjunto con esto están los "Bushi Kids" el
área infantil en la cual atravez de juegos
iniciamos a los mas pequeños en esta arte
marcial, respetando siempre los 7 principios del
Bushido ( Justicia-Valor-Compasion-CortesiaSinceridad-Lealtad-Honor )
Este año académico 2019/2020 esperamos
iniciar también "Cursos de Defensa Personal"
orientados a la mujer principalmente. Los
cuales serán gratuitos por acuerdo con el
Ayuntamiento de Avinyonet.
Para la inscripción comunicarse por teléfono o
WhatsApp con Alejandro Adaglio
(representante de la assoc. en España) al
640312786.

FUTBOL CLUB AVINYONET

CLUB DE POLO AMPURDAN

A principis del mes de setembre varen començar els
tallers de reciclatge impartits per membres del Futbol
Club Avinyonet. Aquests tenen lloc tots els dilluns i/o
dimecres de 18 a 20h a les instal·lacions esportives
del Futbol Club Avinyonet.
Aquests tallers estan adreçats a la mainada de 7 a 12
anys, aproximadament, i i els ensenyen a construir
objectes i decoracions vàries mitjançant material
reciclat.
Us recordem que l’activitat és
gratuïta!
Per a més informació i/o
inscripcions al Futbol Club
Avinyonet: 650 191 398 (Jaki)
o bé per correu electrònic
fcavinyonet2019@gmail.com

CAVALCADA DELS REIS MAGS D'ORIENT

Un any més arriba aquella nit màgica tan
esperada, tant pels petits com pels grans.
Preparem, amb molta il·lusió, una mica de
ressopó per a Ses Majestats els Reis d’Orient
i aigua per als camells, després del trajecte
tan llarg que hauran fet per arribar a totes les
cases.
A Avinyonet de Puigventós els esperem amb
molta il·lusió i alegria, envoltats de pau i
harmonia. Per això el diumenge 29 de
desembre un patge reial, acompanyat amb
uns quants patges, vindrà a la nostra
població, al pati de la Biblioteca, a recollir les
cartes que els nens avinyonetencs han escrit
amb tanta il·lusió.
Passats uns dies, arribaran Ses Majestats els
Reis d'Orient, amb tots els seus patges, al
poble d'Avinyonet de Puigventós, per visitar
els nostres estimats nens. Els rebrem amb
una benvinguda molt afectuosa durant la qual
la mainada portarà els fanalets, de totes
formes i colors, que il·luminaran el camí.
Quan acabi la Cavalcada tothom tornarà cap
a casa seva a dormir, sense fer soroll i ben
tapats, ja que, quan ens despertem, haurà
arribat el dia tan desitjat.
Comissió de Reis

LLAR D’INFANTS
PARE, MARE,
EXPLICA’M UN CONTE
Pares, mares, des de la llar d'infants us
volem informar de la importància
d'explicar un conte als vostres fills i filles.
Nosaltres a l'escola cada dia dediquem
una estona a aquesta activitat.
Hi ha un conte per a cada edat. Des de
ben petits els en podem explicar, ja que
els ajuda a adquirir nou vocabulari Els
contes més apropiats per als nadons
són els que contenen il·lustracions i
fotografies d'elements senzills (música,
animals, joguines, etc.) perquè puguin
assimilar-ne el contingut i, alhora,
ampliar el coneixement del món que els
envolta. També val la pena tenir contes
de plàstic que floten a l'aigua per a l'hora
del bany, així com els elaborats amb
tela, goma escuma o cartró gruixut per si
se'ls posen a la boca. Als nens els
agraden els de diferents textures i
rugositats, els desplegables i els que fan
sorolls. Per tal de captar l'atenció dels
petitons. A partir d' un any fins a dos anys
poden ser molt variats: contes populars,
històries, contes amb sorpreses...
És molt important trobar moments per
explicar el conte de bona nit, ja que es
fomenten uns hàbits i rutines abans d'
anar a dormir, ajuda a la relaxació i a
gaudir d'un bon son.
Dedicar en
exclusiva aquests moments als nostres
fills és important perquè durant l'estona
que els pares esteu explicant contes
s'estableix una relació molt propera
amb la qual reforçareu els vostres llaços
afectius. És un moment molt agradable i
divertit!
Llar d'infants PUIGVENTÓS

Les quatre primeres fotos: Petits gaudint dels
contes de la Llar d’infants.
A l’esquerra d’aquestes línies: “Hora del
conte”. Voluntària de la Biblioteca municipal
Lluís Poch explicant un conte a la Llar
d’infants.

L’ESCOLA
CANVI CLIMÀTIC
El passat divendres 27 de setembre del 2019 se celebrà la Vaga
Mundial del Clima. Es tracta d’una protesta global en què participen
milions de persones de tot el món. Les protestes van coincidir amb la
celebració a Nova York (EUA) de la Cimera Climàtica convocada per
l’ONU.
Des de l'Escola Gonçal Comellas també vam voler aportar el nostre
granet de sorra amb algunes accions solidàries pel planeta i pel poble.
Per cicles, ens vam repartir per diferents espais del municipi amb la
intenció de recollir deixalles i brutícia. Vam visitar diferents indrets de la
població i els voltants per netejar els camins i conscienciar-nos de la
importància de tenir cura de la part del planeta que ens correspon. Vam
recollir més de 15 bosses d’escombraries de 30 litres.
A la tarda vam llegir un manifest en favor de la lluita conjunta per canviar
el nostre món. Vam incidir en la importància de cuidar el planeta en tota
la seva extensió promovent l’ús d’energies renovables, evitant l’ús
abusiu de combustibles fòssils en fàbriques, cotxes, avions..., que
contaminen l’aire que respirem. També vam destacar que cal pensar
cada dia en el planeta, no només el 27 de setembre, amb motiu de la
cimera del clima. I hem de fer-ho per les espècies que estan en perill
d’extinció, pels possibles refugiats pel clima, si aquest canvia tan
radicalment, pels animals del mar que viuen amenaçats per
l’abocament de les grans quantitats de plàstic que posen en perill la
seva vida. Volem un món habitable, sa i bonic.
També vam fer un minut de silenci en favor de la regulació del clima. I els
alumnes de 5è i 6è ens van cantar una cançó molt bonica que porta per
nom “El dret a sobreviure”.
Per tots els que som i els que vindran, ara és el moment d’actuar i
pensar cada dia en la llar que ens acull: la nostra mare Terra. Nosaltres
estimem el nostre planeta i creiem en les paraules de la Greta
Thunberg: “No podem esperar més. Ara és el moment de reaccionar.
Joves, el món està a les vostres mans i no esteu sols”.
Equip de Mestres
Escola Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós

RACÓ DEL

JOVE

En clau JOVE
Les persones joves són actors socials, a més dels destinataris de les nostres accions. El jovent
participa en la construcció del seu entorn i crea mecanismes molt diversos per organitzar-se
col·lectivament i per relacionar-se tant amb el conjunt de la societat com amb l'Administració
pública. Per aquest motiu, des de l'Àrea de Joventut es va creure oportú facilitar un espai de
trobada per als joves i a finals d'any es va inaugurar l'espai jove al Centre Cultural Mas Pau.

Des de llavors s'hi han realitzat diferents
activitats: obertura de l'espai jove durant
les vacances de Nadal, nit de cinema,
nit de karaoke, espai obert per preparar
el carnaval, col·laboració per Reis, etc.
Tot i el canvi en la regidoria de
Joventut, continuem en la mateixa
línia: treballar amb i per als joves
d'Avinyonet de Puigventós.
Amb Vendaval vam apostar per unes festes lliures de sexisme i vam
muntar un Punt Lila com un espai de sensibilització per unes
relacions d'igualtat i respecte. Sobretot es tractava d'un punt de
suport, assessorament, atenció i seguretat per a les dones, format
per un equip de psicòlogues especialitzades, per tal d'informar-les
sobre com gestionar les situacions de violència masclista que es
puguin generar en aquest context d'oci nocturn.
Ara estem treballant amb els joves en la redacció del nou Pla Local
de Joventut, que ha de ser l'eina de treball per a les polítiques de
joventut dels 4 anys vinents, el motor de dinamització i, sobretot, de
participació dels joves d'Avinyonet de Puigventós.
Per aquest motiu ens estem reunint amb la gent jove del municipi i amb tots aquells agents que
interactuen amb els nostres joves per saber-ne l'opinió i detectar les mancances i necessitats
que veuen els joves en el poble d'Avinyonet de Puigventós.
Amb la participació de tothom respondrem amb les millors intervencions, segons les
necessitats detectades i els recursos existents.

SALUT
L'ÀREA BÀSICA DE SALUT (ABS) DE VILAFANT
L'àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual
s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut.
L'atenció primària de salut de la població d'una mateixa ABS està assignada a un equip
d'atenció primària (EAP) format per metges generals, pediatres, odontòlegs, infermers,
auxiliars d'infermeria, assistents socials i personal no sanitari. Altres professionals de
suport de l’Equip d’Atenció primària serien la llevadora, la treballadora social i la psicòloga
d’adults i infantil.
En el territori de cada ABS es localitza el centre d'atenció primària (CAP) i en l'àmbit rural, a
més, els consultoris locals (CL).
L’ABS de Vilafant consta del CAP a l’av. Maria Torres, 89 de Vilafant i de 15 consultoris
locals per assistir 18 pobles. Els serveis que s’ofereixen a l’ABS de Vilafant són diversos:

v A pediatria: visites, revisions, atenció odontològica, vacunacions i seguiment del nen
sa.

v Per als adults: visites del metge de família i d’infermeria, seguiment de les malalties
cròniques, atenció odontològica, activitats preventives.

v Atenció comunitària: Programa del pacient expert, educació grupal de fibromiàlgia,
salut bucodental a les escoles, salut i escola, etc.

v Atenció urgent al centre i al domicili
v Proves i tractaments complementaris: extraccions de sang, espirometries,
electrocardiogrames, proves de glucèmia, vacunes, cirurgia menor, crioteràpia,
control sintrom, ecografies.
v Serveis de suport, tràmits i gestions des de la unitat d’atenció a l’usuari: tràmit de la
targeta sanitària individual, informació general, programació de visites, elecció i
canvi de metge, lliurament del pla de medicació i comunicats de baixa i alta,
tramitació de processos administratius ( Document de voluntats anticipades, de
consentiment, La meva salut) i assessorament en gestions i prestacions.

Per programar visita per internet: www.gencat.cat/ics
Tel. CAP Vilafant: 972514349.
Per programar visita per tel. 933268901.

LES CAMPANES
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XAVIER PALLÀS
MARIANI

Campanòleg

Les campanes han estat un dels mitjans de
comunicació més importants al llarg de la
història. El seu toc ha regulat la vida de les
persones marcant el pas del temps,
assenyalant els moments d'oració i els de
treball, convocant els fidels a l'església,
anunciant les festes, avisant de les
defuncions, alertant dels perills... Fins i tot
s'han utilitzat per allunyar el mal temps.
Antigament cada esdeveniment tenia un
toc propi que tothom identificava i entenia.
Avui, però, han deixat de tenir aquest
paper primordial en la transmissió
d'informació a causa dels canvis socials i
de l'aparició de nous mitjans de
comunicació. Tot i això, continuen gaudint
d'un gran valor patrimonial que s'ha de
tenir en compte des de nombrosos àmbits.
En primer lloc són instruments musicals
dissenyats amb una forma, mida i pes que
li donen una afinació concreta i un timbre
característic, ple d'harmònics. En segon
lloc són creacions artesanals, les
tècniques de fabricació de les quals s'han
mantingut durant segles. El domini de les
fórmules per dissenyar les campanes i
l'habilitat en l'aliatge i fosa dels metalls han
donat des de sempre un gran
reconeixement social als mestres
fonedors. D'altra banda, el fet que en el
bronze hi hagin gravades imatges i
inscripcions fa que cada campana sigui
única i amb personalitat pròpia, la qual
cosa la dota d'un caràcter artístic. Per
últim, cal destacar el gran valor històric que
tenen. En els nostres campanars es
conserven un gran nombre de campanes
molt antigues. Cadascuna d'elles és un
retall que narra la nostra història. Des de
dalt del campanar han estat observadores i
protagonistes de la vida i dels
esdeveniments del nostres pobles durant
segles.

penjada a la finestra dreta del pis superior
de l'espadanya. És una peça de 96,6
centímetres de diàmetre feta pel gironí
Pius Pallés l'any 1806. Amb la inscripció
"S[ANCTE] STEPHANE DE VINYONET,
S[ANCTI] IACOBE ET EVGENIA ORATE
PRONOBIS" demana la protecció de tres
sants relacionats amb el poble: sant
Esteve, titular de l'església parroquial;
sant Jaume, patró d'Avinyonet de
Puigventós, al qual es dedica la festa
major, i santa Eugènia, venerada en una
ermita que ha donat nom a un veïnat del
municipi. La campana també està
decorada amb les imatges de sant
Esteve vestit de diaca portant tres
pedres, la Verge amb l'infant Jesús, santa
Eugènia amb la palma de màrtir i una
creu de calvari de grans dimensions.
També trobem diversos cordons, sanefes
de tornapuntes i estrelles, de fulles de
parra i gotims de raïm i de rosetes damunt
un fons reticulat. Per deixar constància
de l'autoria, el fonedor hi posà la seva
marca de fàbrica: un escut amb dos
pallers i el seu nom, gairebé
indesxifrable, "P[IUS] P[ALL]ES
GERUN[DA] ME FE[CIT]". Ara bé,
l'element que més crida l'atenció és la
corona de set nanses decorades amb
cares masculines. També cal destacar la
data 1748 gravada en el jou, reaprofitat
d'una campana més antiga que es devia
refondre per fabricar l'actual.
A la finestra superior esquerra de
l'espadanya hi ha una campana de 84,2
centímetres de diàmetre feta l'any 1941 a
la foneria Barberí d'Olot. Fou costejada
per subscripció popular per substituir la
que fou robada durant la guerra civil de
1936-1939.

Les campanes han estat un dels mitjans de comunicació més importants al llarg de
la història. El seu toc ha regulat la vida de les persones marcant el pas del temps.

A l'església de Sant Esteve d'Avinyonet de
Puigventós, actualment hi ha tres
campanes. La més gran és la que hi ha

S'anomena Joana en memòria de Mn.
Joan Pelaó Serradell, rector del poble,
assassinat l'any 1936 durant els primers
dies de la guerra.

La inscripció "SANCTI JOANNES, SANCTI PETRE ET PRISCA ORATE PRO NOBIS" invoca els sants del rector
mort, de Mn. Pere Teixidor Candell (rector d'Avinyonet de Puigventós entre 1939 i 1966) i de la seva mare, que es
deia Prisca. La campana, que està decorada amb la imatge de cada un d'aquests tres sants i una creu de perfil
flordelisat, també duu la llegenda "AVIÑONET DE PUIGVENTÓS 1941" i una sanefa de fulles de parra dins
roleus.
La tercera campana està col·locada en una estructura metàl·lica damunt el campanar i és l'encarregada de tocar
els quarts. No duu l'any de fabricació, però per la seva epigrafia podem datar-la a principi del segle XIX. És una
campana de dimensions més reduïdes que les altres dues, ja que té 42,5 centímetres de diàmetre. A la part
superior hi consta una inscripció amb diversos errors ortogràfics i de disposició de les paraules. Literalment diu:
"ABE MARIA DE GRACIA PLENE / JUAN BLANCH EN ME FECIT GIRONA". La llegenda fa una invocació a la
Verge i ens revela el nom del fonedor gironí que la va fabricar. La campana també està decorada amb una imatge
de la Mare de Déu amb el Nen Jesús en braços i una creu llatina formada per tessel·les decorades amb estrelles
de 8 puntes.

El conjunt de campanes d'Avinyonet de Puigventós té un gran interès
patrimonial i històric. Que el seu so continuï ressonant al poble durant segles.
El conjunt de campanes de Sant Esteve d'Avinyonet de Puigventós té un gran interès patrimonial i històric. És per
això que cal conèixer-les i protegir-les. Que el seu so, que han escoltat tantes generacions d'avinyonencs,
continuï ressonant al poble durant segles.
Xavier Pallàs Mariani
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FOTO 1: Campana fosa per Pius Pallés de Girona l'any 1806. Dedicada a Sant
Esteve, Sant Jaume i Santa Eugènia.
FOTO 2: Campana fosa pels Barberí d'Olot l'any 1941. Dedicada a Sant Joan,
Sant Pere i Santa Prisca.
FOTO 3: Campana dels quarts, fosa a Girona per Joan Blanch.

L’AJUNTAMENT INFORMA
PROJECTE DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
DEL PATRIMONI CULTURAL D'AVINYONET DE
PUIGVENTÓS, AMB PERSPECTIVA DE
GÈNERE I CONTINGUT INFANTIL
Avinyonet de Puigventós és una de les viles amb més
potencial turístic de la comarca de l’Alt Empordà. Sobretot
destaca pel seu passat medieval amb la Comanda
hospitalera com a eix central. Cal destacar, a més, altres
elements arquitectònics com l’església de Sant Esteve o
l’ermita de Santa Eugènia. També sobresurten personatges
relacionats amb la cultura catalana, com l’escriptor Josep
Pous i Pagès.
No obstant això, actualment Avinyonet només compta amb
alguns punts informatius esporàdics en forma de senyals
que no tenen una coherència entre elles. Producte
d’actuacions diferents al llarg dels anys. Dit això es fa
evidentment necessària una renovació de la senyalització
turística completa i adequada que permeti una posada en
valor del patrimoni natural, històric i arquitectònic de la vila i
el seu municipi, de cara a una major imbricació amb el
turisme familiar, esportiu i de segona residència.
Per a suplir aquesta mancança evident, es proposa una
senyalització en múltiples mides i variants, però sota una
mateix llibre d’estil, i que pugui incorporar tant textos
multilingües com imatges antigues, informació
complementària a través de QR (foto, àudio, vídeo) o altres,
localització d’elements sobre el mapa.
Associats a aquests plafons n’hi haurien uns altres, encarats
a la mainada, per tant amb una mirada infantil i amb
perspectiva de gènere, col·locats just a sota dels anteriors,
de forma integrada. Això permetria que els nens i nenes
tinguessin uns plafons per ells, a la seva alçada, que
permetria una lectura més amena i adequada per a aquesta
franja d’edat. El fet de poder gaudir del patrimoni cultural
amb família resulta atractiu i suggerent per moltes de les
famílies que fan i practiquen turisme al nostre país. Per tant
textos i recursos complementaris per als més petits
proporcionen una senyalística completa i inclusiva.
El Projecte de senyalització patrimonial i turístic d'Avinyonet
de Puigventós consistiria en la col·locació de 5 plafons, amb
uns continguts històrics i culturals adequats, molt treballats
per part d’historiadors i professionals experts en la matèria i
disseny.
1-Plafó inicial presentació- Avinyonet de Puigventós –
Cartellera 200 x 100cms
2-Castell de la Comanda Hospitalera – Tòtem 170 x 30cms
3-Església de Sant Esteve – Tòtem 170 x 30cms
4-Josep Pous i Pagès – Tòtem 170 x 30cms
5-Ermita de Santa Eugènia – Tòtem 170 x 30cms
Esborrany del disseny, en blanc i
negre, del plafó per a la Comanda
Hospitalera d’Avinyonet. No es
tracta del definitiu.

ARRANJAMENT DEL PARC
INFANTIL DE LA RAMBLA
El passat mes d'abril varen començar les
obres de millora de la Rambla Santa
Eugènia a la urbanització Mas Pau. El
condicionament del paviment i de la zona
enjardinada, així com dels accessos per
eliminar les barreres arquitectòniques (tan
importants i necessaris), ja són una realitat
per als nostres veïns i veïnes. Amb
l'actuació també es va remodelar el parc
infantil de la Rambla tot col·locant un
paviment de cautxú, tot proporcionant
seguretat, netedat, així com un disseny
atractiu.
Aquesta inversió ha suposat un cost total de
61.482,36 euros. L'Ajuntament va sol·licitar
una subvenció exclosa de concurrència
pública a l'Àrea de Presidència de la
Diputació de Girona i aquesta ha estat
concedida, amb data 25 de març de 2019,
per un import de 50.000 euros.
Seguim treballant per a la millora dels
equipaments i espais municipals.

EVOLUCIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS
D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS
L’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà
(ACEC) i l’ajuntament d’ Avinyonet de Puigventós han treballat
conjuntament durant els últims anys per reduir el consum
energètic de les dependències municipals. El control mensual
de la facturació elèctrica i les actuacions implementades han
permès reduir la despesa econòmica municipal en un 16% per
contra, el consum ha augmentat un 2%.
Per aconseguir-ho, les actuacions que s'han realitzat en el
període comprès entre del 2015 i el 2017 han estat:
- Contractació del subministrament d’energia verda per totes les
dependència municipals.
- Canvi de potència i tarifa dels contractes de l'Ajuntament per
reduir els costos.
- Substitució de les finestres de l’edifici de l’escola per millorar el
confort i reduir la despesa energètica.
- Substitució dels radiadors elèctrics dels barracons de l’escola
per tecnologia més eficient.
També en els darrers mesos s’ha finalitzat la substitució de tot
l’enllumenat públic exterior per tecnologia més eficient tipus
LED. Aquesta mesura, encara no comptabilitzada,
incrementarà l'estalvi i reduirà encara més la despesa.
Esquemàticament seria:

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

Atenció!
Nova
domiciliació!
Si teniu un nou vehicle
i el voleu domiciliat...
Recordeu que caldrà
p r e s e n t a r l a
domiciliació bancària
corresponent.

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

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: Dijous 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

Junts per Avinyonet de Puigventós- JxAP
Alcaldessa: Júlia Gil Vilar
1r. Tinent d'Alcalde: Jordi Abres Sala
2n. Tinent d'alcalde: Juli Quesada Belda
Regidors: Carla Belezza Calsina, Josep
Heras Alsina, Alberto Sánchez Eizaguirre.

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

Compromís per Avinyonet-Acord municipalCPA-AM
Cap de l'oposició: Margarita Soler Barris
Regidora: Ana Maria Flores Vazquez.
---------------------------------------------------------

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
ENTITATS ESPORTIVES
Club de Petanca Avinyonet
Club de Polo
Futbol Club Avinyonet
LUDICORECREATIVES:
Societat Recreativa
Avinyonetenca
Pica-rasca

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, Hisenda i Comerç: Jordi
Abres Sala.
Segon tinent d’alcalde. Regidor-delegat de
Festes: Juli Quesada Belda.
Regidora-delegada de Joventut: Carla
Belezza Calsina.
Regidor-delegat d’Urbanisme i Medi
ambient: Josep Heras Alsina.
Regidor-delegat de Dinamització d’entitats
juvenils i Esports: Alberto Sánchez
Eizaguirre.
RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Primer dimecres de cada dos mesos, a les
21:30h del vespre.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Juli Quesada
Belda, Josep Heras Alsina, Marga Soler
Barris.

La

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.

JUTGE DE PAU: Mª Àngels Del Fresno
R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS
Consell Escolar 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.
Localred: Júlia Gil Vilar
Junta pericial municipal de cadastre: Júlia
Gil Vilar
DIPSALUT: Júlia Gil Vilar.

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