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CARTA DE L’ALCALDE

Benvolguts avinyonetencs i avinyonetenques,

Catalunya era
una nació
lliure des de
feia segles
fins que fou
incorporada
per la força de
les armes a
l'Estat
espanyol el
1714.

Nadal, tradicionalment, és temps d'estar en
família, temps d'apropament entre persones,
moments de records, records d'éssers
estimats que ens han deixat, moments
propicis per ser més solidaris i caritatius que
mai, i d'aglutinar esforços per ajudar les
persones més necessitades.
Com cada any, aprofito aquest escrit, ja
tradicional, per fer una reflexió el més real
possible de la situació actual, des del meu
modest punt de vista, de la tan esperada
sortida de la crisi, de les perspectives de futur
del nostre poble i del camí que fa uns anys el
nostre país va decidir emprendre. No
m'estendré en aquest últim tema, ja ho vaig fer
l'any passat afirmant que en els moments
excepcionals i històrics que estem vivint és
imprescindible posicionar-nos i expressar els
nostres sentiments a través d'una consulta,
democràtica i sense amenaces. Consultar què
vol la ciutadania per complir la seva voluntat
és el fonament de tota democràcia.
Catalunya era una nació lliure des de feia
segles fins que fou incorporada per la força de
les armes a l'Estat espanyol el 1714. El
benestar de totes les persones que viuen i
treballen aquí es recupera amb molta més
facilitat si recuperem la llibertat perduda.
Sense ressentiments, sense rancúnies i
fomentant el diàleg i la col·laboració amb el
Govern espanyol. No serà fàcil ni barat
recuperar aquest estat de benestar, però són
més cares les conseqüències de no tenir-lo.

El Tractat d'Utrecht de l'any 1713 va obrir un conflicte
que avui encara no s'ha tancat.

Parlar de l'actual situació del país abans de
fer-ho del nostre poble, que és el que en
realitat em pertoca, no és casual sinó
totalment intencionat, ja que la vinculació és
total. L'Ajuntament ha aprovat en ple i per
majoria absoluta els pressupostos dels
propers tres anys, pressupostos que són els
més austers, minsos i escanyolits dels últims
vint anys. S'ha prioritzat no castigar més el
contribuent. Procurem ser una institució de
proximitat i sensible als problemes dels veïns:
la situació actual i el seny ens hi obliguen.

L'Ajuntament ha aprovat
en ple i per majoria
absoluta els pressupostos
dels propers tres anys,
pressupostos que són els
més austers, minsos i
escanyolits dels últims
vint anys.
Com tots recordareu, a Avinyonet de
Puigventós l'any 2011 vam tenir una revisió
cadastral. Teòricament aquestes revisions
s'haurien de fer cada 10 anys i l'última que es
va fer al nostre poble data del any 1989, o sigui
que feia 22 anys que no es revisava. Es
tractava d'actualitzar els valors dels nostres
immobles: tenint en compte l'actual situació
del mercat, que tothom pagui pel que realment
tingui és la finalitat d'aquesta revisió. Però és
clar que tot i la davallada de la construcció, la
valoració feta el 1989 és molt inferior a
aquesta última. I és aquí on l'ajuntament s'ha
posicionat al costat del contribuent.
No es fàcil renunciar a part de la recaptació
d'impostos com a font principal d'ingressos,
sobretot quan més es necessiten.

El Tractat d'Utrecht de l'any 1713 va obrir un
conflicte que avui encara no s'ha tancat.
Resoldre aquest conflicte beneficiaria tant
Catalunya com Espanya: s'hauria acabat de
parlar de dèficits fiscals i d'estrangulaments
econòmics, tant des d'una part com de l'altra, i
podrien centrar tots els seus esforços a sortir
de la crisi i recuperar l'estat de benestar que,
en definitiva, és el que volem tots els
ciutadans.

No es fàcil renunciar a part
de la recaptació
d'impostos com a font
principal d'ingressos.

Conegut l'increment del valor d’un immoble, el
normal és aplicar aquest valor des del primer
any, però, conscients dels problemes actuals,
es va decidir aplicar aquest increment de
manera progressiva en el transcurs dels
propers 10 anys i rebaixar, a més, el tipus de
gravamen a la majoria dels immobles, que ha
passat a ser del 0,5% quan era del 0,6% abans
d'aquesta última revisió cadastral.
Això, tenint en compte que no es reben les
subvencions promeses per la Generalitat i per
l'Estat, i que, a més, s'ha de fer front als
compromisos adquirits per governs anteriors,
atendre els pagaments de proveïdors en un
terme màxim de trenta dies, i que la recaptació
d'impostos provinents de la construcció és
pràcticament nul·la. Tot plegat obliga a invertir
en inventiva i imaginació per poder fer front als
desequilibris que l'actual situació comporta,
sense incrementar la pressió fiscal.

Tot plegat obliga a invertir en inventiva i imaginació
per poder fer front als desequilibris que l'actual
situació comporta, sense incrementar la pressió
fiscal.

Ens hem de
treure la bena
dels ulls i
parlar amb
claredat.

Explicat això, vull avançar que els propers tres
anys les inversions seran pràcticament
inexistents: ens hem de treure la bena dels ulls
i parlar amb claredat. Hem de dir que el gran
projecte de futur consistirà a complir els
pressupostos d'austeritat que tenim aprovats
pensant que en els moments actuals qui
acaba pagant els endeutaments dels
consistoris més arriscats són sempre els
mateixos, els vilatans, que no en tenen cap
culpa. A més no són moments perquè paguin
més.

Qui acaba pagant els endeutaments dels consistoris
més arriscats són sempre els mateixos, els vilatans,
que no en tenen cap culpa. A més no són moments
perquè paguin més

Per cert, parlant de contenció de despesa
pública, us informo que el dia 1 de gener del
2014 renunciaré al sou que em pertoca com a
alcalde i passaré a cobrar per jubilació. Així
l'ajuntament s'estalviarà un sou, la qual cosa
contribuirà en part en aquesta contenció de
despesa pública que tant predico.
Un any més he fet servir l'escrit de Nadal per
parlar-vos de temes que evidentment no són
nadalencs. Segueixo pensant que no puc
deixar perdre l'oportunitat que em dóna
aquest butlletí municipal per informar-vos de
tot plegat i oferir-me, com cada any, per
aclarir-vos personalment qualsevol dubte que
tingueu, ja que considero aquestes funcions
prioritàries i fonamentals per a qualsevol
alcalde. La meva dedicació al poble
d'Avinyonet de Puigventós és total i exclusiva i
estic a la vostra disposició.
Que en aquestes festes no falti ni sobri res a
cap llar del nostre poble: aquest és el meu
desig. Tingueu un molt Bon Nadal i ferma
esperança d'una millora progressiva i segura,
no només per al 2014, sinó per a tots els
següents.

JOSEP MARIA BARTOLOMÈ
FORASTER
Alcalde d' Avinyonet de Puigventós

REFLEXIONS
PEP CLAPAROLS

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

MIRANT CAP EL 2014
O ARA O MAI
El 2014 farà vint anys que Joaquim Vallmajó, fill de Navata, va ser assassinat pel Front Patriòtic
Rwandès. El seu compromís era donar menjar als milers de refugiats tant si eren d'un bàndol com
de l'altre. El van matar perquè sabia massa coses i podia comprometre l'ordre establert de dalt.
Una de les seves frases repetides era: “SOLIDARITATARA O MAI!”
Hi ha moltes acusacions contra el govern actual de Rwanda, el gran criminal d'aquelles morts per
milers. Hi ha la querella. Va sortint la veritat de tot el que va passar. Si no hi ha veritat no hi pot haver
justícia ni pau de debò.
L'església ha estat encallada com un carro enmig del fang durant anys i panys. Hi va haver una
primavera del Bon Papa Joan XXIII, home de pagès. Però després... “un pasito p'adelante, Maria,
un pasito p'atrás”. La cançó d'en Ricky convertida en el pa de cada dia per la Cúria romana, el banc
del vaticà i tots els seus corruptes de campionat. Aquest any 2014 serà l'ocasió pel Papa Francesc
de fer bona feina. I en té molta. Són massa cordes per tan poc violí. Per això ha de canviar.
O ARA O MAI!
El poble català vam sortir al carrer l'11 de setembre. No és només interessant sortir al carrer per
exigir un nou país possible, sinó també per lluitar contra la crisi. No hi ha dret que uns quants es
forrin mentre la majoria absoluta hagi d'anar arrastrada (pensió jubilats, contenidors, sortir el jovent
a l'estranger...). Mentrestant els grans sous dels milionaris, com grans banquers, grans polítics,
futbolistes, despeses militars, clamen al cel com una gran injustícia. La gent ha perdut la por i surt al
carrer. S'ha d'anar per feina.
O ARA O MAI!

Dedicatòria de Teresa Forcades a la parròquia d’Avinyonet
El passat 6 d’octubre la monja benedictina Teresa Forcades va presentar el procés constituent a
Figueres. També varen participar en l’acte l'activista i investigadora en moviments socials, Esther
Vivas, i el cantant Joanjo Bosk. En finalitzar l’acte Teresa Forcades va fer una dedicatòria a la
Parròguia d’Avinyonet:

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

Estem a punt d'entrar un nou any, el 2014.
L'entrada d'aquest el farem deixant enrere
un 2013 basat en les retallades, els
barems de l'atur, pujada de la factura de
llum.... ja fa temps que aquests temes són
el centre de moltes converses de
l'actualitat.

Actualment la societat està
buscant estratègies per viure de
la millor manera amb menys
recursos.
Actualment la societat està buscant
estratègies per viure de la millor manera
amb menys recursos. I el poble
d'Avinyonet no n'és una excepció. Tothom
té ganes que es facin festes culturals,
noves obres... però tot acaba en el mateix:
l'estat econòmic, els ajuts que no
arriben...

GRUP MUNICIPAL
PP
Jose Hernández
Suarez

Diuen que al pot petit hi ha la bona
confitura. El nostre poble és un bon
exemple d'aquesta dita. Petit, però gran
per la seva gent i pel seu dinamisme. Fa
poc hem celebrat el primer festival d'art i
cultura rural, amb actuacions,
exposicions, concursos i degustacions de
productes de la nostra terra. Un festival
que s'ha portat a terme gràcies a la
col·laboració de l'Ajuntament d'Avinyonet
de Puigventós i de l'associació cultural
Desat'art de Figueres.
Amb el mateix esperit de fer coses noves,
també vam introduir nous actes i activitats
a la Festa Major, celebrada a finals de
juliol. Un d'aquests va ser l'elecció de
l'Hereu i la Pubilla del poble, amb tant
d'encert que la nostra pubilla també va ser
escollida representant del pubillatge de la
comarca de l'Alt Empordà.

Cal dir, però, que amb les ganes de tots es
poden fer cosetes sense grans costos
econòmics, això sí, implicació de la gent
amb una bona col·laboració. Un exemple
seria la mostra gastronòmica que es porta
a terme per la festa major de Sant Jaume.
Gràcies a tots, la plaça del poble s'omple
del millor de cada llar.
Hem de ser positius i lluitar perquè el
nostre poble acabi tenint unes escoles
adequades pel nombre d'alumnes que
tenim actualment, una entrada que sigui
d'admirar i uns parcs i zones verdes
plenes de vida, colors i bon ambient.
Molt bones festes i que el 2014 sigui millor
que el 2013, almenys sense tantes
retallades, més ajuts i llibertat!

Tenim una situació privilegiada, segles
d'història, un paisatge espectacular...
tenim tant de potencial! I personalment
estic molt orgullós que alguns veïns
m'escollissin com a representant d'aquest
magnífic poble que és Avinyonet de
Puigventós.

Entre tots fem gran Avinyonet de
Puigventós.
Ara ja hem passat l'equador de la
legislatura municipal i en faig un balanç
molt positiu. Queden poc menys de dos
anys per les eleccions. Aquest temps que
resta seguiré a la vostra disposició per tot
allò en què us pugui ajudar i seguiré
treballant per intentar millorar el dia a dia
al nostre poble, perquè seguim creixent i
avançant, per crear noves oportunitats.
Entre tots fem gran Avinyonet de
Puigventós!

EL RACÓ DE LES ENTITATS
14a Vetllada de Poesia de Sant Jaume
Aquesta és una cita que de vegades
ens esperem amb ganes de fer-la, de
celebrar-la junts, és a dir, de fer festa
grossa, i d'altres vegades ens ve de
gust que passi de pressa, que tot
estigui fet, que tothom reciti i que no
tinguem problemes...
Doncs aquest any, sorpresa, molta
gent estava en el secret, i jo no sabia
res de res, i quan l'alcalde em va dir
que volia dir unes paraules vaig
pensar: “Ja està, ara convertirem la
poesia en un acte polític”, un fet que
mai havia passat... Però va resultar
que era per fer-me un regal, amb
agraïment pels “serveis poètics”. Això
sí que va ser una sorpresa grossa i
emocionant: en veure el quadre del
nostre poble, del magnífic pintor Josep
Cruañes, em vaig quedar ben
parada... Gràcies, no m'ho mereixo.
Faig tot això perquè m'agrada i
vosaltres, tots, responeu. És així de
fàcil o de difícil, depèn de l'any.

Després van venir els poemes de cada
poeta: la inspiració sempre és molt rica
i variada. Això fa que sigui un vespre
fresc, gairebé semblaria espontani,
perquè a la seva manera tothom dóna
el millor que té a dins. Vam tenir les
tres intervencions de la Sílvia
Company, que ens va explicar la seva
experiència a Rússia, concretament a
Sant Petersburg, on va assistir a la II
Trobada internacional d'estudiants i
professors de català a l'estranger. La
diversitat de les llengües és un nexe
sorprenent entre les persones, és una
riquesa en la qual no podem deixar de
treballar.

També vam tenir algun voluntari que
ens va delectar especialment amb el
seu cant, i després vam gaudir dels
jardins de la biblioteca i vam compartir
el que cadascú havia portat. D'aquí
uns dies tindrem les fotos de la Conxi
Tapias. A més, aquest any també hem
pogut regalar el recull de poemes
recitats durant la Vetllada de Poesia
com a especial col·laboració del
nostre Ajuntament.
Que per molts anys la poesia sigui una
festa al nostre poble!
L’organització

Vam començar amb el poema “Si mai
no” del poeta Daniel Ruiz Trillo,
preparat pel taller de poesia del Casal.
Aquest any ha estat un poema més
curt, de bon treballar, tots l'han entès
molt bé, i amb les ganes que hi ha
posat cadascú, ha sortit rodó.

Parlem de poesia....
Versos a la Garriga amb lluna plena
Els amics d'en Miquel Àngel Sibecas estem preparant una
vetllada poètica a la Garriga de cara al setembre de l'any
vinent. Tots hi esteu convidats. Serà una vesprada de lluna
plena; abans de fosc, llegirem poemes que poden ser
propis o d'autors consagrats.
La festa es clourà amb un ressopó. La tornada es podrà fer
en cotxe o a peu a la llum de la lluna.
En aquesta adreça: amicsdemiquelangel@gmail.com
podeu enviar-nos poemes, suggeriments o preguntes.

EL RACÓ DE LES ENTITATS
Associació Vendaval
Aprofitem aquestes quatre ratlles per resumir-vos les activitats que,
com a Associació Vendaval, hem dut a terme aquest any. Durant la
festa d'estiu hem organitzat el Vendaval Miusic, que aquest any ha
canviat la seva ubicació i s'ha fet a la zona esportiva de Mas Pau.
Valorem molt positivament el canvi d'ubicació, ja que ens ha permès
una ampliació d'horaris gràcies a la qual hem pogut oferir activitats a
la tarda per als més joves. El concert de la nit ha aportat un públic
força nombrós que ha gaudit d'allò més amb les actuacions dels
diferents grups. Aquest any també vam decidir posar una zona
chillout, que ha tingut prou bona acceptació per part del públic
assistent.
Durant el mes d'octubre hem organitzat la Fira del Follet d'Avinyonet
de Puigventós. Podem dir que estem molt orgullosos de la feina feta
aquest any. S'ha aconseguit fer un munt d'activitats i actuacions
variades adreçades a nens i nenes i també als seus pares, gràcies a
la col·laboració d'un munt de gent i entitats. Això ha permès que
durant els dos dies de la Fira passés gent de totes les edats pel
municipi. S'han fet tallers de pintura, maquillatge, llana, contes,
perruqueria, manualitats, reflexo per a nens, corda fregada i acordió,
mama crea... S'ha fet també classe oberta de dansa creativa,
massatge amb quars, jocs de rol, concurs de guitar hero, jocs
medievals i exhibicions de dansa, clown, dansa de Polinèsia, concert
de música tradicional, gimnàstica rítmica...
Gràcies a tots i a totes!

Assemblea territorial Avinyonet de Puigventós-Vilafant
«SIGNA UN VOT PER A LA INDEPENDÈNCIA»
MITJANÇANT EL DRET DE PETICIÓ
L'Assemblea Territorial Avinyonet de Puigventós-Vilafant, després de col·laborar activament en la Via Catalana del
passat 11 de setembre, està preparant la participació en al campanya “Signa un Vot per a la Independència” que l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC) està portant a terme i amb la qual pretén que els catalans demanin per escrit i de forma individual,
utilitzant el Dret Fonamental de Petició, que el Parlament de Catalunya actuï decididament per convocar la consulta
vinculant sobre la independència i que, en cas que aquesta no es pugui celebrar, declari la independència del nostre país
d'acord amb el Dret Internacional.
El funcionament del Dret de Petició és un mecanisme de “democràcia directa” entre la població i el poder polític. A la butlleta
de «votació» es demana al Parlament “que dugui a terme totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui celebrar, abans
del 31 de maig de 2014, una consulta democràtica i políticament vinculant per tal que els catalans puguem exercir el dret a
decidir. En cas que això no fos possible es demanaria als representants electes del Poble de Catalunya que declarin la
independència de Catalunya com a molt tard l'11 de setembre de 2014, coincidint amb el 300 aniversari de la darrera defensa
de Barcelona durant la Guerra de Successió, data en la qual es van abolir les institucions, les llibertats civils catalanes i les
Constitucions de Catalunya, data també en la qual el rei Felip V, abolí tots els drets històrics dels catalans després de la
derrota militar i promulgà, il·legalment , el Decret de Nova Planta (1716).
...Statuim i ordenem que les Constitucions de Cathalunya, Capitols, y Actes de Corts no pugan esser revocades,
alterades, ni suspeses, sino en Corts Generals i si lo contrari sia fet no tinga ninguna força ni valor (lib.
1.tit.17.const.18.pag.52).

HEM PENJAT L'ESTELADA!
Gràcies a la col·laboració de molts avinyonetencs hem fet possible un dels nostres objectius: penjar dues estelades al
municipi, una a l'entrada del poble per la carretera de Llers i una altra a la zona poliesportiva de Mas Pau.

EL RACÓ DE LES ENTITATS
El Club de Polo Ampurdán
El Club de Polo Ampurdan fou creat el
1987 a les Tres Cases d'Avinyonet de
Puigventós, i el 2012 s'han realitzat
importants obres de millora de les
seves instal·lacions.
La nova pista de polo ha estat
dissenyada pel prestigiós enginyer
agrònom Andrés Stirling, que
anteriorment havia desenvolupat les
pistes de Sotogrande.
INSTAL·LACIONS: les instal·lacions
del club consisteixen en una pista de
polo reglamentària, dos camps de
pràctica, una pista de sorra, 18 corrals
externs, 40 boxes amb les mesures
reglamentàries exigides per la FEI
(Federació Eqüestre International) i
camps de descans ideals per al
pupil·latge de cavalls parats o en actiu,
o per a la pernoctació de cavalls en
trànsit que acudeixin a competicions
eqüestres.

ESCOLA DE POLO: L'escola de polo
del Club de Polo Ampurdan està
dirigida per Tito Gómez, que va
adquirir 6 gols de handicap competint
en tornejos del més alt nivell als EUA,
l'Argentina, la República Dominicana,
Alemanya, Anglaterra, Portugal i
Espanya. Tito ha dirigit l'Escola de
Polo de Sotogrande durant els últims
anys, i ara continua la seva carrera en
el Club de Polo Ampurdan.

A part del polo, també s'organitzen
excursions a cavall per l'àrea de l'Alt
Empordà, els paisatges del qual
inspiraren a Dalí en les seves
magnífiques creacions.
Esperem poder-te donar aviat la
benvinguda!
Club Polo Ampurdan

POLO WEEKENDS: Jugadors de polo
i amants del cavall i la natura ens
visiten des de diversos indrets per
gaudir d'una escapada de cap de
setmana, que inclou classes de polo i
un torneig de dos dies de durada. La
bonança del clima empordanès ens
permet jugar al polo i organitzar
activitats al aire lliure durant tot l'any.

EXPOSICIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Aquesta data es va establir l'any 1910. Es va triar perquè l'any 1857 van
morir a Nova York 142 obreres de la confecció que exigien millors
condicions de treball i el dret a vot.
D'aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al marge. Es conserva
memòria gràfica de la vaga que van fer, l'any 1881, 3.500 treballadores
del sector tèxtil d'Igualada, en demanda de millors condicions de treball.
És a partir d'aquí que quan comença l'any pensem que el mes de març ja
és a la cantonada, a tocar, i tanmateix encara queden dies d'hivern i de
fred. Però no, nosaltres ja comencem a pensar el què i el com de la nostra
exposició i de la reivindicació que volem fer.
Aquest any hem gaudit d'un lloc nou, maneres noves i a peu pla. Sí que hem trobat a faltar la plaça del poble i el
Sindicat, però la Manoli feia vacances...
Formem un bon equip, que es va ampliant segons el moment de qui ve i què porta, amb la curiositat insaciable de
conèixer treballs nous, tècniques diferents i compartir moltes altres coses.
Hem teixit amb el fil de cosir, i també amb molts altres fils invisibles, un patchwork variat, de molts colors, de
diferents formes, també amb dones d'altres pobles ,en un entorn positiu, més enllà de la feina, la família i els
problemes. Ens trobem per celebrar que som DONES, aquí i ara, que continuem una tasca i una reivindicació que
de moment no sembla que tingui final.
En fi, ja veieu que no acabaríem mai. Si algú té altres idees i les vol dur a terme i hi podem col·laborar, millor.
Nosaltres hem triat la nostra opció, també perquè la vida vagi endavant.
L’organització. Exposició març 2013

Futbol Club Avinyonet
Un any més, amb l'arribada de la
baixada de temperatures, se'ns
ofereix la possibilitat d'expressar
“coses” en aquest butlletí que ara teniu
a les vostres mans. Doncs som-hi!
Tots sabem que els temps són molt
difícils per a tothom. Les notícies que
els periodistes ens fan arribar no
acostumen a ser gaire bones, malgrat
algú que mana molt a Madrid gosi dir
que “ja no estem en crisi”, que “la prima
de risc ja l'estem rebaixant fins a
números històrics”. Quins pebrots!
La Junta del Futbol Club Avinyonet,
enmig de tot plegat, ha estat capaç de
tirar endavant una temporada més,
amb un bon nombre de jovent disposat
a participar de la disciplina, de
l'aprenentatge i de la competitivitat
que ofereix la pràctica d'aquest esport
tan popular: el futbol.
Com sempre, volem remarcar que
sense la col·laboració de l'Ajuntament
res no seria possible, malgrat els
esforços i la dedicació de tota la massa
social i directiva del Club.

Des del Club hem estat capaços
d'instal·lar la caseta de fusta darrere
d'una de les porteries, caseta a la qual
encara li manca la col·locació d'uns
vidres per poder millorar-ne el comfort.
Ara, posats a insistir, estirem la mà per
demanar a l'Ajuntament una mica més
d'ajut, si és possible, és clar. Tots ens
omplim la boca de bons missatges
demanant comprensió, però si hi ha
ganes i s'hi posen mitjans, per petits
que siguin, les coses tiren endavant.
La veritat és que quan ens movem per
la resta de camps de futbol de la
comarca i voltants, ens trobem amb
unes instal·lacions collonudes, amb
uns vestidors com cal, un espai social,
un bar en condicions, etc. i a vegades
ens fa una mica d'enveja. De la gespa,
res a dir, ja que nosaltres som moltes
vegades els envejats, cal dir-ho.
Com cada Nadal, la nostra Quina a la
Sala de la Societat, el dia 25 a les 18 h,
va destinada a fer-vos passar una molt
bona estona i repartir tots els regals
que estem recercant i aplegant.

El Club Petanca Avinyonet
Ja han passat 15 anys des que es va fundar el club i ha
plogut molt des de llavors. Ens han passat coses molt
bones però també de molt dolentes, però mai hem tirat
la tovallola. Vam perdre molts socis per culpa d'una
tanca que per fi s'ha pogut treure. Vam haver de patir
crítiques de molta gent que no coneixia el club i que,
amb el temps, han anat rectificant-les. Com tot el món,
nosaltres també patim la crisi: manca de subvencions,
baixada en el nombre de socis, pèrdua de diners en la
realització de campionats… Però estem segurs que
algun dia totes aquestes coses negatives canviaran i
tornarem a ser el millor club de la província de Girona,
tal com ho vam fer durant els anys 2006 i 2007.
Fa poc vam tenir l'honor de rebre al nostre club el Sr.
Felip Puig i crec que va marxar amb una bona
impressió del club i de les autoritats del poble. Esperem
que la seva visita serveixi per millorar quelcom.
Finalment vull agrair l'oportunitat que em doneu amb
aquest escrit de poder expressar-me i espero que l'any
que ve pugui donar més i millors notícies que les
d'aquest any.
La Presidenta del C.P.Avinyonet
Encarnita Campos

Fa pocs anys, la recuperació de
l'entitat, després de temps d'aturada,
va suposar reiniciar l'activitat futbolera
al nostre municipi. Ara, gairebé
consolidant el tema, ens trobem amb
totes les ganes de seguir lluitant per
donar forma a un projecte, el de seguir
tenint una escoleta de futbol, amb nois
i noies que vagin pujant en el món del
futbol.
La cultura de l'esforç es practica a la
Junta i també entre els pares. El jovent
gaudeix de la pràctica d'aquest esport.
Ara només ens caldria màxima
col·laboració, socis, algun ajut
econòmic i que arribi alguna subvenció
pública.
Els millors desitjos des de l'entitat per a
aquest Nadal i que el 2014 signifiqui
SALUT i FEINA per a TOTHOM!

EL RACÓ DE LES ENTITATS
Societat Recreativa Unió Avinyonetenca
Benvolguts socis, avinyonetencs i
clients en general,

classes, que sembla que començaran
aviat.

No sembla pas que hagin passat tants
dies i des de l'Ajuntament ja ens
conviden a omplir l'espai que totes les
entitats del poble disposem en el seu
butlletí anual.

El passat 9 d'octubre hi van fer teatre
per als nens de l'escola i sembla que
s'ho van passar molt bé. Però això ens
ha fet veure clar que si hi haguéssim
de fer segons quins altres espectacles,
hauríem de mirar de posar unes
cortines a l'escenari. Però ho haurem
de fer per parts, perquè tan sols el
mecanisme que les hauria de moure
és respectablement car. Però bé, tot
s'anirà fent.

Tot mirant el que us explicàvem en
l'anterior, encara que no hi ha grans
notícies, us podem dir que les goteres
de la sala ja estan arreglades. Almenys
per ara, perquè ja se sap que solen
ésser tossudes i, tot i que Avinyonet és
un poble de secà, ves per on també
se'ns en fan, de goteres. Esperem que
el nostre soci, Carles Dabau, com a
professional reconegut, les hagi ben
tapades. Pel que fa a les factures,
d'una part l'assegurança se'n va fer
càrrec, i l'altra part va fer baixar el
compte corrent del banc, però ho tenim
tot pagat, fins i tot la pintada completa
de la sala.
Ara podem oferir una sala mes digna i,
a més de les classes de gimnàstica
que abans es feien a la biblioteca i que
ara les fan a la sala, hi ha un grup de
balls de saló que també ens l'ha
demanada per fer-hi les seves

També tenim l'ull posat a poder fer un
servei de lavabos independents dels
del cafè perquè si es volen fer activitats
a la sala, no s'hagi de dependre de si
escau que el cafè estigui tancat i
també per no carregar a l'expenedora
tota la feina (tot i que no s'ha queixat
mai). Hem demanat a l'Ajuntament si
ens hi pot ajudar una mica i sembla
que l'alcalde ens tindrà en compte en
els propers pressupostos. Almenys en
va prendre nota i, per si fos el cas que
l'hagués perduda, des d'aquí l'hi
recordem perquè si no ens tocarà l'any
de la recuperació econòmica, que el
govern ens promet tant i que no sé pas
qui de tots nosaltres la veurà.

L’Orfeó de l'Empordà
L'Orfeó de l'Empordà, com cada any, aprofita aquest
espai cedit per la revista d'Avinyonet de Puigventós per a
desitjar-vos bones festes de Nadal i bona entrada de
l'any 2014.
La Cloti Miró, que ha dirigit des de bon començament
aquesta coral, ha decidit canviar de rumb i fer allò que
sempre havia somniat. Ara viu a Roses i sent el plaer de
trepitjar la sorra del mar, gaudeix de les postes de sol i
sent la remor de les onades trencant a la platja.
És ara, en aquests moments de canvis, quan més
necessàries són noves veus, il·lusions, idees i persones.
És per això que us animem a gaudir amb nosaltres de la
música coral i a participar d'aquest projecte. Qui canta
els seus mals espanta. Us hi esperem!
Val a dir que l'Orfeó no fóra el que és sense la passió de
la nostra Cloti Miró. De part de tots els teus amics
cantaires (i no cantaires), el nostre més gran agraïment
per a tu, Cloti.

A més, francament, hi ha necessitats
fisiològiques que no poden esperar.
Suposo que hi esteu d'acord, no?
A la Junta hi va haver un petit canvi i la
Mar Aparicio, per motius laborals, va
passar el càrrec de tresorera a l'Esther
Prats. La Mar, doncs, ha quedat com a
vocal. Així hem ajustat les necessitats
sense cap trauma per a la marxa
general del dia a dia.
Sembla que l'expenedora Manoli i el
seu equip ofereixen a tothom, i com
sempre, un bon servei i això els ho
agraïm molt, ja que l'ambient
agradable fa agradable l'ambient i
d'això es tracta.
Bé, per ara això és tot. Que tingueu un
Bon Nadal i que puguem anar
esperant que les coses no vinguin
pitjors perquè, vist el que hem vist
aquest any, Déu n'hi do.
Rebeu una cordial salutació.
Julio Quesada
President
Desembre de 2013

LLAR D’INFANTS
El coneixement i l'expressió de les pròpies emocions
Les nostres emocions i sentiments constitueixen senyals que ens permeten prendre decisions
importants a la vida o enfrontar-nos d'una determinada manera a infinitat de qüestions.
Aquests poden ser tant positius com negatius, i el veritable respecte a la individualitat és permetre
que ningú renegui dels seus sentiments, siguin quins siguin. Aquí parlem de la llibertat de sentir i no
de la llibertat d'actuar.
Només quan s'aprèn a percebre les senyals emocionals, a donar-les nom i a acceptar-les, és
possible dirigir-les i canalitzar-les adequadament sense deixar-nos dominar per elles, i llavors ens
podem alliberar dels sentiments negatius intensos i veure la vida d'una manera més positiva. Si a la
família i a l'escola es parla de sentiments, els nens aprendran a identificar-los i a expressar-los.
Hauríem de conscienciar als nostres infants dels seus estats d'ànim i dels pensaments al voltant
d'aquests. Per això, nosaltres, els adults hauríem de treballar-ho també amb nosaltres mateixos,
perquè som els seus models: conèixer els nostres sentiments, posar-los nom i ser capaços de
parlar-ne en família o a la classe, heus aquí el nostre repte.
Per ajudar els infants en aquestes habilitats emocionals hem d'intentar ser sensibles, receptius i
estar molt atents a les emocions i necessitats que ens transmetin. Per això hem d'escoltar-los i
respondre'ls amb respecte i un to adequat (suau, comprensiu, no autoritari ni amb crits).
Ajudarà que els parlem del nostres propis sentiments, que els ajudem a posar nom a això que ells
senten i animar-los a comprendre emocions o sentiments dels altres (mostrar empatia).
És molt important fer-los entendre la diferencia entre sentiment i reacció: tots els sentiments poden
ser adequats, però algunes reaccions ho són i d'altres no.
Llar d'infants PUIGVENTÓS

Riure d’un mateix

Confiança

No m’ha agradat

Satisfacció

L’ESCOLA
Enguany la nostra escola està dinamitzant els patis d'educació infantil i primària. Aquest projecte
s'ha iniciat al pati d'Infantil amb la col·locació d'una caseta de joguina i una estructura de fusta
homologada. Aquest ha estat un projecte que l'AMPA del centre va estar gestant durant el curs
passat i que aquest any ha pres forma. L'Ajuntament i l'Escola també han fet una aportació
econòmica per al projecte, tot i que la gran part del cost l'ha assumit l'AMPA. A més, també s'han
traslladat uns balancins de molles que eren poc accessibles per a la mainada i els han col·locat
davant del sorral. Des de l'escola volem agrair a tota l'Associació de Pares i Mares i a l'Ajuntament
aquesta aportació al centre, que millora molt considerablement la imatge del pati. També volem
agrair molt especialment la tasca de supervisió de la M. Àngels del Fresno, el muntatge de la
caseta de joguina per part d'en Manel del Fresno, el treball d'en Joan González en la col·locació
dels balancins i d'en Diego i l'Iker Linares en les tasques de polir, impermeabilitzar i pintar
l'estructura de fusta i els balancins.

També aquest any està previst donar més vida al pati de primària fent-lo més dinàmic i atractiu.
Tenim la sort de comptar amb tres pares del centre, la Sabine Felbek, la Bàrbara García i en Björn
Hinners: els tres són arquitectes especialitzats en la construcció d'estructures per a escoles i patis,
estructures creades a partir de material orgànic, de rebuig, fustes, plantes... La idea és que entre
tots puguem co-crear un nou espai en el pati, en el qual puguin participar alumnes, mestres i
famílies. I tot plegat supervisat per aquests experts en l'art de la construcció i la creativitat,
fomentant el joc heurístic i deixant que l'entorn natural i els mateixos materials que ens proporciona
aquest entrin en el centre i formin part de la vida escolar i del joc, amb la construcció d'aules
exteriors i espais naturals amb material de rebuig per experimentar.

EL RACÓ DEL

J

VE!!

PROJECTE D'ACTIVITATS AVINYONET JOVE
Des de l'Àrea de Joventut us volem escriure aquestes ratlles per fer-vos coneixedors dels
programes que es porten a terme al nostre municipi.
Programa d'informació i assessorament:
L'objectiu d'aquest programa és fer arribar a tots els joves, i també a les famílies, la informació
sobre qualsevol dels àmbits d'actuació i alhora assessorar les associacions de joves i els joves pel
que fa a les polítiques de joventut.
Des del consistori s'ofereix assessorament als joves en funció de les seves demandes. A més es
fa difusió mitjançant diferents mitjans de tota la informació que ens arriba en matèria de joventut.
Programa de formació i ocupació:
Amb aquest programa es pretén facilitar l'accés dels joves a la formació formal i no formal i a
l'ocupació i emprenedoria.
Per aquest motiu s'ofereixen projectes comarcals com l'Okup'alt, camps de treball, cursos,
tallers... als quals poden accedir els joves d'Avinyonet de Puigventós. Es busquen espais on
poder realitzar les pràctiques de monitors i directors de lleure i també les pràctiques professionals
d'estudiants. Es porten a terme accions informatives i orientatives tant laborals com formatives.
Des de la borsa de treball municipal s'informa de les ofertes laborals que hi ha més properes a
través del Facebook i, si cal, es fan derivacions al SOC. També es dóna el suport necessari en la
recerca de feina, en la redacció del currículum vitae...
Les famílies poden rebre orientacions formatives segons demanda en temes relacionats amb els
seus fills: educació, salut...
Programa de dinamització jove:
L'objectiu d'aquest programa és dinamitzar la població jove d'Avinyonet de Puigventós mitjançant
la seva participació en tallers, sortides i activitats.
Això ho aconseguim fent difusió de totes les activitats que fan les associacions del municipi i/o
comarca. Alhora pensem que és important obrir i/o reforçar canals de comunicació amb els joves i
també amb les associacions perquè puguin fer-nos arribar les seves demandes i inquietuds i a
partir d'aquí organitzar, difondre i executar les accions que se'n desprenguin.
Programa de participació i associacionisme:
Des d'aquest programa es vol afavorir la participació juvenil i les seves iniciatives, però també es
vol educar i acompanyar els joves per tal que siguin capaços d'organitzar-se, de planificar i, en
definitiva, de prendre part en les decisions i els projectes que els afectin.
L'Ajuntament està disposat a donar suport als joves que demostrin capacitat d'organització per tal
de potenciar la seva autoorganització i autogestió en les seves activitats.
I l'altre punt fort d'aquest programa és el foment de l'associacionisme com a eina de participació i
cohesió social entre els joves del municipi. És pretén ajudar les associacions ja creades donantlos el suport necessari per al seu funcionament ordinari.
Així doncs, si estàs interessat en qualsevol d'aquest programes pots trobar-me a l'Ajuntament els
dimecres al matí i sempre que ho necessitis al correu electrònic annadejoventut@gmail.com o al
Facebook anna trull
Anna Trull Vergés
Tècnica de Joventut

Júlia Gil Vilar
Regidora de Joventut

ENTREVISTA:

LA COMISSIÓ DE REIS 2013-2014
La casa avisa que, enguany, no es
tracta de la típica entrevista del jo
pregunto tu respons. És la transcripció
d'una tertúlia entre amics que parlen
de la Nit Màgica: LA NIT DE REIS.
La nit esperada, la de la gran il·lusió!
La nit en la qual, sense la Comissió del
ses Majestats els Reis d'Orient, a
Avinyonet de Puigventós res no seria
igual. Parlem d'un col·lectiu format per
set persones entregades a la causa
dels petits de la casa, d'una manera
totalment altruista i entusiasmada.
Parlar amb ells és commoure's, és
retornar a la tendra infantesa on prima
la candidesa, la fantasia, la
innocència... Leo Pararols, Ana Flores,
M. Àngels Juanola, Alèxia Nenesich,
Javi Gálvez, Lluís Ezquerra i Jordi
Espinàs. “7 en 1” diu, tot rient, un d'ells.
I certament és així. Desprenen esperit
d'equip sense cap mena d'afany de
protagonisme individual.
Maria: Nois, comencem pel principi.
Des de quan se celebra la desfilada
dels tres Reis i qui hi havia darrera de
l'iniciativa?
Lluís: Es va començar fa uns 16 o 17
anys amb en Xerina, en Barracus, en
Sago, en Jaume Sibecas, en Ricard...
Fa tant que segur que algú es queda
pel camí, espero que no m'ho tinguin
en compte. Com que llavors no hi
havia carrosses es desfilava només
amb cavalls. Nosaltres fèiem de
patges. Ens hem fet grans, hem tingut
mainada i hem canviat una mica els
papers. Ara som nosaltres qui
organitzem la cavalcada en el seu
conjunt.
Leo: Al principi era una iniciativa
privada i no teníem cap subvenció. Les
mares que ajudaven donaven una
mica de caramels i més tard
l'Ajuntament hi va col·laborar.
Lluís: Que jo recordi, quan hi vaig
entrar, ja vam començar a muntar el
remolc. Els reis anaven asseguts en
bales de palla. Hi van començar a
participar empreses privades, es
varen anar a buscar canyes de bambú
i s'hi van posar llums. Fins llavors
només s'anava amb torxes.
Ana: En el mandat de la Maria
Terradas Bosch es va comprar la roba
dels reis i el vestit dels patges.

Lluís: Sí, abans la roba venia
aprofitada de quan es feia el pessebre
vivent i cap a mitjans del mandat de la
Maria es varen fer vint vestits nous per
als patges. Llavors es va aconseguir
comprar un vehicle motoritzat que es
va adaptar per fer la carrossa i ja fa set
o vuit anys que es fa servir.
Posteriorment, vam començar a
celebrar la quina de la comissió –a
Avinyonet ara n'hi ha dues, la del futbol
i la dels Reis– i les quines nostres
serveixen per pagar la festa. El primer
any es va modificar la carrossa i el
passat, amb els beneficis de dos anys
de quines, vam poder muntar tres
remolcs. La carrossa es va adaptar per
acollir-hi una petita banda de música
formada per en Pepo, en Manel... i a
cadascun dels remolcs hi van els Tres
Reis.
Leo: Tenim dos tricicles. I una altra
gent ve amb dos burros i, així, cada
cop la cavalcada és més llarga.
Alèxia: Jo vaig fer de patge amb cavall
a Figueres i aquí, al poble, vaig
conèixer els de la comissió, a través
d'en Javi, que també en forma part. Un
dia em va telefonar en Lluís
preguntant-me si volia ser patge i ja
porto tres anys essent-ho –té 19 anys i
és d'ascendència iugoslava. Quan
anava a cavall a Figueres s'havia de
vigilar que la mainada no s'acostés. De
fet els monitors de l'hípica ja en tenien
cura. En algun moment se m'havia
esvalotat i l'havies d'aguantar i
tranquil·litzar, però si li transmets
tranquil·litat el cavall generalment
també ho està.
Javi: El recorregut es limita a
Avinyonet poble perquè no volem que
es perdi la tradició aquí. Tota la vida
s'ha fet al poble i traslladar-ho a la
urbanització seria més llarg i per a la
gent que hi viu el desplaçament és
mínim. També podríem fer-ho al nucli
antic, que quedaria molt bé, però els
carrers són molt estrets. La carretera
es talla només en el moment del pas.
És obstruir una mica la circulació cap a
Vilanant i Cistella. Per això la tallem
només el mínim de temps.
Maria: La mainada no s'estranya de
veure per la tele altres cavalcades a
l'altre banda del país, quan cinc minuts
abans eren a Avinyonet?

Ana: No, perquè com a pares i mares
sempre ja tenim una excusa
preparada.
Alèxia: Jo m'ho plantejava quan era
petita
Ana: El que els dic és que els Reis són
mags però, efectivament, no poden
estar a cada poble al mateix temps, per
això tenen col·laboradors que els
ajuden i entre tots ho aconsegueixen.
Leo: Quan vàrem començar amb
l'Ana, els Reis Mags portaven els
regals casa per casa del poble.
A can Tàpies tenien una botiga de
joguines, els pares anaven a buscarles i els Reis ens les deixaven. Em
recordo de veure'ls pujant per les
escales de les cases!.. -la Leo se'ns
emociona- però, bé, la màgia és la
màgia i gràcies a ella encara tinc el
record totalment viu.
Alèxia: El primer any que vaig fer de
patge en Lluís Ezquerra em va dir qui
hi havia un nen que estava malalt i que
no podia venir. Aleshores van decidir
anar a casa seva. Si l'haguessis vist!...
No cabia a dintre seu, no sabia el que li
passava... Va ser una sensació molt
maca.
Lluís: Devia tenir tres o quatre anys.
És allò que t'emplena de tal manera
que l'any següent ho fas encara amb
més ganes. En recordo un que era un
dimoni d'inquiet, de mogut i belluguet.
Doncs bé, quan van arribar els patges,
semblava un gat escuat. Es va quedar
amb la boca literalment oberta, es va
agafar a la cama del seu pare i jo no sé
ni si respirava, és que estava immòbil
perdut! Més que donar la carta al
patges van ser ells qui li van estirar.
Són aquelles imatges que et queden
gravades al cervell. Allò que dius:
“Hòstia! Quin poder té aquesta santa
mentida, no?”.
Leo: Sí, sí. Jo quan feia de patge, als
inicis, m'estava a l'escala per ajudarlos a baixar i això omple molt. Els Reis
d'Avinyonet són molt generosos. Un
regal el porten els pares i els altres dos
–cada Rei dóna una joguina–
procedeixen de la comissió. Per això
fem la quina, pels regals i per fer que
cada any siguin millors. Pensa que en
els temps que estem passant, molts
nens tenen sort d'això.

Maria: Us heu trobat en que algun nen
hagi reconegut a algú? Alguna
anècdota especial?
Javi: Una vegada. En Carlos
González a l'estiu era monitor al
col·legi i el vam cridar perquè fes de
patge. La mainada anava pujant a
l'escenari i jo escoltava el que deien.
Aquest és en Carlos!. I sabeu per què
el van conèixer? Per les sabates!
Portava les mateixes vambes de quan
feia de monitor.
Lluís: Com a anècdota diré que és el
dia que es recullen més xumets. Els
petits prometen que el deixaran
perquè així ja seran grans i els lliuren
als reis per manifestar la seva decisió.
Javi: Mirem de parlar molt poc i ens
tapem molt bé, de manera que només
se'ns veuen els ulls. S'ha de afegir que
a banda dels membres de la comissió
que actuem com si fóssim una sola
persona, hi ha molta gent del poble
que col·labora en la festa.
Leo: Sí, és veritat. I val a dir també que
el Rei Negre és autènticament negre i
així com els patges els maquillem, els
Reis no, perquè estan molt en contacte
amb els nens.

AMPA GONÇAL COMELLAS
Aquest curs seguim amb les retallades que, d'alguna manera o d'una altra,
ens estan afectant a tots.
Des de l'AMPA intentem cobrir les necessitats que els pares necessiten per
a poder conciliar la seva vida familiar i laboral, ja sigui amb les acollides que
es fan al matí, al migdia i a la tarda, com amb les diferents propostes
d'activitats extraescolars que tant es fan servir per a donar uns
coneixements als nostres fills com un lloc d'esplai.
Davant de la greu situació econòmica en què ens veiem implicats, fa temps
que les quotes segueixen sent les mateixes, llevat de les activitats
extraescolars, que una empresa externa porta a terme i que aquest any ens
ha augmentat la quota, per la qual cosa nosaltres també ens hem vist
obligats a apujar una mica el preu.
El més important és que tenim la col·laboració de la gran part de les famílies
i que amb les seves aportacions podem ajudar en tot el que podem i més
l'escola, que és on eduquen els nostres fills: aquests són el nostre futur i
com millor estiguin educats i millors valors els ensenyem els estarem
procurant un futur millor per a ells i per a nosaltres.
Només ens cal dir que no tan sols s'ha de comptar amb les ajudes de les
famílies -aprofitem l'ocasió per donar-los les gràcies per tot l'esforç que fan
perquè així sigui possible- sinó que també ens cal l'ajuda de les institucions,
que de vegades no són les suficients. Creiem que caldria que pensessin
una mica més en aquest jovent que serà el que haurà de tirar endavant
aquest país tan meravellós i que potser no se'l té prou en consideració.

ACOLLIME

NT AL MAT

Ana: Un any el rei negre va fer un
discurs en el seu idioma i aquesta
novetat va deixar tothom bocabadat.
Es va fer un silenci absolut. Primera
perquè ningú s'assabentava de què
collons deia, així de clar, i segona, que
ningú no s'esperava que parlés.
Javi: Els nouvinguts col·laboren
perquè ja porten molt de temps aquí i
encara que no celebrin el Nadal
s'afegeixen a aquestes
manifestacions, si més no per recollir.
Maria: Senyors i senyores de la
comissió, hem de posar punt i final a
aquesta xerrada tan agradable. I com
que sempre s'ha de buscar un
culpable... per no destinar-hi més
fulls... en té la culpa l'Ajuntament.
Prengui nota, Sr. Ezquerra. Gràcies a
tots.
Maria Terradas Asparó

ACOLLIMENT AL MIGDIA

Í

FLAIXOS D’INTERÈS
LLICÈNCIA D’OBRES
Recordeu que per a qualsevol tipus d'obra que vulgueu fer a casa vostra necessiteu sol·licitar una
llicència d'obres a l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta sol·licitud és la de regular les obres en base a
la normativa vigent. Per tal d’agilitzar el tràmit s’ha establert, en determinats supòsits, la possibilitat
de l’obtenció de la llicència d’obres pel règim de comunicació prèvia.
En cas que no ho sol·liciteu ens veurem obligats a obrir un procediment de protecció de la legalitat
urbanística.
Per a qualsevol dubte dirigiu-vos als serveis tècnics municipals perquè us orientin. Podeu consultar
la normativa a la web de l’Ajuntament, a l’apartat d’urbanisme.

CALENDARI FISCAL
Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Cementiri: del 15 de maig al 15 de juliol
IBI rústica i urbana: del 15 d'octubre al 15 de desembre
IAE (XALOC): de l’1 de setembre al 31 d’octubre
Taxa de rètols publicitaris: del 15 d'octubre al 15 de desembre
Aigua i escombraries: trimestral

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

CANVI DE DOMICILI DE VEHICLES
Us recordem que l'ajuntament d'Avinyonet de Puigventós gestiona el canvi de domicili dels
vehicles. Això ens estalvia anar a Girona!

H O R A R I À R E A D ’ A P O R TA C I Ó D E R E S I D U S D E M A S PA U
HORARI D'HIVERN:

HORARI D'ESTIU (de l'1 de juliol al 14 de setembre):

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.

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

(Dijous i festius tancat )

(Dijous i festius tancat )

INICIATIVA PER INFORMAR ALS VEÏNS MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC
Amb l'objectiu d'apropar l'Administració Local a la ciutadania i fomentar nous canals
d'informació, comunicació i participació, des de l'Ajuntament et volem proposar una nova
iniciativa: potenciar la comunicació Ajuntament-ciutadà mitjançant correu electrònic, per així
anar reduint, de forma progressiva, les bustiades en paper.
Què aconseguim amb aquesta iniciativa?
- Foment de les noves tecnologies.
- Estalvi de paper, amb el conseqüent estalvi econòmic i millora del medi ambient.
- Comunicació més àgil i senzilla.
Per tot plegat, et demanem que ens enviïs les teves dades (nom, cognoms, adreça i correu
e l e c t r ò n i c ) a t r a v é s d e l a p à g i n a w e b m u n i c i p a l
www.avinyonetdepuigventos.cat/subscripcio i rebràs les darreres notícies, els actes que es
faran els propers dies i altres informacions municipals d'interès al teu correu.
Si tens qualsevol problema amb la pàgina web pots enviar la informació a través de l'adreça de correu electrònic de
l'Ajuntament: aodl@avinyonetdepuigventos.cat

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

ENTITATS AVINYONETENQUES

FAX: 972 54 68 18

ajuntament@avinyonetdepuigventos.cat
www.avinyonetdepuigventos.cat

Horari d'atenció al públic:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 9 a 14h.
Horari serveis tècnics (arquitecte):
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 13h.
Horari tècnica de joventut i borsa de
treball: Dimecres de10h a 12h.
Dispensari (Edifici de l'Ajuntament)
Tel. 972 54 61 34
METGE
- Dilluns de 9:10 a 10:50h
- Dimecres de 14 a 19h
- Dijous de 9:10 a 10:10h
- Divendres de 10:10 a 13:20h
INFERMERIA
- Dilluns de 8:05 a 13h
- Dimarts de 12:10 a 13:20
- Dimecres de 14:20 a 19h
- Dijous de 8:05 a 10:10h
- Divendres de 10:10 a 13:20h
CAP VILAFANT: 972 51 43 49
URGÈNCIES MÈDIQUES, SANITAT
RESPON: 061
EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ
CIVIL, BOMBERS, MOSSOS
D’ESQUADRA: 112
Altres
SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

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

CEIP Gonçal Comellas
Tel. 972 54 63 01

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

FARMÀCIA
Tel. 972 54 62 60
SERVEIS RELIGIOSOS
Església de St. Esteve
Ermita de Santa Eugènia
Horari d'autobusos:
www.teisa-bus.com

IPA-PM
Cap de l'oposició: Marina Clavaguera
Regidors: Josep Maria Mas, Joan
Valenzuela
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.
JUNTA DE GOVERN
Josep Maria Bartolomé, Lluís Ezquerra,
Lluís Puig, Jose Carlos de las Heras.
1r i 3r dilluns de cada mes.

PRODAISA
Tel. 972 20 20 78

CORREUS
A l'edifici de l'Ajuntament
Horari: de 13:30 a 14h

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

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

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

R E P R E S E N TA N T S E N Ò R G A N S
COL·LEGIATS
Consell Escolar de l’escola i llar d’infants:
Júlia Gil
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA): alcalde
Agrupació de Defensa Forestal (ADF):
alcalde
Agrupació de Municipis Salines-Bassegoda:
alcalde
Societat Recreativa Avinyonetenca: alcalde
DIPSALUT: alcalde

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

