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CARTA DE L’ALCALDE
Benvolguts/des veïns/es,
Ara farà un any vaig dirigir-me a vosaltres
en el nostre primer butlletí municipal.
Durant aquest temps us hem fet arribar
regularment un fullet informatiu
explicant-vos les actuacions que hem anat
portant a terme, i en aquest butlletí us
comuniquem les últimes.
Dono per fet que en el tema informació
complim amb la promesa que us fèiem en
temps d'eleccions. I, parlant de promeses,
m'alegro de no haver-vos promès grans
inversions ja que la situació actual de crisi
comporta mesures d'austeritat i no les
permet. Tot i això, el nostre poble té unes
mancances que intentarem assumir sense
incrementar l'endeutament heretat,
prioritzant el benestar social i el dia a dia
per sobre d'inversions innecessàries i
centrant aquestes a les que realment
necessitem i que crec que són les
següents: urbanitzar la zona de la Granja
per posteriorment construir-hi la nova
escola; fer les obres necessàries a la nau
de Mas Pau amb la finalitat de poder
disposar d'un local municipal
degudament legalitzat i, en l'edifici
annex, posar-hi en funcionament un petit
bar i una botiga de queviures; construir
un magatzem per desar les eines i la
maquinària dels nostres agutzils;
remodelar i tancar el parc infantil que hi
ha al costat de l'actual escola, i si a més
poguéssim acabar la pista poliesportiva
de Mas Pau, comprar una màquina per
escombrar carrers, intentar ampliar el
local de la zona municipal d'esports del
nucli i il·luminar-ne el pàrquing i
aconseguir que ens subvencionin una
minideixalleria, ens donaríem per
satisfets. Hem de tenir en compte que el
nostre municipi és un dels que més s'ha
beneficiat durant els últims anys dels
impostos derivats de la construcció i de
les plusvàlues, que actualment no
existeixen. Si a tot això hi sumem que les
subvencions s'han retallat, la tasca no és
senzilla, però tampoc impossible. Diuen
que la fe mou muntanyes.

Bé, no crec que sigui bo insistir en el
tema crisi però considero necessari dir-vos
que em preocupa, i molt, pensar que el
Nadal que s'acosta no serà gaire bo per a
molts dels que heu perdut la vostra feina.
Sé que la incertesa, la inseguretat i la por
en el futur s'apoderaran dels vostres
pensaments i així és difícil afrontar les
pròximes festes. Em sento solidari amb
vosaltres i em poso a la vostra disposició.
Sóc dels que penso que el millor regal
que podem trobar sota l'arbre de Nadal
és la presència d'una família feliç.
Aquesta felicitat és la que us desitjo.
Nadal no és ni un moment ni una estació,
sinó un estat de la ment. Valorar la pau,
la generositat i esforçar-se a ser feliç en
moments difícils és comprendre el
verdader significat del Nadal. Rebeu de
part del vostre alcalde els meus millors
desitjos d'amor, pau i germanor, i
recordeu que estic sempre al vostre
servei.
Ben cordialment,

JOSEP MARIA BARTOLOMÉ FORASTER
Alcalde d'Avinyonet de Puigventós

“Esperem que agradi
aquest nou format.”
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NOTÍCIES

AVINYONET
JA TÉ BANDERA!

El Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya va
oficialitzar el passat 26 de novembre
la bandera del nostre municipi,
després que l'assessor heràldic del
departament, Armand de Fluvià,
emetés un informe favorable en
aquest sentit. El consistori del
municipi ha assumit la bandera, que
consisteix en un fons bicolor blanc i
vermell, amb deu discos liles de dalt a
baix i amb una creu de Malta blanca.
En aquesta proposta s'incorpora,
amb un disseny estilitzat, les figures i
els colors presents a l'escut heràldic
municipal. El director general

d'Administració Local del
Departament de Governació i
Administracions Públiques, Carles
Bassaganya, va signar la resolució per
la qual es dóna conformitat a
l'adopció d'aquest escut, després de
rebre el vistiplau de l'assessor.

LA GENT D’AVINYONET ES MANTÉ EN FORMA
Des de fa un temps, tots els dimecres,
de 4 a 5 de la tarda, hi ha un grup
força nombrós de gent que fa
estiraments a la sala de la biblioteca
d'Avinyonet de Puigventós. És una
activitat que té una gran acollida
entre els habitants del municipi i, per
tant, s'ha ampliat l'activitat: a partir
d'ara també es farà els divendres a la
mateixa hora.
La sala de baix a la biblioteca serveix
de punt de trobada per a la gent
major de 50 anys. Cada dimarts i
dijous, de 4 a 6 de la tarda, es troben
per parlar, jugar a cartes, fer el cafè...

TALLER DE FLORS
El passat dimarts dia 16 de desembre
va començar el taller decoració de
Nadal amb flors. El curs, amb una
durada de dos dies, ha tingut un
notable èxit de participació. El taller
consisteix a aprendre a fer centres
decoratius nadalencs i, amb les
directrius i consells de la Flora,
professora del taller i membre del
Gremi de Floristes de Figueres i
comarca, cada participant fa el seu
propi disseny. Al final de la classe, i
amb els retocs oportuns i pertinents,
cadascú s'emporta el treball realitzat
cap a casa.

TEATRE - NANDO MASSANEDA, “DE CAP A NAP I DE NAP A PEUS”
“...és un
monòleg en
clau de
comèdia
surrealista
dins el teatre
de l'absurd,...”

En Nando Massaneda, a qui ja coneixíem
de l'any passat, quan va venir amb el seu
grup a representar QUI PORTA LA TRUJA A
MENAR, ens ha tornat a visitar aquest any.
Aquest cop amb l'obra DE CAP A NAP I DE
NAP A PEUS.

ha parat: ha fundat diferents grups teatrals,
ha escrit comèdies, obres de terror,
musicals, ha versionat Els Pastorets, ha
dirigit força espectables i, sobretot, perquè
aquesta és la seva vocació, ha actuat en
centenars d'espectacles diferents.

Si bé ell l'anuncià com una obra no
recomanada per a menors de 13 anys, jo no
la recomanaria a qui, amb 20 o 60 anys, no
vagi al teatre simplement per riure una
bona estona i deixar a casa les cabòries. A la
fi, el que ens diu o ens vol fer entendre,
molts ho pensen o ho farien.

Acabaré la crònica amb la frase d'en Raimon
que en Nando Massaneda ha fet seva:
"Qui ja ho sap tot, que no vingui a escoltarme; perquè jo encara aprenc de qui
m'escolta”

Com bé diu ell mateix, és un monòleg en
clau de comèdia surrealista dins el teatre de
l'absurd, carregat de disbarats i de
missatges que no toquen ni a dalt ni a baix.
No ens hauria de sorprendre gaire.
D'aquests en veiem i sentim cada dia.

“...no fa res
més que
reflectir, ... ,
una realitat
que ens
envolta i que
no acabem
de veure;”

"Qui ja ho
sap tot, que
no vingui a
escoltar-me;
perquè jo
encara
aprenc de
qui m'escolta”

L'investigador de Teràpies Profundes, Sr.
Carrasquet Nap-Pelat i Pelacanyes, nom del
personatge, és especialista a donar consells
sorprenents i innovadors, confon la realitat
amb la ficció, i arriba a un punt de bogeria
tan gran, que tot allò que ens sembla
increíble acaba essent real. Això tampoc no
ens hauria de sorprendre tant avui en dia, ja
que d'aquests n'hi ha molts a tot arreu.
En Nano Massaneda, ens agradi o no, no fa
res més que reflectir, amb un llenguatge
expressament groller i barroer, una posada
en escena força potent i una interpretació
expressament exagerada, una realitat que
ens envolta i que no acabem de veure: la
dels milers de pelacanyes que cada dia
corren per aquest món de Deu i que, pel
que sigui, també confonen realitat amb
ficció.
La diferència, tal com diu en Nando, és que
ell ho fa amb la millor de les intencions: fer
riure. Els altres, els que no surten als
escenaris però corren pels carrers, ens fan
plorar i ens toquen el que no sona.
En Nando Massaneda, nascut a Sant
Gregori però emigrat a Bescanó, home de
lletres i culte, va començar a pujar als
escenaris quan encara era un marrec. L'any
1977 va fundar el seu primer grup de
teatre, Onacseb, i des d'aquell moment no

NOTÍCIES
BONIFICACIÓ DEL 10% EN LA TAXA D'ESCOMBRARIES!
L'A j unt ame nt d 'A v i ny one t d e
Puigventós aplicarà una bonificació
del 10% en la taxa d'escombraries als
practicants de compostatge casolà.
Aquesta mesura respon a la demanda
realitzada per molts dels practicants
de compostatge casolà. La
bonificació només s'aplicarà als
compostadors instal·lats des de l'inici
de la campanya fins al 2008 i
s'aplicarà a partir dels rebuts del 2009
(els inscrits el 2009 tindran la
bonificació l'any següent, i així
successivament).
En el cas de les persones que no

s'hagin adherit a les campanyes
municipals de compostatge però que
gestionin els residus orgànics que
produeixen mitjançant compostadors, també podran gaudir d'aquests
avantatges però serà preceptiva la
sol·licitud de l'interessat per obtenir
la bonificació.
Per als exercicis següents es
prorrogarà la bonificació sempre i
quan se segueixin les tasques de
compostatge, que seran inspeccionades i aprovades pels serveis tècnics
municipals de forma anual. Per a més
informació truqueu al 972 54 70 69.

NOUS ESTABLIMENTS
En els darrers mesos han obert a
Avinyonet dos nous establiments: el
taller mecànic Motors, situat a la
carretera d'accés al poble, just davant
de la Granja, i el forn de pa L'Avi Enric,
situat al carrer Simó Llauneta. De ben
segur que de mica en mica s'aniran
oferint més serveis al nostre poble.

ORDINADORS NOUS
Avinyonet compra 8 ordinadors nous
gràcies als casaments civils.
Els alumnes de l'escola d'Avinyonet
de Puigventós tenen a la seva
disposició vuit ordinadors nous que
s'han pogut comprar gràcies a la
donació feta per l'alcalde, que en
nom de l'Ajuntament, rep 150 euros
procedents de cada casament civil
que presideix. Des del juny del 2007
fins a l'octubre del 2008, l'alcalde va
fer 24 casaments que representen un
total de 3.600 euros.
Aquesta quantitat ha estat molt ben

rebuda per a la direcció de l'escola
que va decidir invertir-la, com ja s'ha
esmentat, per a millorar l'equipament informàtic del centre docent.

Som conscients que la bonificació és
simbòlica, però amb un valor afegit:
la satisfacció de fer les coses ben
fetes!!

“70 famílies
d’avinyonet
practiquen el
compostatge”

MOSTRA DE LA PEDRA PLANS D’OCUPACIÓ
“Els catalans, de les pedres en treuen
pans”. Aquesta dita pren tot el sentit
a la Garriga d'Empordà, un indret sec
i rocós, de terra baixa, amb un
excepcional patrimoni de pedra seca,
amb parets, feixes, recs i més de 300
barraques. Avinyonet, cada dos anys,
es recorda del passat (així com del
present i futur) d'aquest territori amb
la Mostra de la Pedra i picapedrers.
Enguany, aquesta mostra d'oficis es
va celebrar el diumenge 15 de juny i
va comptar la presència de centenars
de visitants que, tot i els
amenaçadors núvols de tempesta,
van poder gaudir dels treballs de
diferents artesans, així com dels
tallers varis que es van organitzar,
tant per a la mainada com pels més
grans. El protagonista indiscutible, el
picapedrer. Però també hi van tenir el
seu espai l'ofici de cisteller, ferrer,
escloper i terrissaire. En definitiva,
una intensa i interessant proposta pel
mes de juny, que va posar fi un
esperat ruixat.
Flaix: En aquesta edició, l'exposició
“La Garriga d'Empordà, paisatge de
pedra, paisatge viu” es va poder
visitar durant tot el dia a l'església. El
motiu, relacionar l'antic ofici de
picapedrer amb el nostre territori, la
Garriga d'Empordà.

Pel que fa als Plans d'ocupació 2008/2009, enguany no hem tingut tanta sort com
d'altres anys. Es va demanar al Servei d'Ocupació de Catalunya dos plans
d'ocupació. Per una banda, tres paletes per al projecte d'arranjament, creació i
posada en valor dels diferents espais i rutes culturals i turístiques municipals, el qual
se'ns va denegar en la seva totalitat. I per l'altra, un pla per a la dinamització social i
cultural dels joves, gent gran i altres col·lectius desafavorits que se'ns ha concedit
però de forma parcial (tant en quantitat com en la durada del projecte). La finalitat
última dels plans d'ocupació concedit és:
· Dinamitzar la participació de tota la gent jove/gent gran del poble, a través
de la realització d'activitats lúdiques, culturals i formatives en el Local Jove/sala de
lectura.
· Proporcionar recursos informatius sobre temes d'educació i formació.
· Adequar la sala de lectura per oferir un espai de deures, consulta i estudi.
· Difondre les ofertes laborals a la gent que busqui feina.
· Proporcionar i difondre els recursos comarcals i provincials per incrementar
les possibilitats de trobar i/o millorar la feina actual.
· Informar sobre les possibilitats d'accés a l'habitatge i del procediment a seguir
per obtenir les ajudes a les quals poden accedir.
· Difondre els recursos municipals, comarcals i provincials en temes de salut.
· Augmentar la informació i aprenentatges dels joves per l'adquisició d'hàbits i/o
estils de vida saludables.
· Consolidar el Local Jove/sala de lectura com un espai de trobada per a tot el
jovent/gent gran del poble.
· Fomentar l'associacionisme i la participació ciutadana entre els joves i gent
gran.
· Apropar i millorar la relació existent entre els dos nuclis de població.
· Fomentar la corresponsabilitat en l'organització d'activitats juvenils.
· Estimular la gent jove i gent gran.
· Potenciar la participació activa dels joves/gent gran del municipi i donar
recolzament a les seves propostes.
· Ampliar l'oferta cultural del municipi.
· Fomentar l'educació històrico-cultural i social del municipi.
· Fomentar l'oci i les activitats lúdico-recreatives.
· Millora de la qualitat de vida del municipi, tant de joves com grans, tot
afavorint la comunicació, implicació i participació en les activitats que es realitzin.
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PEP CLAPAROLS
Rector de Vilafant,
Santa Llogaia,
Avinyonet de
Puigventós,
Vilanant i Cistella.

“...
mentrestant
ens van
buidant les
butxaques i
es van
amagant
injustícies...”

“... Un gest
val més
que mil
paraules ...”

REFLEXIONS
Va arribar un profeta a una ciutat i començà a
cridar, ala plaça, que era necessari un canvi de
vida. La gent es reunia per escoltar els seus
clams, encara que fos per curiositat, però
anaven passant dies i eren menys els curiosos.
Però el profeta continuava cridant, quasi
escanyant-se, dins que no hi va quedar ningú a
la plaça. Algú li va preguntar: “ Per què
t'escanyes cridant, si ningú t'escolta?” Ell va
respondre: “Continuo cridant perquè, si callés,
ells m'haurien canviat a mi”.
Em pregunto sobre aquest moment de crisi que
estem vivint, i sobre la crisi del Nadal. La gent ho
passa malament (empreses que es tanquen,
més atur, hipoteques, gent que no arriba a final
de mes...) i a pesar de tot obrim la tele i ja no
sabem si s'acosta la Fira de l'Arbre o un concurs
gastronòmic o si juguem a ser rics...
Sota un vernís de religiositat popular, juguen
amb els nostres sentiments, juguen a fer-nos
germans i tenir bons desitjos i paraules de fe
felicitats u postals) mentrestant ens van buidant
les butxaques i es van amagant injustícies.
Perdoneu que digui -clar i català- el que sento...
... Mentre tots i cadascú de nosaltres, amb la
nostra manera de viure, no siguem més
tolerants, més pacífics i persones de bona
voluntat, el cant dels àngels serà només una
lletra d'alguna de les nadales que cantarem
aquest dies, Només lletra!
... Mentre no siguem homes i dones oberts i
solidaris (a pesar de la crisi) les nostres vides
recordaran aquell hostal de Betlem on no hi
havia lloc per a Josep i Maria. No hi havia lloc per
a ells... A Girona quasi 100 persones viuen al
carrer, sense sostre.
... Mentre no avancem més de cara a fer un món
diferent (un altre món és possible!!), viure amb
més austeritat, no estirar més el braç que la
màniga, viure amb més senzillesa i dignitat, les
festes de Nadal continuaran semblant un invent
dels rics, dels benestants i poderosos per
tranquil·litzar les seves consciències.
Podem fer molts regals aquest dies: saber
escotar, valorar la part positiva de les persones
que ens envolten, manifesta4r afecte amb
petons i abraçades o encaixades de mans. Un
gest val més que mil paraules.
Hem de continuar cridant fort (encara que no
siguem profetes de la plaça) que podem viure
uns altres valors, que podem ser més humans
tots plegats. Bon Nadal!
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EL RACÓ DE
L’OPOSICIÓ
No podem evitar aquest comentari quan
passem per aquell tram de carretera de
Llers entre la urbanització de la discòrdia i
el camp de futbol, si mirem com tot un
reguitzell de noietes i noiots segueixen
atentament les instruccions dels seus
respectius entrenadors o juguen. Sí,
senyor! L'empenta de tota la colla que
conformen la Junta de l'equip, l'empenta
dels jugadors i la dels sacrificats pares són
la llavor que està portant el nom del nostre
poble per les nostres comarques catalanes,
fent un bon paper, per cert! D'això es
tracta. Endavant, amics i companys,
lluitarem junts per fer un equip reconegut
que disposi d'uns vestidors adequats, d'un
espai social, d'un camp de futbol on l'herba
tenyeixi de verd el sauló actual. Som
conscients de les dificultats, però tot i això
ja ens estem movent, cercant alternatives
econòmiques, sostenibles i factibles en una
època en què la crisi és el tema de conversa
tant quan mirem el Telenotícies com quan
comprovem que les arques municipals que
tan buides vam trobar no s'omplen ni a la
de tres (amb prou feina entra cap sol·licitud
de llicència d'obres, per exemple).
No per potenciar el futbol hem d'oblidar la
petanca, que tants títols està recollint arreu
amb el seu joc i el seu esforç. La bona
entesa entre tots és el que cal cercar. I FELIÇ
10è ANIVERSARI!
A l'Ajuntament, de fa poc, se'ns comença a
tenir en compte per prendre decisions, per
ser crítics i participatius en alguns temes.
Aquesta hauria estat la nostra manera
d'actuar si la majoria ens hagués
correspost. Sempre hem dit que amb
diàleg, col·laboració i oposició constructiva
és molt més fàcil que el poble tiri endavant,
que es facin coses per a la comunitat, que
tots ens en beneficiem.
De feina, ens en queda un munt! Per
exemple, la nova escola, que està costant
molt i encara no hem aconseguit
desencallar. Però s'acabarà notant la feina
de l'AMPA, de l'equip directiu i docent, del
mateix consistori i del nostre grup, és clar.
Ara tenim el tema en mans dels tècnics
especialistes en temes urbanístics. Després
ja pedalarem de valent per avançar més
ràpidament. Una vegada més, quan se'ns

demana col·laboració, la facilitem i, en
aquest cas, per exemple, ens hem mogut
cap on consideràvem que podíem ser útils i
hem intentat accelerar tràmits i retallar
terminis.
Ens apareixen infraestructures que ens
afectaran unes a curt i d'altres a una mica
més llarg termini que ens aboquen a pensar
que estem situats estratègicament en la
geografia de la comarca, com són o seran
l'ampliació de l'A-26, la MAT, els
gasoductes, els miniparcs eòlics. Us en
mantindrem informats ja que haurem de
preparar unes presentacions de cadascuna
d'aquestes infraestructures per tal que
tothom sàpiga de què va la cosa i si podem
aprofitar aquesta situació geogràfica. De
fet, amb els redactors d'un dels gasoductes
ja vam acordar desplaçar la base que havien
deixat propera al cementiri força més cap al
nord del terme municipal i algunes millores
paisatgístiques afegides. També hi vam
treure el nas, per si un cas...
D'altra banda, seguim pensant que, tot i la
nostra bona voluntat de fer pinya, no
sempre ens assabentem a temps d'alguna
afectació al nostre poble, malgrat hem
notat un inici de canvi d'actitud de l'equip
de govern envers les nostres possibles
aportacions i intervencions. I que valgui
aquest escrit per a agraïment dins de la
indiferència. Així hi guanyarà Avinyonet,
que d'això es tracta.
Aquí se'ns acaba l'espai dins del butlletí.
Però no les ganes d'escriure i comunicar-vos
coses.
SALUT!!
Grup municipal PSC-PM
Avinyonet de Puigventós
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EL RACÓ DE LES ENTITATS

POESIA JULIOL 2008
Sovint és tant gratificant preparar
una Vetllada de Poesia com la nit que
la celebrem. I aquest any va ser així.
Des del primer moment tot va sortir
rodó: quan vam demanar a Gonçal
Comellas i a Victòria Fernández la
seva col·laboració, tot van ser
facilitats, encara que per la seva
agenda ells havien de fer alguns
equilibris. Doncs, ja estem celebrant
la IX Vetllada de Poesia. Hem canviat
de lloc i ho fem a l'església, perquè un
espai tancat és el millor per gaudir del
violí.
Fem les introduccions de Victòria
Fernández, amb el llibre de Maria

Àngels Anglada El violí d'Auschwiz, i
la violinista interpreta petits
fragments d'obres de grans mestres
de la música, i serà ella la que
començarà la Vetllada.
A continuació, la mainada del Casal
d'Avinyonet, que ens acompanya des
de l'any 2005, i que aquest any l'han
dedicat a la música. Després van
desfilant els diferents poemes. Com
cada any tenim molts poetes, molta
inspiració i una gran varietat de
temes. Tornem a tenir dues
interpretacions més de la violinista,
més poemes. I com a cloenda El cant
dels ocells. Ha estat una vetllada

màgica: el violí ha donat un to especial.
Es regala a tothom un recull amb
portada de Joan Sibecas i Montserrat
Vayreda, amb els diferents poemes
que s'han recitat durant la nit. També
es dóna de record un punt de llibre.
Com a fi de festa gaudim de les
coques de les mestresses de casa als
jardins de la biblioteca.

AGENDA LLATINOAMERICANA I CALENDARI
SOLIDARI 2009
Aquest és el cinquè any que
presentem l'agenda i el calendari al
nostre poble.
Ens ha acompanyat Jordi Planas amb
el seu viatge-testimoni-trobada amb
tanta gent que lluita i que fa de
l'agenda un nexe d'unió i treball entre
el seu món i el nostre, tan i tan
diferent. El tema escollit per al 2009
és “Cap a un nou socialisme: la utopia
continua”.
També ha estat amb nosaltres Imma
Parada per presentar el Calendari
solidari 2009, que està dedicat a la
informació, per ajudar-nos a obrir
una mica els ulls de com els mitjans

sovint ens venen l'opinió del poder i el
diner. Una frase que acompanya el
dibuix del mes de juny diu “La
propaganda és a la democràcia el que
la porra a la dictadura” (Noam
Chomsky). L'Imma pertany a l'ONG
Amnistia Internacional i ens ha parlat
dels diferents projectes i denúncies de
les injustícies que tenen en marxa.
Després hem obert un diàleg entres
tots, que sovint havíem de frenar,
perquè si no encara hi seríem . Però el
que va quedar clar és que tothom està
content de veure gent que treballa
voluntàriament per a un món millor.
Gràcies.

MOSTRA
GASTRONÒMICA
La Festa Major d'estiu del nostre
poble, al mes de juliol, dóna el tret de
sortida a tot un seguit d'activitats ben
diverses.
Des de fa tretze anys els veïns i les
veïnes d'Avinyonet de Puigventós
celebrem la Mostra Gastronòmica.
Sempre escau en divendres i dóna el
toc culinari a aquestes diades
d'alegria i disbauxa.
Tot va començar l'any 1996. Alguns
veïns del poble, engrescats a fer una
activitat ben novedosa, ens varen
sorprendre amb aquesta iniciativa.
Per ser la primera vegada que es feia
hi varen participar 42 cuiners i
cuineres. Es van fer fotos dels plats i
després els vam degustar. Un cop
acabada la festa, es va obsequiar amb
un detall cada participant. I així s'ha
anat continuant any rere any.
L'any 2002 la Comissió de la Mostra
Gastronòmica va voler agrair la
col·laboració i participació a totes les
persones que feien possible aquesta
diada. Així doncs es va fer un recull i
una selecció de totes les receptes
cuinades fins aleshores i es van
recopilar en un llibre. El pintor Lluís
Roura ens va il·lustrar la portada i
l'escriptora Montserrat Vayreda ens
hi va dedicar un poema molt especial.
Durant tots aquests anys la Mostra ha
anat creixent en nombre de
participants i s'hi ha afegit la mainada
del poble.
Des de la Comissió volem agrair la
participació i col·laboració de tothom
qui fa possible aquesta festa i també
voldríem tenir un record molt
especial per a aquelles persones que
ja no es troben entre nosaltres i que
durant aquests tretze anys han
participat activament de la trobada.
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM i QUE
VAGI DE GUST.
La Comisió

EXPOSICIÓ DONA TREBALLADORA 2008
És el cinquè any de la nostra
Exposició, i hem tingut treballs
d'Avinyonet, Figueres, Cadaqués,
Vilajuïga, Garriguella, Boadella, Llers,
Vila-sacra, Vilafant i Vilanant. Com
altres anys han estat labors molt
variades: quadres, cobrellits,
estovalles, camises de dormir,
tapissos, tapets, gerros de flors,
safates, tovalloles, coixins, vestits de
nines, jerseis, bosses, llençols,
mostres, rellotges, cortines, un vestit
del Marroc i fins i tot un vestit de
núvia. De tots aquests treballs tenim
una foto que la guardem i una altra
que la fem arribar a cadascuna de les

participants. És d'agrair les ajudes a
l'hora de posar-ho tot bé, o de
repartir-nos el temps per tenir
l'exposició oberta, i també la tertúlia
tan animada que s'hi va fent.

TALLER PINTURA
El dia 11 de desembre el Taller de
Pintura d'Avinyonet de Puigventós va
inaugurar la 2a exposició col·lectiva
de pintures realitzades al llarg del
curs, amb la presència de Pere
Ventura Julià fundador de l’escola de
belles arts de St. Joan les Fonts.
El projecte d'aquest Taller va sorgir fa
quatre anys a partir d'una iniciativa
de l'Ajuntament i d'un petit grup de
persones que hi estaven interessades.
L'objectiu del curs, dirigit per la
pintora Paloma Vidal, consisteix que
d'una manera divertida i bàsicament
pràctica, cadascun dels alumnes
aconsegueixi dominar les tècniques

diferents recursos per desenvolupar
la seva creativitat artística.
El taller està format per un grup de
persones a les quals els agrada la
pintura, que estimen l'Art i que
aprofiten el seu temps lliure per
aprendre i gaudir pintant.
Els cursos van adreçats tant a
aquelles persones que mai no han
dibuixat o pintat , com a les que ja
tenen unes nocions bàsiques o que
volen millorar la seva tècnica des de
la base del dibuix.

EL RACÓ DE LES ENTITATS
ORFEÓ DE L’EMPORDÀ
La Cloti Miró, persona coneguda per tots,
veïna nostra i fundadora i directora de l'Orfeó
de l'Empordà, ha viatjat molt abans d'arribar
al nostre poble.

musicals i la vaig dirigir fins entrar al Cor del
Liceu. He cantat amb diferents grups i com
a solista a Suïssa, Àustria, Mèxic, Itàlia,
Noruega, i França.

Des de quan vius a Avinyonet de Puigventós?
Jo vivia a Barcelona, però coneixia
l'Empordà gairebé de sempre, estava
enamorada de les seves platges, del seu
romànic, dels seus racons. Venia sovint i
una de les vegades, ja més decidida, vaig
trobar cal manco a una immobiliària de
Figueres. Em va agradar la casa i també el
poble i vaig fer el pensament. I des del
Nadal de l'any 2000 hi visc. Ja fa 8 anys.

Explica'ns el naixement de l'Orfeó?
A la primavera del 2001, en deixar el Liceu i
venir a Avinyonet, es va anar covant la idea
de formar una coral. Així va néixer l'Orfeó de
l'Empordà pels voltants del maig, i després
de sis mesos d'assajos va fer el seu primer
concert pel Nadal del 2001.

De quina manera entrà la música a casa teva?
La meva mare era pianista i s'encarregà de
la meva educació. Així als tres o quatre anys
havia après a llegir i escriure i m'havia
ensenyat ja les primeres lliçons de solfeig.
Ja als 6 anys vaig emprendre els estudis
musicals al conservatori del Liceu on tenia
com a professor de violí en François Guerin.
Més endavant, als 15 anys vaig iniciar els
estudis de cant. Recordo que la meva
professora era una senyora hongaresa,
Eugenia Kemeny, que abans havia estat
mestre de Montserrat Caballé i de Mirna
Lacambra (presidenta dels Amics de
l'Òpera de Sabadell). Més tard vaig fer
cursos de direcció amb el mestre Enric Ribó,
i de música de cambra amb la professora
Mª Canela. Dir que, com a violinista, he
treballat amb diferents grups de cambra i
simfònics, entre ells l'Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu. Durant molts
anys vaig tocar el violí a la Passió d'Olesa de
Montserrat.
I al món coral, com t'iniciares?
De sempre m'havia agradat cantar i als set
anys vaig participar a l'Orfeó del Metro de
Barcelona, que dirigia el professor de la
meva mare i ella hi participava. Vaig cantar
també al Cor del Conservatori Municipal de
Barcelona dirigit per l'Enric Ribó. Amb el
temps, quatre companys de la coral del
mestre Ribó, vam fundar el Quartet
Scherzo, amb qui actuarem arreu de
Catalunya i de la península. Tots quatre
entraríem després al Cor del Gran Teatre del
Liceu, on vaig fer interpretacions com a
solista. Vaig fundar la Coral d'Horta amb
gent afeccionada i amb inquietuds

Quina valoració fas després d'aquest temps de
treball?
Moltes corals de Catalunya estan formades
per afeccionats que fan un gran esforç per a
aprendre un mínim de llenguatge musical,
per a trobar hores fora del seu horari
laboral on assajar, ... L'Orfeó és una d'elles i
en aquests set anys de treball hem pogut
gaudir de cantar obres importants com el
Rèquiem de G. Fauré, el Gloria d'A. Vivaldi,
alguna cantata de Bach. I també d'altres no
tan conegudes, però de gran valor. Una
feina important ha estat la tasca de
recuperació d'obres d'autors
empordanesos, entre les quals cal destacar
la Missa Cantantibus Organis de Mn. Josep
Mª Albert i el Cançoner de Víctor Català.
I per acabar, quins projectes teniu?
Continuar assajant, continuar cantant,
mirar de trobar noves veus, ampliar el
repertori amb noves cançons. I com
projectes més agosarats m'agradaria cantar
algun dia la Missa de Santa Cecília de Ch.
Gounod, l'Elias de F. Mendelsshon, alguna
cantata de Bach, ... Això el temps ho dirà.

FUTBOL CLUB AVINYONET
Amb aquest escrit volem fer arribar a
tots els nens i les nenes de la comarca
de l'Alt Empordà el projecte d'una
escola de Futbol que s'ha iniciat per
part del Club de Futbol Avinyonet i
volem presentar tanmateix el nostre
pla de treball per a la temporada
2008-2009.
Aquest any el Futbol Club Avinyonet
ha començat la temporada oficial a
finals d'agost amb una presentació
de tots els equips (cadets, infantils i
prebenjamins). Alguns d'aquests
equips ja fa mesos que entrenen i de
tant en tant es fan partits amistosos
amb equips de la nostra comarca,
però a partir d'aquesta temporada
tots els equips ja estan federats i
jugant competicions oficials.
Es
compta també, amb una estructura
esportiva totalment finalitzada, amb
un coordinador i entrenadors per a
tots els equips.
En aquesta jornada de presentació,
tant important per al nostre club,
vam comptar amb la presència en del
Seleccionador de Catalunya, Sr. Pere
GRATACÓS. Va ser una data a
recordar ja que, a més de la
presentació dels diferents equips,
també vam realitzar un clínic amb el
seleccionador, on va impartir una
classe magistral sobre els principis i

valors del futbol per a la mainada.
Des d'aquest escrit es vol donar les
gràcies a en Pere GRATACÓS per a la
seva assistència.
Volem potenciar les vostres habilitats
en la pràctica d'aquest esport; volem
transmetre valors com l'altruisme, la
cooperació, el respecte, l'esforç i
l'amor per el futbol com a principis
bàsics per a formar jugadors de
futbol, però sobretot a persones.
A més a més, que passeu una bona
estona amb gent afable, divertida i
que entre tots fem d'aquest Club de
Futbol un referent a la nostra
comarca. Ens falten nens per l'aleví i
el benjamí, i per això ens hi faltes
tu!!!
Sabem que som novells i que ens
manca força experiència, però això es
substitueix amb una il·lusió molt
gran. Nosaltres farem un esforç per a
fer gran aquest club de futbol, i el que
volem fer arribar és la il·lusió que tots
els membres de la Junta i els diferents
entrenadors tenim per tirar endavant
aquest projecte; ja que en il·lusió
ningú ens guanya i volem
compaginar l'esport amb la
adquisició de valors o principis que a
tota la mainada li són necessaris .
Però ens hi faltes tu!!, i si sou nens/es

nascuts/des entre els anys 1997 a
2001, aquí tens un lloc.
Ja podeu contactar amb nosaltres, al
següent telèfon 687818531
(demaneu per Sergi) o bé passar per
la seu del Club, que es troba al mateix
camp de futbol.
Per últim, si algú de vosaltres vol
passar per el Club tots els dimarts,
dimecres i divendres de 18:00 hores a
20:00 hores hi ha diferents equips del
Club entrenant... US HI ESPEREM
Una abraçada .
Sergi FERNANDEZ
Coordinador del Futbol Club
Avinyonet.

EL RACÓ DE LES ENTITATS
PETANCA

FESTA DE LA CERVESA

Al haver de compartir el camp municipal
d'esports dues entitats, una de les quals hi
porta deu anys, han sorgit una sèrie de
malentesos; uns de solventats i d'altres que
han fet ferida. Tot plegat ha obligat al
Consistori a prendre decisions que no han
sigut ben acceptades per a tots.
L'ajuntament considera que la seguretat de
les persones, en aquest cas dels nens/es,
està per sobre de qualsevol interès
particular, per molt consolidat que estigui.

Enguany hem tornat a celebrar la Festa de la
Cervesa al nostre poble. En primer lloc,
volem dir que ha sigut tot un èxit de públic
malgrat el molt mal temps que va fer. Tot i
això, també tenim un punt de
descontentament en algunes traves que
vam trobar en el procés. Per la nostra part
vam deixar clar que la nostra intenció era
únicament la Festa de la Cervesa -com ja
havíem fet anteriorment-. El regidor ens va
fer saber que només la podríem fer si també
assumíem la Festa Major. La nostra negativa
va ser clara però finalment vam trobar un
punt d'acord. Nosaltres vam fer tot allò al
que ens havíem compromès respecte la
Festa Major i allò que hi va mancar (com per
exemple les taules) no va ser responsabilitat
nostra. Malgrat tot, esperem que la il·lusió
que tenim per fer la propera festa sigui
compartida per tots i totes vosaltres!!!

Ara bé, seria injust que l'entitat, que més ha
donat a conèixer el nom del nostre poble
per tota la geografia nacional i part de
França, no estigués present en aquest
butlletí; serveixin aquestes quatre paraules
escrites per l'Alcalde, en nom de tot el
consistori, per fer arribar el nostre
agraïment per aquest fet, així com la nostra
felicitació pels innombrables èxits
esportius aconseguits al llarg d'aquests deu
anys, pels seus socis i en especial a la
presidenta, la Sra. Encarnita Campos.

LA SOCIETAT
Què podem dir de la Societat? Una entitat
emblemàtica del poble amb molts anys
d'història. L'unic lloc que tenim els
avinyonetencs i avinyone-tenques per
trobar-nos, fer la xerradeta, el cafetó, jugar
a cartes, menjar... i una sala que les
diferents associacions del poble ens han
dema-nat per fer exposicions, dinars,
quines, teatre, etc. Tots sabem que aquesta
Societat està formada per una junta i uns
socis. La Junta actual s'ha trobat amb un
gran problema (que no és nou) i és que per
poder gaudir de totes les activitats abans
esmentades, cal tenir llicència d'activitats
(això significa un projecte aprovat pel
Consell Comarcal). Aquest projecte ja el

tenim; ara cal fer les obres en el temps
estipulat per no perdre la vigència del
projecte i poder així complir la normativa
vigent.
Per tal de poder fer front a aquesta
important despesa econòmica, comptem
amb l'ajuda de l'Ajuntament. La resta serà
assumida mitjançant un crèdit.
És un gran esforç per part de tots però
creiem que paga la pena seguir endavant
amb una entitat que varen crear amb la seva
feina i suor els postres avantpassats.
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LLAR D’INFANTS
Estimar és donar al nen els mitjans perquè adquireixi una personalitat equilibrada.
Preguntareu què és aquest equilibri i respondré que cadascú té el seu. Ha de ser el
suficient perquè no ens ofeguem amb la primera onada. I per aconseguir això, no cal ni
gaire instrucció ni grans béns materials. No es fa teoritzant ni debatent, sinó donant
acolliment, mà ferma i orella atenta.
Preparar algú per a viure no es fa amb frases, sinó convivint.
La idea que la vida és un bé i que mereixem llibertat i felicitat es transmet creient-hi. Tot el
nostre procés futur s'anticipa a casa. El respecte pels fills modela el respecte que tindran
per als altres i per a ells mateixos.
L'arribada d'un altre fill ensenya a compartir, a competir saludablement, a estimar amb
generositat i a valorar-se. Tot això no s'infon amb frases assajades, sinó amb una actitud
general. Allò que es diu CLIMA.
Conviure genera problemes i desavinences, però també alegria i creixement personal. Hi
haurà gelosia entre germans? Sí. Això també és normal, és l'anticipació dels lligams futurs.
El nostre llegat real als fills no és la casa, no és el compte bancari, no és ni tan sols els
estudis, com deien els nostres avis; el tresor veritable del qual s'alimentaran (o s'hauran
d'alliberar) és el missatge que els donem diàriament. Però molt més que paraules, parlen
per nosaltres els gestos, la veu, la mirada, la química que desprenem.
Les desavinences formen part de la llibertat i, de ben segur, són menys nocives que el fet
de dissimular.
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L’ESCOLA

CARTA DE L’AMPA
Benvolguts/es,
Aquest 2008 que s'acaba ha estat per
a l'AMPA del CEIP Gonçal Comellas un
any intens i ple de reptes. Alguns els
hem pogut assolir, amb l'ajuda de
tothom i molta il.lusió; d'altres
haurem d'esperar al 2009 per veure
com arriben a bon port.
Hem crescut com a escola, i tot i que
la qualitat de l'ensenyament del
nostres fills continua essent de
primera ens cal un esforç per tal que
el nivell d'equipaments de la nostra
escola estigui a l'alçada del nombre
d'alumnes que tenim. Estem molt
orgullosos dels professors i
professores que s'encarreguen de
l'educació dels nostres fills, però cal
que tots remem en la mateixa
direcció per tal que no quedin
desfasades les instal.lacions de la
nostra escola que, no ho oblidem, és
d'abans de la guerra. Necessitarem,
amb el temps, anar assolint tots els
equipaments i serveis que els nostres
fills i filles (que ja són més d'un
centenar) necessiten, i intentarem
amb l'esforç de tothom que aquest
període sigui el més curt possible.
Des d'aquí convidem a tothom a
col.laborar amb l'AMPA en tot allò
que pugueu: és el gra de sorra de tots
i cadascun de vosaltres el que ens
permetrà continuar millorant
l'educació dels nostres fills.
Aprofitem també per convidar el
nostre Ajuntament a fer una aposta
decidida per l'educació dels que seran
el futur del nostre poble, i creiem que
actualitzar i millorar la seva partida
pressupostària per l'escola a l'exercici
del 2009, d'acord amb el volum
actual de l'alumnat, és una bona
manera de fer-ho. És en èpoques de
crisi quan més rendible resulta la
inversió en formació i educació, i des
de l'AMPA ens oferim per ajudar-los a
superar totes les dificultats que segur
que apareixeran per poder concretar
una acció de futur com la que li
demanem. De ben segur que una
millor partida pressupostària per a la
nostra escola seria un gran regal per
al proper 2009. Tots en festejaríem la
il·lusió.

ESCOLA VERDA
D'entre els reptes pendents d'assolir,
sens dubte el més important, i a més
llarg termini, és la construcció de la
nova escola. En els quatre anys de
l'anterior mandat municipal no es va
arribar a concretar res en ferm al
respecte, i l'actual consistori, després
d'un període una mica confús, per
esbrinar amb certessa quin era l'estat
real de la qüestió, sembla que ha
posat fil a l'agulla. Des de l'AMPA ens
hauria agradat que tot hagués estat
més fluït, però el cert és que l'Alcalde
ens ha assegurat que per ell és un
tema prioritari, i nosaltres ens hem
posat a la seva disposició per tot allò
en què puguem ajudar. La nostra
postura, com a pares i mares que
som, és interessada, perquè no dirho, i intentem poder estar informats
de l'evolució d'aquest projecte, que
tots sabem que és laboriós i complex.
Estem il·lusionats amb les accions
que ens han dit que s'estan portant a
terme, i això ens engresca a continuar
al peu del canó.
D'entre els objectius assolits per
l'AMPA aquest any, cal destacar el
compromís d'instal.lar per al proper
curs un mòdul de 120m2, que vam
obtenir del Director del Serveis
Territorials d'Educació de Girona,
aquest passat mes de novembre. Les
ratios del Departament feien que
probablement ens haguessin
instal·lat el de 90 m2, però van estar
receptius a la nostra necessitat
d'espai. Podríem dedicar molt d'espai
a explicar els nostres projectes, però
sobretot no volem perdre l'ocasió de
fer esment del programa de
reutilització de llibres, el qual estem
posant en marxa aquest any.
Per acabar us volem desitjar un bon
any 2009, i us convidem a col.laborar
en les diverses activitats i projectes en
marxa, però sobretot sigueu molt
benvinguts si teniu alguna proposta
per compartir. El nostre objectiu
comú, l'educació dels nostres fills,
mereix que treballem tots plegats i en
la mateixa direcció.
Bon Nadal i feliç 2009
AMPA CEIP Gonçal Comellas

A l'escola estem de celebració!! El
C E I P. G o n ç a l C o m e l l a s j a é s
oficialment una Escola Verda.
El passat dimecres 3 de desembre al
Cosmocaixa de Barcelona, rebíem, de
mans dels representants de les
Conselleries de Medi Ambient i
Habitatge i d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, el diploma i
la placa oficial que ens acredita com a
“Escola Verda”.
A partir d'ara passem a formar part de
la xarxa i el programa d'Escoles Verdes
d'arreu de Catalunya.
Tot aquest procés ha estat possible
gràcies a la col.laboració i participació
d'alumnes, mestres, famílies i el
suport de l'Ajuntament d'Avinyonet a
través de l'Agenda 21 Escolar.
Enguany també hem finalitzat amb
èxit el PIEA (Projecte d'Innovació
Educativa Ambiental) que iniciàvem el
curs 2005-2006 i ara ens toca
continuar treballant entorn a la
cultura ambiental dins el marc de les
“Escoles Verdes” per aconseguir que
el nostre centre escolar, any rere any,
esdevingui més sostenible i
compromès amb la natura i el medi
ambient.
Gràcies a tots i a totes, enhorabona i
endavant amb la tasca!!!
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EL RACÓ DEL JOVENT

EI JOVE, A PARTIR DEL 19 DE DESEMBRE,
CADA DIVENDRES, de 6 a 9 de la tarda, el Local Jove de Mas Pau estarà obert amb la
Teresa o l'Anna per si necessites:

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS
QUE VOLS REALITZAR.
INFORMACIÓ SOBRE DIFERENTS ASPECTES DE
SALUT QUE PREOCUPEN.
BUSCAR FEINA I NECESSITES UN COP DE MÀ.
PROPOSAR I PARTICIPAR EN ELS TALLERS I
ACTIVITATS QUE ES REALITZEN.
O SIMPLEMENT VOLS PASSAR UNA ESTONA AMB
ELS AMICS.
I a partir del 10 de gener, TOTS ELS DISSABTES, de 10 a 12 del matí, realitzarem un taller
de deures a la biblioteca d'Avinyonet de Puigventós. Ja saps, si tens deures per fer, si has de
fer algun treball o vols estudiar, disposes d'aquest espai amb llibres i ordinadors i el suport
de la Teresa, la Marga o l'Anna.
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ENTREVISTA:
MOSSÈN PEP

Mossèn Pep Claparols és un home
actiu, amb sentit de l'humor i esperit
crític per a qui la religió significa una
eina d'entrega i servei a la societat. A
part de ser rector d'Avinyonet i altres
pobles, és membre del Fòrum Alsina i
treballa amb el GEES, Grup
d'Empordanesos i Empordaneses per
la Solidaritat.
Mossèn Pep, qui són i en què
consisteix l'objectiu d'aquests
col·lectius?
El Fòrum J. Alsina és un espai de
debat i reflexió, obert i no excloent,
que defensa el pluralisme i la
llibertat d'expressió dins de
l’Església. Ha volgut seguir l'esperit
del mossèn de Castelló assassinat
per Pinochet. En Joan era la veu
dels més pobres a Xile. El GEES, per
la seva banda, va néixer a partir de
l'assassinat d'en Quim Vallmajó a
Rwanda. Sobretot treballa molt en
la cooperació d'Àfrica, com ara en
les plantacions de plataners del
Senegal.
Déu sovint ens deixa missatges al
contestador automàtic. Cal mirar-lo de
tant en tant. Ho vaig llegir en un dels
fulls parroquials que vostè escriu.
Costa ser conseqüent? Un capellà ha
de tenir més psicologia que la resta
dels mortals? De què es confessa la
gent? Quin és el pecat més comú
d'avui dia?
Si us plau. Tuteja'm. No, no
confesso. Fem celebracions del
perdó comunitàries, sense passar
per la "llista de pecats". Escoltant la
gent veig que les temptacions que
pressionen molt avui estan
relacionades amb el poder, el
consum, el diner i el benestar.
I quan els capellans “cauen”, com s'ho
fan per rendir comtes i empassar-se
les seves “neures”.
No sóc un superman, sóc un home
normal i m'empasso les "nèures"
com tothom.
Ets partidari de les relacions
prematrimonials?

Que vols que em posin a Rocacorba
amb tres cases de pagès i molts
porcs senglars? S'hauria de fer una
revisió a fons sobre el tema
“sexualitat” a l´Església. No hi ha
dret, (per posar un exemple), com
ha tractat el Vaticà la qüestió dels
homosexuals aquests dies passats.
Veig les relacions prematrimonials
com un entrenament abans del
partit. Crec que s'hauria de celebrar
el sagrament del matrimoni al cap
d'uns anys de casats... És un somni?
Pep (mira que em costa tractar-te de
tu!), quin és millor moment del dia?
Quan estic amb la gent. Es deia
sobre Joan Alsina que "la mesura del
capellà és el seu poble". Abans ser
capellà era una col·locació o un
privilegi; ara és una entrega a la
comunitat.
No mires la tele?
Miro poc la tele. A vegades el Barça
i a vegades 30 minuts. Sóc home de
cine: m’hi ha influït molt el meu
cunyat, president del Cine Club de
Banyoles durant molts anys.
Mig Alt Empordà està sota la teva
responsabilitat espiritual. Això va en
detriment de la qualitat?
Certament, a vegades hom sembla
repartidor de pizzes. Anem fent
l'esforç per no tocar tantes tecles i
ajudar les persones a prendre
consciència que tots els cristians
som responsables. S'ha acabat ser
una “guarderia” de l'Església i ser
ovelles. Tots som pastors i pastores;
els uns dels altres.
No hi ha planter. És evident. Però, el
Vaticà no vol ni sentir a parlar de
dones capellanes. Això sí, per fer
treballs auxiliars elles sempre al
davant! Què tens a dir-hi ?
Doncs mira, no hi ha dret que tingui
raó Mary Jhon quan diu que
“l’opressió comença sempre amb
els responsables de les religions,
homes i patriarcals. Aquests
utilitzen tota la religiositat per
mantenir subordinades les dones”.

Admiro el col·lectiu femení a
l'Església que empeny molt i que
està mal vist pels bisbes.
Tal com va reflectir en un escrit NarcísJordi Aragó, el discurs que fan certs
bisbes està ple d'arrogància. Quina
valoració fas dels set anys de ministeri
episcopal de Mons. Carles Soler i
Perdigó?
Ha sortit a França un llibre
Trombinoscope (perfil) que valora
tots els bisbes d'una a cinc mitres
(com les estrelles del Michelin) i
també posen orelles de burro. Jo li
poso dues mitres a la seva
classificació. Ha estat més gestor
que pastor.
T’han tocat el crostó alguna vegada?
Sí. Vaig dibuixar un acudit per al Full
de Girona amb el papamòbil i Joan
Pau II a dintre. Hi vaig posar a sota:
“El papamòbil i el Papa immòbil”. El
bisbe em va avisar.
Cassià M. Just, abat emèrit de
Montserrat, deia que els bisbes
espanyols no han assumit la separació
d'Església i Estat. Segons ell, hi ha
nostàlgia del nacionalcatolicisme
passat. Com ho veus això?
Per suposat que hi ha nostàlgia del
nacionalcatolicisme i mania
persecutòria. Hem d'arribar a una
separació definitiva de l'Església i de
l'Estat sense privilegis ni avantatges
eclesiàstics.
Sense Cassià, sense cardenals catalans,
etc., el Vaticà serà sempre un mur
inexpugnable per al nostre país?
Un mur fet de fòssils que “s'ho han
de fer mirar”, com va dir el primer
responsable del món dels jesuïtes a
Barcelona.
Des del meu modest punt de vista
crec que la feina d'un capellà de poble
es solitària i sovint desagraïda. També
crec que hi ha poca solidaritat entre
els mateixos companys. M'equivoco,
Mn. Pep?
No. No t'equivoques. Tens tota la
raó del món.

El capellà Jordi Mas i Castells,
recentment premiat per la seva tasca
social al Camerun, declara sentir-se
més realitzat en aquell indret de
l’Àfrica que aquí perquè, segons diu,
vivim d’esquena a les realitats
veritablement necessàries per cultivar
la persona. Hi estàs d'acord? Realment
podríem prescindir de molts tabús,
pors i prejudicis inculcats per la pròpia
Església?
Sí, hi estic d'acord. Aquí anem
avançant en progrés i reculem en
valors humans. Ho vaig veure clar
en un viatge a Nicaragua. Ens hem
d'alliberar de tot això que dius.
Volem una Església que ens acosti a
aquell profeta de foc de Palestina i
no una Església cada dia més
dominadora i repressiva.

NOVETATS SOBRE LA CATEQUESI
Enguany, els nens i nenes que es preparen per a la Primera Comunió no fan
la catequesi als locals parroquials del Poble Nou, com s'havia anat fent
durant els darrers anys, sinó que es torna a fer al poble: a la biblioteca i a
l'escola.
Una altra novetat és que s'ha avançat un any la catequesi i s'hi han pogut
inscriure també els nens i nenes de vuit anys.

Finalment mossèn, t’ha dit algú que el
clero ha guanyat un bon pastor però
que els de “a peu” han perdut un bon
cuiner i un bon dibuixant? D'on et
vénen aquestes aficions?
Vaig estar 10 anys a França de
capellà d'immigrants i la necessitat
em va fer que cultivés la
gastronomia i el dibuix còmic. Vaig
fer un curset a París per col·laborar
en una revista de jovent immigrat,
portuguesos i espanyols. El dibuix
m'ha servit de molt per entrar en el
món de la mainada.
Ara sí. Hem de posar-hi punt i final,
però, abans digue'm: què és el que
més t'agrada d'Avinyonet i que és el
que menys?
M'agrada la marxa que porta. Poesia
per Sant Jaume, exposició de les
dones el 8 de març, agenda
llatinoamericana... El que m'agrada
menys són les pintades a les parets.
Això no ho he vist en cap poble.
Quan una cosa no va bé s'ha de
donar la cara i parlar clar.
Moltes gràcies, mossèn Pep.

TEMPS D’ADVENT
Durant l'Advent ens preparem per al Nadal. Tot s'engalana i es comença a
respirar un ambient de festa, d'alegria i de regals. Però és en aquest temps,
més que mai, que no podem oblidar que hi ha moltes persones que ho
passen malament, aquí i arreu del món.
És un temps d'esperança per creure en la utopia de Martí Luther King, per
somiar que, un dia, tots els homes i les dones del món viuran com a
germans; per somiar que, un dia, tots els ventres buits es podran omplir;
per somiar que, un dia, la justícia i l'honradesa brollaran com l'aigua; per
somiar que, un dia, s'encendrà una nova llum damunt les tenebres del
pessimisme.

MARIA VILANOVA
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ACTUACIONS
REMARCABLES
PROJECTE NOVA ESCOLA
1r. Com molts ja sabeu, s'ha començat
a enderrocar la granja. Actualment
s'està en procés per aconseguir el
permís per treure l'amiant (uralita).
2n. El canvi de classificació de sòl
rústic a sòl urbà de la futura escola
també està en tramitació.
3r. Aquest (fent referència a la imatge
sotaimpresa) és l'avantprojecte, fet
pels nostres tècnics, de l'ordenació i
accessos al nou equipament docent,
per així agilitzar el procés.
4t. Quan tot estigui aprovat
s'executarà l'avantprojecte i així es
podrà rebre el Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya 2010 que ja
tenim concedit per a les quantitats
següents:
Pla General (P.G.) - 204.292,52 euros
Programació Específica Municipis
Petits (M.N.) - 60.000,00 euros
Total - 264.299,52 euros

PAS SOTERRAT
Telefònica demanava a l'ajuntament
una quantitat exagerada per retirar
els cables que passaven paral·lels a
l'A-26, els quals impedien la
finalització de l'obra del pas soterrat
que havia d'unir el nucli d'Avinyonet
amb la urbanització Mas Pau. Van ser
unes negociacions dures ja que
l'ajuntament no volia pagar aquesta
quantitat.
Després de pressionar molt, de
d e n u n c i a r- h o a l s m i t j a n s d e
comunicació, de demostrar que era
de vital importància pel municipi,
cosa que provocava gran inquietud
per part dels veïns/es, fins al punt que
diferents associacions s'estaven
plantejant actuacions molt serioses
(tallar carreteres, contractar el servei
de telefonia amb d'altres empreses,
etc.), finalment es va arribar a un
resultat satisfactori: es va acordar

una quantitat molt inferior i es va
solucionar el problema que estava
encallat des de feia temps, per la qual
cosa ara ja podem disposar d'aquest
camí d'accés que uneix millor el poble
amb la seva urbanització.

LA URBANITZACIÓ MAS
PAU HA ESTRENAT LA
NOVA RETOLACIÓ DE
CARRERS.

ADEQUACIÓ DE LA NAU DE MAS PAU
Al poder disposar de la redacció gratuïta
d'un projecte, per part del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, aquest
consistori va decidir que aquest fos
l'adequació de la nau, donat que:
- El municipi no té cap sala polivalent on
poder realitzar actes, festes, quines etc.
- El local de la Nau no compleix cap
normativa de seguretat ni de legalitat.

Aleshores, al tirar endavant l'adequació/projecte de la Nau, fa que siguem
més conscients que mai de les seves
irregularitats; per això no s'ha pogut deixar
a cap entitat. A més, des del Departament
d'Interior, ens han notificat que aquest any
els locals on es realitzin actes i sobretot
quines seran inspeccionats a fi de complir
la normativa vigent.
Us adjuntem una carta explicativa de la
memòria del projecte de la Nau.

11

FLAIXOS
D’INTERÈS
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 (pintar façanes, moviments de terra, parets
de tanca, etc.). L'objectiu d'aquesta sol·licitud és la de regular les obres en base a la
normativa vigent. En cas que no ho sol·liciteu ens veurem obligats a obrir un expedient
administratiu. Per a qualsevol dubte dirigiu-vos als serveis tècnics municipals perquè us
orientin.

CALENDARI FISCAL 09
Impost sobre vehicles de tracció mecànica, IAE i Cementiri, de l'1 de maig al 30 de juny.
Els padrons fiscals d'aquest any estaran al cobrament en voluntària en les dates següents
:
IBI rústica i urbana, de l'1 d'octubre fins al 30 de novembre.
HORARI ARQUITECTE MUNICIPAL
Dilluns de 12 a 13.30 h i dijous de 9 a 10.30 h

VOLUMINOSOS O TRASTOS VELLS
El Servei de Recollida d'Estris per a l'any 2009 serà el primer divendres de cada mes:
2 de gener / 6 de febrer / 6 de març / 3 d'abril / 4 de maig / 5 de juny / 3 de juliol / 7
d'agost / 4 de setembre / 2 d'octubre / 6 de novembre / 4 de desembre
Agrairíem que s'hi deixessin el dia abans.

CANVI DE DOMICILI DE VEHICLES
Us recordem que l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós gestiona el canvi de domicili
dels vehicles. Ara, doncs, ja no cal anar a Girona!

AVINYONET EN LÍNIA
Si vols estar assabentat de tot el que es faci al poble, afegeix-te a la llista de distribució
en línia d'Avinyonet tot enviant un mail a aodlavinyonet@ddgi.cat

HORARI DE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE RESIDUS DE MAS PAU
HORARI D'ESTIU
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 11h i de 17 a 20h
Dissabte de 17 a 20 h - Diumenge de 9 a 14h
HORARI D'HIVERN
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 11h i de 15 a 18h
Dissabte de 15 a 18 h - Diumenge de 9 a 14h

REBUT DE L’AIGUA
Us recordem que si teniu cap dubte referent al rebut de l'aigua, el quart dilluns de cada
mes hi ha una persona de Prodaisa a l'Ajuntament de 12.30 a 14 hores.

12

MÉS
INFORMACIÓ

AJUNTAMENT
c/ de l'Ajuntament, 4
Tel. 972 54 70 69
FAX: 972 54 68 18
avinyonet@ddgi.cat
www.ddgi.cat/avinyonet

ENTITATS
AVINYONETENQUES

PSC
Cap de l'oposició: Isidre Joher
Regidors: Salvador Famoso, Eduard Carmona i

CULTURALS:

Secretari interventor: Martí Lluansí Sastre

Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la Poesia

Horari d'atenció al públic
Dilluns, dimecres, dijous i divendres:
de 9h. a 14h.

ORFEÓ DE L'EMPORDÀ

DISPENSARI

AVINYONET MUSICÀLIA (Patronat de

Edifici de l'Ajuntament
Tel. 972 54 61 34

Santa Eugènia/Ajuntament)

FESTES TRADICIONALS:
Dies visita veïns nucli antic:
Dilluns de 14:15 a 15:15
Divendres de 8:30 a 9:30
Dies visita veïns de Mas Pau:
Dilluns de 15:30 a 18:30
Dijous de 9 a 12

URGÈNCIES MÈDIQUES:
CAP VILAFANT 972 51 43 49

AMBULÀNCIA URGÈNCIES 061
FARMÀCIA

Comissió organitzadora Cavalcada Reis
Comissió organitzadora Festes de Pasqua i de
Sant Jaume
Comissió organitzadora Festa de Mas Pau

Comissió organitzadora de la Fira de
l'Intercanvi.
Comissió organitzadora de l'Exposició de
Treballs de Costura i Manualitats.
Comissió organitzadora de la Mostra
Gastronòmica.
Comissió organitzadora de la Mostra de la
pedra i picapedrers.

CONSELL PARROQUIAL

Tel. 972 20 20 78

CORREUS
A l'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 9 a 9:30h

SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
(Rotatius. Consulteu cartellera)
Ermita de Santa Eugènia
(el dilluns de Pasqua i diada de Sant Esteve)

Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GONÇAL
COMELLAS
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA
URBANITZACIÓ MAS PAU
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS
ENTITATS ESPORTIVES
Club de Petanca Avinyonet
Club de Polo
Club de Futbol Avinyonet

HORARI D'AUTOBUSOS
MAS PAU

LUDICORECREATIVES:

Mas Pau-Figueres/ Figueres-Avinyonet
Companyia Teisa
Telèfon: 972 260 196
www.teisa-bus.com

Societat Recreativa La Unió Avinyonetenca
Aquestes entitats estan obertes a tota mena
de col·laboracions. Per a més informació,
adreceu-vos a l'Ajuntament.

NUCLI D'AVINYONET
Companyia Estarriol
Figueres-Avinyonet
Dimarts, dijous i dissabte
Sortida: 7:30h - 13:00h Plaça del Sol

AVINYONET-FIGUERES
Dimarts, dijous i dissabte
Sortida: 8:10h - 13:25hPlaça Pous i Pagès

CEIP Gonçal Comellas
Tel. 972 54 63 01

Tresorera Dipositària: Cati Batllori
Regidor-delegat d'Urbanisme i Serveis:
Lluís Ezquerra

Regidora-delegada d'Hisenda i Medi
Ambient: Cati Batllori
Regidora-delegada d'Educació, Cultura i
Benestar social: Marga Soler
Regidor-delegat de Joventut, Esports i
Festes: Joan Josep Aneiros
RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE

FIRES i MOSTRES

Tel. 972 54 62 60

SERVEI SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA PRODAISA

Jordi De La Llave

ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT
CIU
Alcalde: Josep Maria Bartolomé
1r. Tinent d'Alcalde: Cati Batllori
2n. Tinent d'Alcalde: Lluís Ezquerra
Regidors: Marga Soler i Joan Josep Aneiros

Primer dilluns de cada mes a les 9 del vespre.
El mes d'agost no es celebra Ple ordinari.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Josep Maria Bartolomé , Cati Batllori, Lluís
Ezquerra, Isidre Joher, Jordi De La Llave.

JUTGE DE PAU: MªÀngels Del Fresno
REPRESENTANTS EN ÒRGANS
COL·LEGIATS
Consell Escolar d'Avinyonet de
Puigventós i Consell Escolar de la Zona
de la Garriga: Marga Soler
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): Cati Batllori
Consorci LOCALRET: Joan Josep Aneiros
Junta Pericial Municipal de Cadastre:
Joan Josep Aneiros
Societat Avinyonetenca: Cati Batllori
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
Joan Josep Aneiros

Agrupació de Municipis SalinesBassegoda: alcalde
FESTES LOCALS
Festes laborals: 1 i 29 de juny.
Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.

