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CARTA DE L’ALCALDE
Benvolguts/des
avinyonetencs/ques,
Un any més em dirigeixo a vosaltres en el
ja tradicional escrit de Nadal. Però primer
he volgut llegir els quatre escrits anteriors
a fi i efecte de recordar les promeses
fetes, el percentatge de compliment,
l'evolució de la crisi i les perspectives del
nostre consistori que us havia anat
anticipant a partir del desembre del 2007.
La lectura dels
quatre escrits
anteriors i el
contacte
constant amb
responsables de
la Generalitat
em confirmen el
que ningú
s'esperava: la
crisi que ens
afecta és més
greu, profunda i
complexa del
que pensàvem.

Sempre m'han
agradat les
dificultats:
afrontar-les són
reptes que
estimulen i
tenim equip per
fer-ho.

La lectura dels quatre escrits anteriors i el
contacte constant amb responsables de la
Generalitat em confirmen el que ningú
s'esperava: la crisi que ens afecta és més
greu, profunda i complexa del que
pensàvem. No es van prendre mesures
quan tocava i ara en patim les
conseqüències. L'actual crisi és diferent
de la de 1992 per la seva profunditat i
perquè és sistemàtica, afecta quasi tots
els sectors, especialment l'immobiliari i el
financer, i provoca una gravíssima pèrdua
de confiança. Haver “tirat de veta” sense
restriccions ha provocat l'actual situació. I
per adonar-nos de la seva gravetat us diré
que al nostre país l'import de les retallades
efectuades per la Generalitat a la Sanitat
representen la meitat del que es paga en
un mateix any en interessos pel deute
assumit.
Ara tots ens fem les mateixes preguntes:
quan ens en sortirem? Com l'està
afrontant el nostre ajuntament? A la
primera pregunta contestaria que ens
queden com a mínim dos anys molt durs,
dos anys en els quals no podrem fer cap
tipus d´inversió si no tenim abans la
subvenció. Quant a la segona, la resposta
és mes complexa ja que hem de valorar
diferents apreciacions: la caiguda dels
ingressos que han patit les
administracions locals, el fet d'haver
d'assumir serveis que no ens
corresponen, la reclamació per part de
l'Estat de la devolució d'una part de les
transferències a compte dels anys 2008 i
2009, que en el nostre municipi suposa
haver de retornar 91.992,85 € (a causa
d'una previsió errònia feta per l'Estat) i
finalment el retard de la Generalitat en el
pagament de les subvencions atorgades,
consolidades, documentades,

acreditades i signades, en les quals se'ns
reconeix un deute de 166.744,24 € de
l'any 2010, 330.381,65 € de l'any 2011
més 53.296,35 €, que corresponen al
vehicle multifuncional (escombradora).
Del total d'aquest deute, que ascendeix a
550.422.24€, solament la Diputació ha
complert en part els seus compromisos i
ens ha transferit un total de 53.396,05 €,
per la qual cosa el deute total pendent
de la Generalitat amb el nostre
ajuntament, a dia d'avui, és de
497.026,19 €.

Podreu comprovar molt fàcilment que si,
per una banda l'Estat ens reclama la
devolució de pagaments efectuats anys
enrere, i per l'altra, la Generalitat no pot
complir les obligacions adquirides, atès
que el Govern central tampoc compleix
amb ells, la situació de l'Ajuntament i els
seus proveïdors es complica.
Els fets explicats ens marcaran les
actuacions a fer els propers anys i més
que mai haurem de batallar per
aconseguir la disminució de la despesa i
l'optimització dels ingressos, prioritzant el
dia a dia i l'atenció a les persones per
sobre de qualsevol inversió. Em
comprometo ara, més que mai, a posar la
meva màxima efectivitat i la de l'equip de
govern al servei del consistori, per
aconseguir que Avinyonet de Puigventós
rebi el màxim de beneficis (subvencions)
ja siguin d'Europa, de Madrid o de
Catalunya. Us garantim que vetllarem per
buscar solucions als problemes i podeu
tenir la seguretat i plena confiança que
ens en sortirem.
Com heu pogut comprovar, les dificultats
per tirar endavant no són poques: podríeu
pensar que fer d'alcalde en els moments
actuals no és un regal. És cert, penso que
no són els millors moments per ser-ho,
però són moments dolents per quasi
tothom i jo us puc garantir que em
continuo sentint molt orgullós de ser el
vostre alcalde i continuo pensant que,
juntament amb el meu equip, tenim
capacitat per afrontar els problemes
actuals.

Vull aprofitar aquestes línies per donar
les gràcies a les persones que van anar a
votar el passat dia 22 de maig, molt
especialment, als que van fer possible la
meva reelecció i la de l'equip de CIU, de
forma majoritària, per segona vegada
consecutiva, i amb un considerable
increment de vots.
El vostre
reconeixement a
la feina ben feta
i la confiança
novament
dipositada dóna
forces al nou
equip de govern
i ens dóna
esperances, tot i
les dificultats
actuals, a
aconseguir
nous reptes. No
us decebrem.

Si anem tots a
una i no ens
posem pals a
les rodes
assumirem les
dificultats sense
problemes .

El vostre reconeixement a la feina ben feta
i la confiança novament dipositada dóna
forces al nou equip de govern i ens dóna
esperances, tot i les dificultats actuals,
d'aconseguir nous reptes. No us
decebrem.
Sempre m'han agradat les dificultats:
afrontar-les són reptes que estimulen.
Tenim equip per fer-ho i crec que els
avinyonetencs en són conscients
d´aquestes dificultats, les coneixen i les
valoren. Si anem tots a una, i no ens
posem pals a les rodes, les assumirem
sense problemes, sempre respectant la
situació actual però amb total confiança
per superar-la.
Després de posar-vos al dia de les
dificultats actuals i de la nostra
predisposició per afrontar-les, no voldria
allargar el meu escrit més del
recomanable. Així doncs, us explicaré
breument les promeses fetes i el seu grau
de compliment. El Centre Cultural
Puigventós, el magatzem municipal, el
vehicle multifuncional, les actuacions als
camps d'esports, la nova urbanització
dels Camps de la Font on, entre d'altres,
s'ubicarà la nova escola, juntament amb
altres actuacions, fan que ens puguem
sentir satisfets, tot i les grans dificultats,
que el que s'ha aconseguit és més que
acceptable.
Però tot i això, actualment l'única cosa que
podem prometre és el manteniment dels
serveis, la contenció de la despesa
pública i el compliment amb les
obligacions referides al préstec assumit
per l'anterior equip de govern, a final de
l'any 2006, per la compra de Cal
Comanador, préstec que finalitzarà
l´octubre de 2018 i que representa una
despesa per a l'Ajuntament, entre
amortitzacions i interessos, de 5.318'40 €
mensuals.

Crec que si s'haguessin pogut imaginar
les dificultats econòmiques que
actualment travessem tots els
ajuntaments, aquest préstec mai hagués
estat sol·licitat. No obstant això, la
contenció de la despesa feta al nostre
consistori els últims anys ens permet
afirmar que actualment som un dels
pobles menys endeutats de la comarca i
el nostre objectiu és fer tots els possibles
per acabar la nostra segona legislatura
amb un ajuntament pràcticament sanejat,
procurant que el deute del nostre
consistori, el maig del 2015, sigui, com a
m à x i m , d e 11 6 . 6 6 6 , 6 5 € , q u e
correspondrà el capital pendent del crèdit
assumit per la compra de Cal Comanador
el 2oo6. Amb tota seguretat, en un parell
d'anys, tot començarà a normalitzar-se i
podrem reprendre l'activitat normal amb
seny i moderació, però amb la lliçó de “no
estirar més el braç que la màniga” molt
ben apresa.
Espero que sapigueu disculpar-me si he
aprofitat aquest escrit per posar-vos al dia
de les finances municipals però penso
que és importantíssim que n'estigueu al
corrent. Considerant que la situació
econòmica és la principal preocupació de
tothom, he cregut oportú donar aquesta
informació i quedo a la vostra disposició
per aclarir-vos personalment qualsevol
dubte.
Vull acabar reiterant la meva plena
confiança en un futur molt millor per a
tothom.
Bon Nadal i Feliç Any Nou!
Ben cordialment,
JOSEP MARIA BARTOLOMÈ
FORASTER
Alcalde d' Avinyonet de Puigventós

REFLEXIONS
PEP CLAPAROLS

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

L’amor és viatge, és risc, tastar la
intempèrie. Deixar i tornar a deixar. Donar i
rebre. Estimar i sentir-se estimats. Amor
és arriscar-se. No hi ha camí fet, marcat;
és com un París-Dakar. I sobretot no
aturar-se. Perquè res no ens és donat als
humans sense esforç. Perquè no som,
aprenem a ser cada dia. Amor no és un
vestit fet, és roba per tallar, cosir i sovint
apedaçar.

No és un pis venut i claus a mà, és una
casa per projectar, construir, mantenir i
sovint adobar. No és àncora en el port, és
àncora llevada i viatge a plena mar, amb
brisa o tràngol. No és un SÍ triomfant,
enorme final de partitura enmig de grans
aplaudiments i bravos. És el sí de cada
dia... amarat de silenci, amarat de petons.

QUAN VA VENIR L’AMOR
Quan va trucar a la porta en els primers batecs,
el vostre amor tenia color de poma tendra
i olor de llibre nou i de vi novell.
-eren veremes de setembre-.
Tenia també olor de farigola florida
i de camí que enfila la muntanya.
Darrere vostre hi resten
les petges de l’esforç i la constància.
L’amor, fet espiga plena, us ha fet créixer
perquè us ha esporgat.
Com garbes de blat us ha lligat fort
i us ha batut fins arribar a ser farina blanca.
I us ha pastat perquè sigueu flexibles
i arribar a ser un pa nou, sortit del forn.
Perquè casar-se és «casar-se cada dia»...
Quan va venir l’amor, però encara és aquí
com una fruita madura
de capvespre d’estiu,
Amb gust de pluges i cançons
de somnis compartits i un pomell de petons.
Fragment de la poesia d’en Pep en els 50 anys d’un
matrimoni de l’Alt Empordà.

EL RACÓ DE L’OPOSICIÓ
GRUP MUNICIPAL
IPA-PM
Isidre Joher

GRUP MUNICIPAL
PP
Jose Hernández
Suarez

Un any més, propers a acabar el 2011 i a
punt de començar el 2012, la Sílvia de
l'Ajuntament ens recorda que podem
disposar d'un “racó” per poder explicar
allò que considerem a tots els
avinyonetencs i avinyonetenques. I això
és el que passem a fer.
Havent iniciat un nou mandat el passat
mes de juny, després d'unes eleccions
locals plenes de diferències de tracte,
d'escoltar missatges ambigus, de sentir
recolzament que després no va ser, ens
trobem en un camí de 3 anys i mig poc
afalagadors on, per variar una mica,
l'equip de govern encara ens dóna menys
oportunitats de saber què passa al
municipi i de poder-ne ser partíceps.
L'opacitat no era el missatge, però sí la
realitat final.

Quan surti aquest Butlletí ja sabrem el
resultat de les eleccions generals i qui
acaba sent el President del Govern
d'Espanya. Sigui qui sigui, que tingui
present l'esforç que des de sempre els
catalans hem fet, que tingui present el
nostre esperit solidari en qualsevol camp,
que tingui present que els que tenim la
sort de viure en aquest únic i irrepetible Alt
Empordà no podem ser un reducte que
llinda amb França i prou.

Hem de ser conscients que corren temps
amb poca inversió tant privada com
pública. Per això ens cal optimitzar
recursos i exprèmer més que mai la
imaginació i treballar fent enginyeria
financera en qualsevol decisió. Per això, i
pensant que tots hem estat escollits per
vosaltres, pensem que les bones
aportacions s'haurien de tenir presents,
saber-les escoltar i aplicar si realment són
bones, ... i no deixar-les en simples precs.

Amb un desig, de veritat, de que el proper
any 2012 signifiqui el tomb necessari que
ens torni l'estat del benestar enmig de la
cultura de l'esforç, amb feina per a tothom,
amb una sanitat pública correctíssima,
una educació pública ben dotada i que
ens permeti aportar als que van pujant tots
els coneixements necessaris per forjar un
millor camí en la dura carrera de la vida.

Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes
d´Avinyonet de Puigventós,

Hem d´estar a sobre del servei de neteja i
recollida d'escombraries, incentivar el
reciclatge i també donar la sensació de
seguretat fent que la presència dels
Mossos d´Esquadra sigui més visible en
el nostre poble.

En primer lloc vull donar les gràcies a tots
aquells que el passat mes de maig em van
donar la seva confiança en ser escollit
regidor d´aquest Ajuntament. Des del
primer moment em vaig posar a disposició
del govern municipal per col·laborar en tot
allò que fos en benefici del nostre poble.
Avinyonet de Puigventós va creixent, tant
en el seu nucli antic com en la
Urbanització Mas Pau, tot i la crisi que ens
afecta i això vol dir que hem d´estar
preparats per donar els serveis que els
ciutadans busquen i als quals hi tenen
dret.

Ens caldrà saber reconduir el tema mirant
cap el futur i no viure de records i retrets
del passat, més llunyà o menys llunyà.
Només sortirem de la maleïda crisi si tots
hi posem el coll i, això sí, que ens serveixi
de lliçó per evitar que ens torni a passar
mai més.

Bones Festes!!

Si el Partit Popular entra al Govern Central
estaré a disposició de qui sigui per
qualsevol assumpte. No oblidem que el
nostre terme el travessa la N-260, de total
competència estatal.
Sóc persona de poques paraules, i potser
també el meu escrit no és gaire llarg, però
vull que em veieu com una persona
disposada a treballar incansablement per
a tots vosaltres.

EL RACÓ DE LES ENTITATS
12a Vetllada de Poesia

Què dir-vos de la Poesia? Els que
hi vau ser ja sabeu com va anar,
però els que estem al front no ens
desanimem, si tot anés tan i tan bé
hi hauria el perill de morir d’èxit, per
tant pel que sembla aquest no serà
el nostre cas.
El que sí és cert, és que creiem que
la nostra Vetllada és un espai
diferent, és un vespre per la
Poesia, i ens agrada molt
començar amb l'activitat que ha
preparat la mainada del Casal,
amb l’ajuda dels monitors i algú de
nosaltres, dóna un to de
senzillesa, de frescor, de que tot
encara és possible.
Ens trobem que molta gent hi vol
participar, dir la seva, i així ha estat
com aquest any hem tingut la
participació de 41 poetes, i això és
una mica massa, esperem entre
tots trobar la manera de resoldre-

Vuitena exposició del Dia de la Dona
Treballadora
Aquest any hem tingut una mica de tot. De fet, diuen que en la
variació hi ha el bon gust. Però nosaltres podem afegir-hi que,
com que cada persona és diferent, això enriqueix la nostra
exposició d'una manera molt gratificant.
Cada labor, amb el seu treball i esforç, compon la història
personal de cada dona que l'ha elaborada.
Per exemple, teníem un vestit de ganxet que el va fer, fa molts
anys, una noia del poble per a anar a un casament i sentir
com t'ho expliquen té un valor més enllà de qualsevol crisi de
diners i de valors, perquè aquells temps no eren una època
fàcil.
També hi havia uns recordatoris de primera comunió molt
originals, estovalles per convidar amics i família, quadres de
totes mides, arracades, collarets, cortines, cobrellits, pitets,
mocadors, llençols, bosses, patchwork, un tamboret... i molts
objectes recuperats fruit de la tasca, tan agraïda, del
reciclatge.
Tot plegat componia el bell parament d'un espai, la sala de
dalt del cafè, que estem contentes de poder-ne gaudir perquè
és un lloc afavorit per la llum natural i per una calidesa
especial.
Gràcies a tots i a totes que ens heu ajudat per anar endavant.
L'organització

ho per anar endavant i fer una
Vetllada més curta.
També esperem que, com altres
anys, faci bon temps per poder-la
fer a la Plaça Pintor Sibecas
(encara que per un vespre quedi
alterada la tranquil·litat dels veïns)
atès que és un lloc preciós,
silenciós, reservat, és un motiu
d’inspiració també...
Sortosament cada any comptem
amb molta gent que col·labora.
Per l’any vinent l’Ajuntament ens
n’ha ofert una de molt especial,
n’esperem d'altres. Avui, però,
volem agrair a la Conxi Tàpias la
seva constància de fer-nos les
fotos. A l’esquerra de l’escrit, teniu
una mostra dels dos grups del
Casal 2011.
L’organització

EL RACÓ DE LES ENTITATS

VeNDaVaLMiuSiC

El divendres 22 de juliol, emmarcat dins les festes de Sant Jaume, vàrem poder
gaudir del VeNDaVaLMiuSiC ** “La nit més tocada per la tramuntana”.
Per segon any consecutiu, s'ha organitzat una festa dirigida als/les joves,
començant just després de la mostra gastronòmica, amb el grup de batukada de
Figueres que ens va acompanyar des de la plaça major fins al pati de l'escola.
Al pati de l'escola, vàrem gaudir dels concerts de Pelut i Hot Penguins de
Figueres, amb versions Indie Rock i amb temes propis, i Toni Cayena, grup del
Baix Empordà, amb versions de rumba. Per acabar la festa, vàrem tenir la
inestimable col·laboració, un any més, del Dj.Pjei.
Calculem que varen assistir unes 300 persones, fet que ens il·lusiona a poder-ho
seguir organitzant més endavant, juntament amb la col·laboració de
l'Ajuntament.
A part, hem rebut la col·laboració de Vèrtex original en la realització del cartell,
de Carbòniques Francesc S.L. en el tema de la beguda i en la sessió de
curtmetratges, per part de la organització del Festicurts de Figueres i d'Aleix
Barceló, Inkieta i l'Hora Nova amb la publicitat, així com de Music Lan.

El follet d'Avinyonet
24 de setembre de 2011

Des de l'organització del
VeNDaVaLMiuSiC teníem ganes
d'organitzar quelcom més al poble, i
pensàvem en altres concerts de
música, etc. fins que ens vam decantar
per una activitat ben diferent, però no
per això menys interessant, ans el
contrari.
Una fira destinada als més menuts i a
les seves famílies, és a dir, un espai on
els nens i nenes d'Avinyonet i de
pobles del voltant poguessin gaudir
realitzant diferents tallers. Tampoc es
va deixar de banda els adults, i hi
havien parades d'artesania i un espai
per prendre quelcom i asseure's
relaxadament.
Durant el matí hi va haver tallers de
cuina (Jordi Castelló de l'Aula de
Cuina de l'Empordà), d'art amb
reciclatge (Les Ninets) i de dibuix
(Maria Fita). També hi havia una
activitat pels infants de 0 a 3 anys
d'estimulació precoç per part d'Eduka
Girona.
Al migdia vàrem descansar una mica i
vàrem poder degustar algun pastís fet
pels pares i les mares, així com de
veïns del poble.
A la tarda, els nens i les nenes varen
poder gaudir de maquillatge infantil i
l'espai de contacontes amb música de
la Belcontes, així com una exhibició
del Club de Gimnàstica del poble.

Tot i que el temps no ens va
acompanyar gaire, creiem que la Fira
va ser tot un èxit, tan sols calia mirar
les cares de felicitat dels nens i nenes i
de les seves famílies.
Aquesta fira, la vàrem poder realitzar
gràcies al suport de l'Ajuntament,
l'AMPA de l'escola Gonçal Comelles i
gràcies als beneficis del
VeNDaVaLMiuSiC i a les inestimables
col·laboracions de les persones que
il·lusionadament varen realitzar els
tallers, així com d'una jove il·lustradora
(Marina Gibert) que ens va donar el
seu suport, realitzant el cartell i en la
decoració de l'espai.

Vàrem quedar gratament sorpresos de
com diferents persones es varen
engrescar amb la idea i es varen
apuntar a col·laborar amb la fira, volem
d e s t a c a r, l ' A M PA d e l ' e s c o l a
d'Avinyonet i els diferents
firaires/artesans.
Aprofitem aquesta oportunitat
d'escriure al butlletí per dir-vos que
acceptem propostes i noves
col·laboracions per realitzar diferents
tipus d'activitats al poble.
Tothom serà benvingut!!

Taller de pintura
El passat mes de juliol, amb motiu de la festa del poble, el Taller de Pintura de
Avinyonet va exposar, un any més, les obres fetes durant el curs a la biblioteca
(plaça Pintor Sibecas).
Els quadres exposats eren molt variats de tècnica, mida i estils, i van
aconseguir captivar al públic assistent. La inauguració va comptar amb la
presència de l'alcalde, Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster, al qual agraïm tota
l'ajuda i suport que ens ha donat l'Ajuntament durant tots aquests anys.
Per motius personals, i durant aquest curs, el Taller de Pintura no impartirà
classes. Agraïm a tothom l'acolliment que han tingut les nostres obres.

Cloti Miró
Comença els seus estudis
musicals amb la seva mare
als quatre anys i de manera
oficial als sis. Posteriorment,
estudia violí en el
Conservatori de Música del
Liceu, amb el mestre Guerin,
i cant amb la professora
Kémeny.
En la seva faceta de
violinista va formar part de
diferents grups de cambra i
simfònics, entre ells
l'Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu.
Persona molt activa en el
món musical, és cofundadora
del grup vocal Scherzo, amb
qui va actuar arreu de la
geografia catalana i
espanyola. Funda també la
Coral d'Horta, que dirigeix
fins que s'integra
professionalment en el Cor
del Gran Teatre del Liceu, en
el que fa sovint
interpretacions com a solista.
Ha actuat com a solista de
violí i cantant a l'obra “Àngels
d'Amèrica”, al costat de
Josep Maria Flotats i ha
participat en pel·lícules com
“El Pont de Varsòvia” de Pere
Portabella. També ha cantat
en diferents grups, ha fet
gires per l'estat espanyol,
Europa i Amèrica.
Ha dirigit la coral Capella
Francesa de Barcelona i
actualment dirigeix l'Orfeó de
l'Empordà, del qual n'és
fundadora.

L’Orfeó de l'Empordà, aquest
2011, fa 10 anys!
Fundat a Avinyonet de Puigventós el 2001
per la seva directora, Cloti Miró, l'Orfeó de
l'Empordà agrupa prop de quaranta
cantaires de diferents pobles de l'Alt
Empordà.
Incorpora en el seu repertori obres de
Bach, Brahms, Händel, Mendelssohn,
Mozart, Schubert, etc. juntament amb
altres d'anònimes i populars, que abasten
des del segle XIII fins el segle XXI, tant “a
capel·la”, com amb acompanyament de
piano, orgue o orquestra.
En els darrers anys ha estat fent una tasca
de recuperació d'obres d'autors
empordanesos, entre les quals cal
destacar la Missa Cantatibus Organis de
Mn. Josep Mª Albert (1897-1987), que
interpretà a Figueres en ocasió del 50è
aniversari de l'orgue de l'església de St.
Pere, per la inauguració del qual fou
composada aquesta obra, i ha enregistrat
un disc dedicat a Víctor Català amb
cançons tradicionals empordaneses i
d'altres amb lletra seva, totes elles
harmonitzades o amb música de Lluís
Albert.

L'Orfeó de l'Empordà ha actuat en
diferents poblacions de Catalunya i
França, havent realitzat més de 60
concerts en la seva curta existència.
Destaquem d'entre ells, el Rèquiem de
Fauré interpretat amb acompanyament
d'orquestra a Castelló d'Empúries amb
motiu del centenari del naixement del
poeta empordanès Carles Fages de
Climent, i més recentment a l'església del
Pi de Barcelona; destaquem, així mateix,
el Glòria (RV589) de A. Vivaldi presentat a
Castelló d'Empúries en l'acte de cloenda
del mil·lenari de la Basílica de Castelló i,
més tard, a Figueres.
Aquest any s'han fet concerts al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, la Casa de
Cultura de Girona i a la majoria de pobles
pròxims al nostre Municipi. Actualment
s'està preparant la cantata “Nadal, Llum i
Misteri” de Francesc Vila que s'estrenarà
en el concert de nadal d'Avinyonet de
Puigventós aquest any 2011. Més
endavant es cantarà en el teatre jardí de
Figueres, l'església de Castelló
d'Empúries, el teatre de Roses, etc.

EL RACÓ DE LES ENTITATS
La petanca
Un any més el nostre club ha fet un gran esforç per poder dur a
terme dos campionats. El primer representa un gran orgull per a
tots, ja que servia per col·laborar i posar un granet de sorra a una
causa benèfica: l'ajuda a l'Adrián Cantero, de 5 anys, afectat per
una greu malaltia. Per desgràcia, el petit Adrián va morir el passat
dia 13 de novembre. Des d'aquí vull donar el nostre suport i tots els
ànims a la seva família. També vull agrair a totes les persones que
van col·laborar en la realització del campionat així com també a
tots el petanquers que van participar-hi , la seva assistència i
solidaritat. El segon campionat que hem fet ha estat el nostre tradicional campionat de doblets mixtos, i ja és la 12ª
edició. Estem molt orgullosos del seu desenvolupament ja que, tot i les dificultats actuals que tenim per poder
realitzar campionats multitudinaris, vam tenir l'assistència de 62 equips.
Aquest any vull felicitar, un any més, el nostre equip femení, format per Pepi Ruiz, Amèlia Fernández i Mari
Aneiros, per haver guanyat els Campionats Provincials i classificar-se per anar als campionats d'Espanya.
Per últim, m'agradaria donar les gràcies als jugadors i jugadores que anem quedant al Club i que any rere any ho
donem tot per aconseguir resultats positius a cada campionat on competim. No dubteu mai que continuarem
engrandint el nom d'aquest Club i d'aquest poble.
La Presidenta del C.P.Avinyonet
Encarnita Campos

Un projecte de futur
Entrenaments, partits, trobades,
rialles, ploralles, petites
discussions, crisi, ... tot forma part
del projecte de futur que un dia es
va reiniciar. Apostar per contribuir
al desenvolupament de nens i
nenes de franges d'edat
diferenciades, però que permeten
mirar endavant.
Els moments actuals ens porten a
haver-nos de moure amb les
dificultats que comporta voler
continuar sent l'equip que demana
menys sacrifici als pares de tota la
comarca, de ben segur. Això
només és possible amb la
dedicació desinteressada de
tothom: pares, mares, junta
directiva i, sobre tot, d'entrenadors
i dels seus ajudants, de
delegats/delegades, d'en David,
de l'Eva. A tots, moltes gràcies per

creure en el que, des de sempre,
considerem que ha de ser la nostra
“bandera”: impregnar de bons
valors als jugadors, valors com la
disciplina d'equip, el respecte a
tothom, aprendre a perdre (de
guanyar tots en sabem), aprendre
a ajudar i a disculpar-se quan toqui,
aprendre que cal respectar també
els espais de joc, els vestidors (els
de casa i els de fora). Volem que on
jugui algun equip nostre, la petjada
que deixem sigui sempre bona.
Després d'una declaració
d'intencions com aquesta, no
podem oblidar-nos d'esmentar
que, tot i que ha costat força
aconseguir-ho, ara tenim un
manteniment de la gespa que
podem considerar del tot
satisfactori. Esperem que segueixi
així i que l'Ajuntament no pari de fer
l'esforç que està fent.

Tampoc ens volem oblidar dels
spònsors, empresaris i particulars,
que amb esperit de col·laboració
ens han estat i ens estan fent
aportacions econòmiques que ens
permeten tirar endavant,
contribuïnt a pagar equipacions,
pilotes, trofeigs, i allò que calgui pel
bon funcionament de l'entitat.
Ara que s'apropen les dates
nadalenques emplacem a tothom
qui vulgui passar una bona estona
a participar de la tradicional Quina
de Nadal, que estem preparant
pels dies 25 i 26 de desembre
d'enguany. No hi falteu!! És per una
bona causa!! I aprofiteu per fervos socis per només 30
€/temporada.
Gràcies a tots per haver-nos llegit i
BONES FESTES!!
AVINYONET FUTBOL CLUB

Societat Recreativa Unió Avinyonetenca
Benvolguts socis de la Societat i veïns
d'Avinyonet de Puigventós, la Junta de
la Societat us informa que en aquest
darrer any hem fet passos importants i
estem cada vegada més a prop de
tenir tota la documentació al dia, tot i
els entrebancs amb els quals ens
trobem, i a vegades, la poca ajuda per
facilitar les coses que hi ha per part
d'altres entitats. Val a dir que aquests
problemes haurien d'haver estat
solucionats en el moment que es va
acabar l'obra de l'edifici de la nova
societat, ara fa bastants anys enrere, i
que ha significat un esforç important
poder-ho portar a terme per part de
tots els membres de la junta i demés
col·laboradors. Per aquest motiu us
informem que s'han realitzat algunes
mesures i inversions necessàries que,
econòmicament, com que som una
entitat sense ànim de lucre i tenim uns
ingressos mínims, ens ha suposat una
despesa important.
Alguns dels arranjaments que hem
portat a terme són els següents:
v Reformar tot el lavabo de
minusvàlids.
v Retolar la senyalització de sortida
sobre les portes d'evacuació.

v Ignifugar les bigues del magatzem

de dins la sala.
v Instal·lar un nou passamans a
l'escala que mena al segon pis,
v I altres mesures necessàries per tal
d'estar dins de la legalitat vigent.
Tot i així tindrem els socis informats a
les assemblees corresponents dels
moviments que s'han fet i que es faran.
Tal com ja vàrem anunciar l'any
passat, us recordem que la Societat,
tot i ser una associació de caràcter
privat, està oberta a tota la gent
d'Avinyonet que vulgui fer servir la sala
per a qualsevol esdeveniment,
celebració d'aniversaris, quines,
festes, dinars, etc.
A més tenim el Bar-Restaurant, que us
ofereix un assortit de possibilitats
culinàries:
v
v
v
v
v
v

Sopars d'empresa
Menjars per a grups
Varietats de tapes
Assortiment de carn a la brasa
Taula d'embotits
I molt més....

Associació d’Amics de Mas Pau
Un any més aprofitem l'oportunitat
que el nostre ajuntament ens ofereix,
per poder escriure quatre ratlles en
aquesta revista.
Malgrat la situació actual, on molts
pateixen aquesta maleïda crisi, hem
aconseguit programar i executar
algunes activitats com: la festa d'estiu,
que va tornar a ser un èxit,
acompanyada d'una nit esplèndida de
juliol i la bicicletada, encara que no es
van assolir les expectatives que
nosaltres desitjàvem, potser per
programar-la durant la setmana de les
fires de la Santa Creu de Figueres.
Agrair a tots els participants que han
gaudit de les activitats que
L'Associació d'Amics de Mas Pau ha
dut a terme i animar-los a continuar
col·laborant, perquè no s'acabi mai la
bona relació entre tots.

És cert que es podrien fer més coses,
però el problema sempre és el mateix,
la falta d'interès, d'ajuda, de
participació, de voluntariat per part
dels veïns de la urbanització. Però des
de l'associació lluitarem per poder
continuar oferint el millor de nosaltres i
compartir-ho amb tothom qui vulgui
passar una bona estona.
Comentar que estem estudiant la
possibilitat de fer, a la Nau, classes de
spinning,(bicicleta indoor). Us
mantindrem informats. I si algú creu
que pot estar interessat podeu enviar
un mail a :
avamicsdemaspau@hotmail.com
Només resta felicitar el Nadal a tots els
avinyonetencs i avinyonetenques i
demanar per a tots ells un 2012 amb
més alegries que aquest 2011, que ja
toca!

Tot això en un ambient agradable i amb
un servei molt acollidor.
A més, cada any, la nostra llogatera, la
Manoli, ha celebrat festes com la festa
de Halloween, la festa country,
carnaval, festa de l'escuma, festa del
pernil, festa dels anys 80 i fins i tot una
desfilada de moda per tal d'ambientar i
donar vida a tot el poble, i on és
benvingut tothom, ja siguin socis, no
socis, o bé gent de fora el poble.
S'intenta que la gent hi participi i
gaudeixi d'un ambient amè, gratificant,
simpàtic i còmode.
L'any que ve esperem tenir tots els
problemes solucionats i que pugueu
seguir assistint i gaudint de la nostra
Societat. També esperem i desitgem
que sigui un any amb menys crisi i més
pròsper per a tothom.
Aprofitem per desitjar-vos un BON
NADAL i BONES FESTES!

EL RACÓ DE LES ENTITATS
AMPA CEIP GONÇAL COMELLAS
Qui som i què pensem?
Som pares i mares d'alumnes de l'escola
Gonçal Comellas del nostre poble.
És una entitat sense ànim de lucre que respon
a una organització oberta i flexible .
Ens uneix un sentiment: ganes de col·laborar,
ajudar i fer avançar l'escola.
A l'hora de treballar ens organitzem per petits
grups/comissions atenent a la disponibilitat
dels pares/mares i sobretot a les motivacions,
professions i hobbies dels mateixos.

Qui som
Com
ens iorganitzem?
què pensem?

Entre tots
fem escola, fem
educació!

President/a : Yolanda García
Vicepresident/a : Angels del Fresno
Secretari/a : Angels Manzano
Tresorer/a : Montse Melgar
Cada curs de l'escola té un delegat/da que fa la
funció de lligam entre escola/Ampa i la resta de
famílies.

L'educació dels nostres fills/es és global, per
tant, les famílies som una part activa dins el
món escolar. Creiem fermament en el treball
en EQUIP i en la COMUNICACIÓ, per això
ens organitzem per ser un grup obert, flexible,
amb ganes de fer i col·laborar.
Volem col·laborar en tot allò que serveixi
d'ajuda per a la millora de les condicions
educatives de l'escola.

Ampa
Comissió de TIC'S
Comissió de dinamització i festes
Comissió Activitats
Comissió Econòmica
Comissió Escola Nova i Institut
Comissió bates i xandalls

Amb l'escola
Comissió socialització de llibres
Comissió de seguiment de menjador

Què
Qui som
fem?i què pensem?
Col·laborem, ens reunim i intentem estar en
contacte amb el dia a dia de l'escola:
Comissions i representació dins l'escola.
Gestionem ajudes i descomptes en material,
excursions als socis de l'Ampa
Organitzem activitats per tal de conciliar la
vida familiar.
Organitzem festes per tal de dinamitzar les
relacions entre les famílies de l'escola.
Comissió TIC'S: Establim canals de
comunicació via paper, WEB o correu
electrònic.
Comissió Festes: Festa de Nadal, St. Jordi,
Festa de Final de curs.

Comissió Activitats: extraescolars i acollida
matinal.
Comissió Econòmica: (novetat) Pretén
gestionar totes les actuacions i portar al dia la
comptabilitat.
Comissió Escola Nova i institut: Fem
seguiment juntament amb l'escola i
l'ajuntament de la creació de la nova Escola.
Comissió Bates i xandalls: Ofereix a les
famílies la possibilitat de comprar bates
(actualment) més econòmiques i facilita la
seva distribució.

Qui som
Quan
ensi trobem?
què pensem?
Fem assemblees o reunions de comissió.
Les assemblees ordinàries les fem el primer divendres de cada mes.
Les comissions treballen en petites reunions les quals aporten els seus punts tractats a les
assemblees. Algunes, no són reunions periòdiques.

LLAR D’INFANTS
QUINA ÉS LA NOSTRA ACTITUD DAVANT EL MENJAR?
Hauríem de reflexionar sobre quina és la nostra actitud davant el menjar dels nostres fills.
Quan un infant té gana no hi ha cap problema, però quan un infant no té gana o no vol menjar el que
nosaltres creiem que li convé… hi ha un daltabaix. I això passa a totes les cases.
Però el cert és que hi ha mètodes molt diferents per “fer menjar o no” els infants, i no tots els
mètodes van d'acord amb la nostra filosofia de vida. I aquest és, doncs, el punt clau, quina és la
nostra filosofia de vida o la nostra manera de veure o entendre el món. Segons quina sigui creurem
en un o altre mètode.
Per això aquest és un primer pas que hem de fer cada un: per una banda personalment, però per
altra banda també com a família i com a col·lectiu a l'escola, i mirar d'anar tots una mica d'acord.
Creiem en un infant al qual nosaltres, els pares i educadors hem de guiar, conduir, domesticar,
educar, ensenyar, fer-lo a la nostra semblança... o bé creiem en un infant que aprèn sol, es
desenvolupa al seu propi ritme, és diferent i no es pot comparar amb cap altre, i desenvoluparà els
seus propis dons si nosaltres som capaços d'oferir-li els mitjans adequats segons les seves
necessitats i diferències? Potser, ni una opció ni l'altra? Mirem de definir-ho i potser així nosaltres
mateixos sabrem el que volem per als nostres infants.
Us proposem dos llibres, dos mètodes molt diferenciats que semblen anar en contradicció l'un de
l'altre. Pensem que són més aviat complementaris. Per què? Perquè moltes vegades les
situacions i les circumstàncies no són blanc o negre, sinó que tenen mil i un matisos que les fan
sempre diferents. I per això moltes vegades entre un i altre camí es pot trobar l'equilibri, el camí del
mig, aquell en el qual ens trobem més còmodes, més ajustats, més nosaltres mateixos.
Llar d'infants PUIGVENTÓS
MI NIÑO NO ME COME per Carlos González
Editorial Vivir Mejor. Temas de hoy
A MENJAR! Mètode Estivill
Editorial Rosa dels vents

L’ESCOLA
SORTIDA A L'ERMITA DE SANTA EUGÈNIA
El passat dimarts 18 d'octubre els més petits de l'escola (P3, P4 i P5) van anar a visitar l'ermita de
Santa Eugènia d'Avinyonet de Puigventós. Ha estat una sortida subvencionada pel Patronat de
Santa Eugènia per tal de donar a conèixer el monument i el seu entorn.
Els alumnes van dibuixar l'ermita i els dibuixos s'exposaran durant els aplecs, que se celebraran a
Santa Eugènia, el proper 26 de desembre (Sant Esteve) i el 9 d'abril (Festa de Pasqua).
Els nens i nenes van poder descobrir l'entorn del poble i gaudir dels animals d'algunes masies
properes a l'ermita. El temps va acompanyar i s'ho van passar molt bé.
ESCOLA GONÇAL COMELLAS

EL RACÓ...

Des de l'Àrea de Joventut us volem informar de les tasques que hem portat a terme
durant aquest any 2011. L'any passat us vam explicar que s'havia redactat el projecte
tècnic compartit d'Avinyonet de Puigventós per al bienni 2010-2011. Doncs aquest any
2011 s'ha tractat de continuar treballant en la seva implementació per a poder assolir
els objectius marcats.
Un dels eixos que calia treballar durant aquest bienni era el de la formació i l’ocupació.
Els joves del municipi han tingut l'oportunitat de treballar ambdós eixos mitjançant el
projecte Okup'alt, que es va portar a terme durant el mes de juliol al municipi de Vilafant.
Els joves d'Avinyonet que hi van participar van estar en els grups de maquetació,
d'informàtica i de jardineria. L'objectiu del projecte era que els joves poguessin
aprendre i practicar cadascun dels oficis.
També, com cada any, s'han contractat a joves del municipi per
treballar de premonitors i monitors en el casal d'estiu. Aquest eix
també es treballa setmanalment des de la borsa de treball
municipal, cada dimecres de 10 a 12 hores. Cal remarcar que, a
causa de la situació econòmica en la qual es troba immers el país,
s'ha obert a tota la població i no només als joves. Des de la borsa el
que fem és assessorar sobre com buscar feina, informar de com
redactar un currículum vitae i una carta de presentació i també, si
cal, com encarar una entrevista de feina i buscar les ofertes que hi
ha disponibles per al perfil del sol·licitant de feina. A partir d'ara
també podem derivar els joves a l’Oficina de Treball, amb la qual
cosa s’evitaran les cues ja que el primer pas el podem fer des del
mateix Ajuntament.
L'eix de l'oci i la cultura l'hem treballat des del programa el Quadrat, des
del qual s’han ofert les activitats que es fan mancomunadament entre
tots els municipis adherits al projecte tècnic compartit. Aquest any s'ha
dut a terme l'acampada jove el mes de juny, la trobada d'entitats
juvenils el 24 de setembre, la gravació del lipdup d'en Pitu Tries el 5
d'octubre, la sortida a Port Aventura el 12 de novembre, i la sortida a
veure el musical Cop de Rock el 17 de desembre.
També s'ha treballat l'oci i la cultura amb activitats organitzades des del
mateix municipi, com el vendaval músic, el cinema a la fresca...
L'eix de l'associacionisme el treballem a través de l'Associació de Joves Maspauenca. Des de
l'Ajuntament s'ha comptat amb l'associació per obrir la biblioteca cada dimecres de 17 a 19 hores.
A més, estan treballant per poder oferir alguna activitat per als joves durant les festes de Nadal.
Per acabar, i no per això menys important, hi ha l'eix de la participació, que és transversal a tots els
programes i activitats que hem portat a terme. A més treballarem participativament en la redacció
del nou pla local de joventut per al proper quadrienni i el nou projecte tècnic de joventut a partir del
gener de l'any vinent.
I per acabar, us volem desitjar unes bones festes i un molt bon any 2012!

ENTREVISTA:

ASSUMPCIÓ ESTARRIOL i ALSIUS
El Festival de Poesia d'Avinyonet de
Puigventós s'ha convertit en un
referent a tota la comarca, un punt de
trobada entre convilatans i forasters
que han trobat un vincle entre les rimes
i els sentiments que han pogut
expressar amb motiu de la Festa Major
de Sant Jaume.
L'Assumpció Estarriol i Alsius, auxiliar
de farmàcia i figuerenca de naixement,
n'és una de les promotores i l'ànima.
La dona inquieta i compromesa que
empeny la gent a participar-hi.
Els avinyonetencs són especialment
receptius?
Molt. Tot i que recordo que el primer
any teníem una mica de por. Però no:
hi van participar 14 poetes i 4 eren del
poble. Llavors ens vàrem plantejar que
entre tots podíem fer una "nit especial"
en què, respectant a tothom, es
pogués dir el que sentíem sobre molts
temes.
Poesia: sensibilitat especial o ofici i
entrenament?
Tot va lligat, és indestriable.
I per a tu, Assumpció, quin va ser el
detonant que t'ha fet cultivar aquest
camp?
Bé, de criatura sempre havia sentit la
meva mare recitar poemes de
memòria i això m'agradava molt.
Després, quan vaig anar a l'institut, el
professor de literatura va fer la resta.
Vaig començar a escriure i ell em va
portar a les llunyanes Festes de la
Poesia del Casino Menestral quan jo
només tenia 13 anys. De totes
maneres és vital que la inspiració et
trobi amb ganes de treballar.
Ets partidària de musicar els poetes
empordanesos com ho ha fet Juanjo
Bosk amb M. Àngels Anglada, Josep
Pla, Carme Guasch o Palau i Fabre?
-Sí, per què no? De fet, jo mateixa he
tingut relació en aquest sentit amb un
músic de Peralada per fer-ho a
l'inrevés.

Primerament en Joan Escapa va
compondre una sardana anomenada
L'Empordanès i posteriorment, a
petició seva, jo li vaig posar la lletra. El
resultat d'aquesta col·laboració ha
estat molt positiu. L'any 2000 es va
enregistrar un CD interpretat per la
cobla Ciutat de Girona.
En què se solen inspirar els
participants del festival i quins requisits
se'ls demana?
De fet la inspiració és molt personal i
els temes poden ser milers.
Actualment demanem que la gent porti
un poema curtet, que no sigui anònim i
si pot ser que cadascú se'l reciti. Si no,
busquem un rapsode.
Podríem dir que el festival de poesia
serveix també com a plataforma per a
reivindicacions socials?
Sí, per què no? Sempre que primi el
respecte. Com a exemple d'això, el
primer any vàrem qüestionar l'alcalde
de llavors pel tema dels plataners de la
carretera, que feia molt temps que no
es podaven i les fulles ens tapaven les
canaleres. Ell sempre deia que sí, que
ja els podarien, però va arribar l'estiu i
res... Va ser així com li vaig dedicar un
poema. Ho va encaixar perfectament i
al cap d'un mes em va regalar un llibre
d'una poeta canadenca que mai més
he perdut de vista. El millor, però, va
ser que anava acompanyat d'una
poesia feta per ell mateix sobre com
vetllava pel poble.
En definitiva, tot plegat ho contemples
com una bona manera de conèixernos i de fer país.
Sí i sobretot d'apropar-nos una mica
més entre nosaltres. Obrir portes i
finestres a la inspiració, agafar llapis i
paper per dir alguna cosa, deixar que
les coses que tenim a dins surtin d'una
manera natural... Valorem que la gent
participi amb ganes de fer-ho!
Ve r s o s , c o n c e r t s , m o s t r a
gastronòmica, exposicions
artesanals... Déu n'hi do quants
esdeveniments se celebren al nostre
poble!

I, de fet, l'Assumpció està implicada en
la majoria d'ells. Fins i tot ha estat
jutgessa de pau!
Efectivament, m'agrada participar
quan es fa alguna cosa al poble perquè
ens ho passem bé i encara que
políticament no m'he volgut implicar
mai a cap partit (no podria dormir), un
dia em va semblar que no em podia
negar a ser el segon jutge de pau. Per
sort no vaig haver de fer mai res i me'n
vaig sortir de seguida que vaig poder.
I personalitzant ja una mica més,
digue'm, Assumpció, quin és el teu
millor moment del dia?
El matí. Em llevo, esmorzo darrere la
finestra de la cuina, amb calma,
gaudint del paisatge i començo la
"construcció” de la meva persona,
interior i exterior; i això s'ha accentuat
darrerament amb la pèrdua del meu
marit, l'Esteve, perquè quan tens un
daltabaix tan gran, has de tenir una
certa disciplina i un objectiu. Però sí, al
matí em llevo amb una energia
renovada.
Arran d'aquest daltabaix, Assumpció,
com t'ha respost el teu entorn?
Bé. Molt i molt bé. He pogut comprovar
que som una família estimada i que
podem comptar amb molta gent. Des
d'aquí aprofito per agrair-ho.
Quins llibres abunden a les lleixes de
ca l'Homs i, per cert, d'on procedeix
aquest mot?
El besavi de l'Esteve va comprar la
casa l'any 1908 i quan el seu fill, Pere
Cufí, es va casar amb la Casilda Vila
(avis de l'Esteve), i hi van venir a viure.
La casa de la qual procedien era de
Cistella, en deien ca l'Homs i així ho
hem mantingut. Respecte dels llibres,
els de poesia són majoria i guanyen
per golejada. En tots els altres temes
vaig molt per lliure: Josep Pla,
Espinàs, Robert Saladrigas, Isabel
Clara Simó, Teresa Pàmies, Maria
Aurèlia Capmany... No acabaríem mai.

FLAIXOS
D’INTERÈS
Assumpció, de les persones, en què et
fixes primer i per què?
En els ulls. Si la seva mirada és directa
i franca vol dir moltes coses. També
observo les mans, com es mouen, què
expliquen... hi ha tantes coses que no
diem! Tot i que amb les paraules també
hi paro atenció perquè si no em puc
perdre la conversa.I,aquí, l'Assumpció
riu obertament.
Què és el que més t'incomoda fins al
punt de no tolerar-ho?
La mentida, encara que ja sé que en el
nostre món es porta molt i ja veiem
com funciona! Francament, em
sembla que la gent capaç de mentir és
perquè te un munt de coses per
amagar.
Parlant de mentides, et motiva la
política? I creus que algun dia
s'assolirà la independència?
Abans et deia el que penso de la
política. No va amb la meva manera de
ser, no és el meu estil. Quant al tema
de la independència, la veig llunyana
mentre tinguem aquests polítics que
són els primers de no creure-hi i
consegüentment no es belluguen. El
que fan és “nedar i guardar la roba" i
això no pot ser.
I ja finalment, Assumpció, hem d'anar
plegant veles. Voldries afegir alguna
cosa?
Un piló de coses, però ja sé que no
disposes de més espai. Si portem
dotze anys de poesia amb la Cristina
Puig és perquè molta gent ens ajuda a
anar endavant. Des de posar els
ornaments o fer les coques de fi de
festa, a les portades del nostre recull
cedides en la seva majoria per la
família Sibecas Pagès, que
generosament ens va obrir casa seva
per primera vegada, l'any 2000.
Doncs dit queda. Ha estat un veritable
plaer, amiga Assumpció. Com sempre.
Maria Terradas Asparó

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.

Horari ajuntament
Dilluns,

dimecres,

dijous

i

divendres de 9 a 14h.
Horari

arquitecte

municipal:

Dilluns i dijous de 10 a 14h.
Horari tècnica de joventut i borsa
de treball: Dimecres de 10 a 12h.

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

Caledari fiscal
Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Cementiri: del 15 de maig al 15
de juliol.
IBI rústica i urbana: del 15 d'octubre al 15 de desembre.

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!

Llista de distribució de l’Ajuntament
Si vols estar assabentat via on-line de tot el que es faci al poble afegeix-te a la
llista de distribució d'Avinyonet tot enviant un mail a
aodl@avinyonetdepuigventos.cat

Biblioteca (zona WI-FI): Tots els dimecres de 17:00 a 19:00h.
Horari de l'àrea d'aportació de residus de Mas Pau
HORARI D'HIVERN:

HORARI D'ESTIU

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 13:15h i de 14:45 a 16:45h.
Dissabte: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.

(de l'1 de juliol al 14 de setembre)

(Dijous i festius tancat tant a l’hivern com a l’estiu)

Catequesi
Enguany, els nens i nenes que es
preparen per a la Primera Comunió no
fan la catequesi als locals parroquials,
com s' havia anat fent durant els darrers
anys, sinó que es torna a fer al poble: a
la biblioteca.

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 12:15h i de 17 a 20h.
Dissabte: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.

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

ENTITATS AVINYONETENQUES

FAX: 972 54 68 18

ajuntament@avinyonetdepuigventos.cat
www.avinyonetdepuigventos.cat

Horari d'atenció al públic:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 9 a 14h
Dispensari
Edifici de l'Ajuntament
Tel. 972 54 61 34
- Dilluns de 8:15 a 10:30h
- Dimecres de 11:30 a 13h
- Dijous de 15:30 a 18:30h
- Divendres de 11:30 a 13h
URGÈNCIES MÈDIQUES:
CAP VILAFANT 972 51 43 49
AMBULÀNCIA URGÈNCIES 061
Altres
SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

PRODAISA
Tel. 972 20 20 78
CEIP Gonçal Comellas
Tel. 972 54 63 01
CORREUS
A l'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 9 a 9:30h
FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60
SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia
Horari d'autobusos
www.teisa-bus.com

FESTES LOCALS
Festes laborals : 3 de maig i 29 de juny.
Festa de St. Jaume i Festa de Pasqua.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT

CULTURALS:
Patronat de Santa Eugènia
Comissió Organitzadora Festa de la
Poesia
ORFEÓ DE L'EMPORDÀ
FESTES TRADICIONALS:
Comissió organitzadora Cavalcada Reis
Comissió organitzadora Festes de
Pasqua i de Sant Jaume
Comissió organitzadora Festa de Mas
Pau
FIRES i MOSTRES
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
Activitats diverses relacionades amb la
Parròquia
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GONÇAL
COMELLAS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AMICS DE LA
U R B A N I T Z A C I Ó M A S PA U
D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS
ASSOCIACIÓ AMICS D'AVINYONET
ASSOCIACIÓ
MASPAUENCA

DE

PSC
Cap de l'oposició: Isidre Joher
Regidors: Salvador Famoso, Marina
Clavaguera
PP
Cap de l'oposició: José Hernández Suárez.
Secretari interventor: Martí Lluansí Sastre
Tresorer Dipositari: José Carlos de las Heras
Alcaldia. Atenció al ciutadà, benestar social i
familiar i medi ambient: Josep Maria
Bartolomé
Regidor-delegat d'Urbanisme, Obres i
Serveis i Seguretat Ciutadana: Lluís
Ezquerra
Regidora-delegada d'Educació, Cultura,
Comunicació i Joventut: Júlia Gil
Regidor-delegat d'Hisenda i comerç: José
Carlos de las Heras
Regidor-delegat d’Esports i Festes: Lluís
Puig
RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Primer dilluns de cada dos mesos, a les 8 del
vespre.

JOVES
JUNTA DE GOVERN
Josep Maria Bartolomé, Lluís Ezquerra,
Lluís Puig, Jose Carlos de las Heras.
1r i 3r dilluns de cada mes.

ENTITATS ESPORTIVES
Club de Petanca Avinyonet
Club de Polo
Futbol Club Avinyonet
Club Gimnàstic Empordà
LUDICORECREATIVES:
Societat Recreativa
Avinyonetenca

CIU
Alcalde: Josep Maria Bartolomé
1r. Tinent d'Alcalde: Lluís Ezquerra
2n. Tinent d'Alcalde: Júlia Gil
Regidors: Lluís Ezquerra, Júlia Gil, José
Carlos de las Heras i Lluís Puig

La

Unió

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

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Josep Maria Bartolomé, Júlia Gil, Lluís
Ezquerra, Jose Carlos de las Heras, Isidre
Joher, Marina Clavaguera, José Hernández
Suárez.
JUTGE DE PAU : MªÀngels Del Fresno
R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS
Consell Escolar de l’escola i llar d’infants:
Júlia Gil
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): alcalde
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
alcalde
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
alcalde
Societat Recreativa Avinyonetenca: alcalde
DIPSALUT: alcalde

Ajuntament
d’Avinyonet de Puigventós
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