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AVINYONET DE PUIGVENTÓS


HABITANTS

1.673


EXTENSIÓ

12,31 KM²
ALCALDIA
Júlia Gil Vilar



ÀNGEL REYNAL

Redacció l AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Tal com escrivia Montserrat
Vayreda a L’Alt Empordà passat i
present dels seus pobles: Un poble suggestiu i lluminós/ Avinyonet de Puigventós, que té boscos i
camps, jardins i flors, Avinyonet
de Puigventós i una paleta rica de
colors/ Avinyonet de Puigventós/
Cordial, amatent i generós/ Avinyonet de Puigventós./ Un poble
on els poetes s’han difós/ Avinyonet de Puigventós/ que té el Manol com un mirall inclòs/ Avinyonet de Puigventós./ És tan acollidor, com ric i airós, /Avinyonet de
Puigventós./ És força assolellat i
poc ventós, /El ric Avinyonet de
Puigventós.


LA HISTÒRIA . Avinyonet de Puigventós és un poble tranquil, ben
comunicat, amb un llegat cultural i paisatgístic d’allò més destacable i amb tots els serveis que necessita el més d’un miler d’habitants que formen la població. En
la història, per saber d’on prové
el poble, la primera referència és
de l’any 962 i segons els estudiosos, es coneixia sota un altre nom:
Sant Esteve de Manibulo o Sant
Esteve de Manol. Al cap dels anys
i el pas de la història, en trobem
una segona referència, aquesta
vegada ja com Avinyó, que és el
nom d’un personatge, Berenguer
d’Avinyó, que el 1090 i el 1107 va
firmar com a testimoni en documents dels comtes de Besalú.

El 1916 s’afegeix
el topònim de
Puigventós
per distingir-lo
d’Avinyonet del
Penedès

Cal saber, però que el poble se li
diu Avinyó fins al segle XIII. I no
és fins a l’any 1916 que s’afegeix el
topònim de Puigventós, per així
poder-lo distingir d’Avinyonet de
Penedès.

EN L’ACTUALITAT. Avui el poble té
una extensió de terreny de gairebé 13 km 2 i una llarga llista de
llocs d’interès on conèixer el poble des de diferents mirades, com
ara el castell de la Comanda Hospitalera, l’església de Sant Esteve, la vil·la romana de la font del
Vilar, l’ermita de Santa Eugènia,
el castellot, els masos, la zona de
la Garriga d’Empordà, el paratge natural dels estanyols de Mas
Margall, el pas dels rius Manol i
Rissec, i no ens podem oblidar del
Puig Ventós, a 132 metres d’altitud i un balcó per gaudir de la panoràmica de la plana empordanesa. A les següents pàgines desgranarem al detall alguns dels
llocs més destacables del poble. 
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«Tenim un
patrimoni
cultural i
natural molt
interessant»
El definiria com un poble altempordanès, d’interior i rural
malgrat la proximitat a la capital de comarca. També un poble
amb molt d’encant i amb una història cultural i paisatgística molt
important al darrere. Avinyonet
té una part medieval i bucòlica, i
també té la part de la urbanització
Mas Pau, una zona més moderna,
tot i que fa molt temps que existeix
i és on viuen la majoria dels habitants de la població. També tenim diferents nuclis com ara Santa Eugènia, i els disseminats amb
els masos.

Ho destacaria tot... [entre riures] tenim un patrimoni cultural
i rural molt interessant i volem
donar-lo a conèixer. Estem treballant en la restauració i reforma de
la Casa de la Comanda per convertir-la en centre de divulgació
de la nostra cultura. Moltes de les
activitats que fem les associem a
la cultura del nostre municipi, i
sobretot a la divulgació d’aquesta. També destacaria el paisatge,
evidentment, tenim la Garriga de
l’Empordà, que com deia Josep
Pla que venia a inspirar-se aquí,
definia la pedra seca com a «l‘arquitectura de l’enginy». I no em
puc oblidar de l’assentament romà que tenim a Mas Pau i marca
els orígens del poble.

És un poble bastant actiu i amb
xarxa, no?

Fa una aposta clara per la pedra seca i la seva recuperació.

Sí, és un poble molt actiu i des
del consistori treballem perquè
sigui un poble viu pel que fa a activitats culturals, de lleure, educatives... Sempre procurem oferir
un ventall ampli de serveis i possibilitats per a la gent del nostre
municipi. Som un municipi que
tenim escola, llar d’infants i molts
col·lectius com ara gent jove i gent
gran, i això ens dona moltes possibilitats. També comptem amb
diferents entitats que ajuden a desenvolupar diferents activitats.

Ara ens han inclòs a Projectes
d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) precisament
per això, perquè aquests projectes treballen per preservar i donar a conèixer un espai d’interès
i nosaltres ho fem per difondre la
Garriga d’Empordà. No només
hi som nosaltres, també hi ha altres pobles del voltant que formen
part de la Garriga d’Empordà i de
la història de la pedra seca.

Marta Arranz Perpinyà I avinyonet
Com definiria Avinyonet de
Puigventós?
nn

Quins punts d’interès destacaria?

ÀNGEL REYNAL

Estem restaurant
la Casa de la
Comanda per
convertir-la en
un centre de
divulgació
És un espai privat i gestionar per
IAEDEN. Des de l’Ajuntament
apostem fort per preservar l’espai
natural, ara fa poc s’han fet anellaments i hi hem col·laborat. Per
nosaltres és important preservar
la biodiversitat de l’entorn. També hi ha un mirador per observar
els ocells i la fauna de la zona. I
tenim un altre mirador de tortugues a la sortida del poble.
Cap on camina el poble?

De la zona Estanyols se’n parla poc.
Què és i què hi podem trobar en
aquest entorn natural?

El futur d’Avinyonet ha de passar
per tenir un poble amb els serveis que necessita la població,

Estem gestionant
la construcció
d’una depuradora
al municipi amb
l’Agència Catalana
de Residus

on es pugui viure amb seguretat
i ser un poble d’oportunitats per
l’emprenedoria local. Afegiria
que estem treballant amb el Departament d’Interior per a la col·
locació d’unes càmeres per llegir
matrícules i controlar els vehicles
que entren i surten. També estem
treballant amb el Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural per incloure’ns als
ajuts Leader i que malgrat la nostra insistència, el departament
no ens considera rurals, atesa la
proximitat a la capital de comarca. Continuarem lluitant, per-

què pensem que no és just, i estar dins d’aquests ajuts donaria
una gran oportunitat pel desenvolupament econòmic. Una altra
novetat és que estem gestionant
el que serà la construcció d’una
depuradora al municipi. L’Agència Catalana de Residus sembla
que ens escolta i ara té capital per
desenvolupar el projecte. I també
habilitarem un espai per emprenedors i per les entitats del poble. I
parlant de futur, volem reordenar
el trànsit perquè volem que Avinyonet sigui un poble segur pels
vianants. n
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Propostes
nn Avinyonet de Puigventós destaca per la seva xarxa associativa. Cal saber
que hi ha prop d’una vintena d’entitats locals que treballen per dinamitzar el
poble des de diferents variants com ara la festiva, la
cultural, l’esportiva...
Al seu calendari festiu hi
destaquen les dues festes
majors. La principal és la
de Sant Jaume, que és el
seu patró i se celebra a l’estiu, i la festa major petita és
la Festa de Pasqua.
D’altra banda, una de les
fires temàtiques que s’organitza a la població és la Fira infantil El Follet
d’Avinyonet. És una fira lúdica pensada exclusivament per mainada
amb diferents tallers, animacions infantils diverses, contes, inflables,
etc. D’altra banda, el poble també organitza cada any la Festa de la Poesia, en el marc de la festa major d’estiu, i és una de les trobades literàries
amb més assistència de públic i d’autors i autores locals. n

Un
del s
encants
d e l ’e n torn d’Avinyonet és
la gran xarxa de camins i itineraris per fer a peu. La seva extensió de
terreny els permet formar part de la Xarxa d’itineraris saludables i també tenen marcades dues rutes
més: la ruta de la Garriga d’Empordà i la ruta cultural
d’Avinyonet. Pel que fa a la Xarxa d’itineraris saludables, són recorreguts que transcorren tant per dins el
nucli urbà com pels seus entorns. Estan senyalitzats
de manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada, principalment, per promoure
l’acció de caminar. Pel que fa a les altres rutes, la de la
Garriga segueix camins ja marcats, per no omplir el
territori de senyals i indicadors varis. I la ruta cultural d’Avinyonet convida a visitar els punts més interessants del municipi. Es tracta d’un itinerari circular que lliga els diferents monuments i restes arqueològiques dels nuclis d’Avinyonet: el nucli antic amb
la urbanització Mas Pau i el veïnat de Santa Eugènia.
Aquesta ruta és de dificultat fàcil i té una distància de
7 km amb un desnivell de 35 metres. La sortida és des
de la plaça de la Societat i comença en direcció a Vilanant, cap als Estanyols de Mas Margall. Passa per
la vil·la romana de la font del Vila i després de creuar
el riu Manol segueix cap els horts del Manol, entre
altres parades. n
n n

Plats combinats
Tapes casolanes
Torrades
Plaça Pous i Pagès 1

Entrepans (freds i calents)

872 028 249
692 046 684

Menú del dia

Bar la societat
d’Avinyonet

Paella (dijous)

(de dimarts a divendres)

nn A banda de poder fer caminades i descobrir l’entorn natural i paisatgístic del poble, Avinyonet
de Puigventós també forma part del Centre BTT Salines Bassegoda, que disposa de més d’una
trentena de rutes que recorren la comarca de l’Alt Empordà. Pel que fa a la BTT a Avinyonet de
Puigventós, el punt de sortida d’Avinyonet es troba al Centre Cívic, just al costat de l’ajuntament.
Cal saber que des d’aquest punt es poden realitzar fins a tres rutes: la Ruta BTT 15 - La Garriga
d’Empordà, la Ruta BTT 16 - Ruta de la Pedra seca i la Ruta BTT 24 - Vilanant. Totes es poden
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós o bé a l’espai web del Centre BTT Salines Bassegoda. En aquest espai també es poden descarregar els tracks de les rutes. n

ARTÍ POU
MCONSTRUCCIONS
S.L.U.
OBRA NOVA - RESTAURACIÓ DE MASIES - REFORMES INTEGRALS
DISSENYS DE BANYS I CUINES - ENRAJOLATS I PAVIMENTS
C/ Marinada, 22 - 17742 Avinyonet de Puigventós - Tel. 659 469 533 / 972 546 567
martipou@outlook.com - www.martipoucons.com
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Sabies que...
...Avinyonet de Puigventós forma part de la Garriga d’Empordà? Anem a pams. La Garriga és un paratge natural, cultural i paisatgístic, i es tracta d’una zona poc coneguda de la comarca que comença allà on
acaba la plana de l’Empordà. Té un relleu suau, ondulat i de poc pendent i l’alçada màxima supera lleugerament els 200 metres. D’altra banda, té una superfície aproximada de 1.245 ha i la seva extensió es troba
repartida entre els termes dels següents pobles: Llers,
Avinyonet de Puigventós, Vilanant, Biure i Pont de
Molins. Cal saber que és un paratge típicament mediterrani amb un patrimoni d’arquitectura de pedra
seca únic. A la seva extensió hi trobem feixes, parets,
recs i barraques, construïts i utilitzats pels habitants
de la zona d’antuvi, però que ha arribat als nostres dies força abandonat i que requereix un gran esforç per
conservar-lo i recuperar-lo. I aquest és un dels objectius del consistori d’Avinyonet de Puigventós.
De fet, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha elaborat una exposició itinerant que porta per nom La Garriga
d’Empordà, paisatge de pedra,
paisatge viu i que proposa un
nn

Avinyonet de Puigventós

?

n
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recorregut per l’espai de la Garriga d’Empordà, per
poder conèixer de primera mà la varietat d’ambients
d’aquesta zona, els seus racons, els elements que en
formen part: en definitiva, la diversitat dels seus paisatges. Aquesta heterogeneïtat és el resultat de l’empremta que els homes i dones de la Garriga han deixat
en el territori al llarg de la història. L’itinerari segueix
dues línies principals. Per una banda promou i difon la sorprenent biodiversitat que amaguen els seus
diferents hàbitats i, per l’altra, es mostra la forma de
veure i viure la Garriga des de la visió de la seva gent,
que ha donat lloc a la creació d’un paisatge agrari ordenat i respectuós amb el seu entorn natural.
El nom de pedra seca es defineix ell
mateix: construccions amb pedra autòctona més o
menys desbastada i cap material de cohesió, ni calç,
ni ciment. Només paciència i habilitat de milers de
mans. I així, barraques, camins, parets, feixes, passeres i recs. Una veritable xarxa d’infraestructures, en
diríem avui, que va transformar zones ermes en llocs
productius. Com deia Josep Pla, «una arquitectura de
l’enginy i de la necessitat». n
LA PEDRA SECA.
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Y patrimoni. jaciment descobert l’any 1983

Avinyonet de Puigventós destaca per tenir un dels jaciments
d’època romana de l’Alt Empordà. Es tracta de la vil·la romana la
font del Vilar que està situada a la
urbanització del mas Pau. Segons
els estudis, va estar en funcionament durant els segles II aC i V dC,
i està format per un conjunt d’edificis bastits entorn d’un pati central i distribuïts en dues zones.
nn

VIL·LA ROMANA. En aquest espai
únic i de gran valor patrimonial

hi trobem la pars urbana, una zona amb funcions residencials que
destaca per tenir edifici termal
annex, que calculen que és del
segle II dC. Aquesta zona de bany
es divideix en quatre àmbits: una
habitació a cel obert on hi havia el
forn, una estança calenta (el que
anomenaven caldarium), una de
tèbia (tepidarium) i l’auleus del
caldarium , que es tracta d’una
petita estructura absidiada on es
feien els rituals purificadors amb
aigua calenta. Totes aquestes estances s’escalfaven amb el sistema de l’hipocaust, un espai buit

12 d’octubre de 2021

sota el paviment per on passava
l’aire calent originat al forn. L’altra zona és l’àrea de treball (pars
rustica), amb naus i magatzems
de dolia, uns grans recipients de
terracota utilitzats per guardar
oli, vi o blat. També es localitzaren dos dipòsits, possiblement relacionats amb la producció de vi.

La Vil·la
romana de la
font del Vilar
Redacciól avinyonet de puigventós

n

nn Tal com expliquen al llibre La vil·la romana de la
font del Vilar (Avinyonet de Puigventós, l’Alt Empordà), editat per Josep Casas i Genover, Pere Castanyer
i Masoliver, Joaquim Tremoleda i Trilla i Josep M.
Nolla i Brufau, «la vil·la fou descoberta de manera
casual —com tantes altres—, amb motiu dels treballs d’urbanització dels carrers del sector de la torre o font del Vilar, l’any 1983».n

INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA. Al
llarg dels anys, diferents equips
de professionals han desenvolupat diferents treballs arqueològics en aquest espai. Aquests projectes, que es van fer durant els
anys 1983, 1991 a 1993 i 2009 han
permès recuperar diversos materials: ceràmica comuna, de cuina i d’importació (estampada paleocristiana, TS brillant, TS sudgàl·lica, TS africana), morters, i
una àmfora sud-hispànica i una
africana. També s’hi ha recollit
un conjunt de vidres, i també objectes d’ornamentació de bronze i diferents utensilis domèstics
i per a l’agricultura, fets de ferro.
En l’última troballa es van recuperar també sis monedes. n

Y patrimoni. Conjunt arquitectònic

Una nova vida per a la Comanda
Y l’edifici

Redacciól avinyonet de puigventós

Un altre dels tresors del municipi és la Comanda d’Avinyonet.
Es tracta d’una antiga casa forta
medieval que està dins del nucli
històric de la vila. Aquest edifici
va ser el centre d’una comanda de
l’Orde de l’Hospital al segle XIII.
I a principis del XV l’edifici es va
enderrocar parcialment per deixar espai a la nova església parroquial.

va ser el centre d’una comanda de l’Orde de l’Hospital al segle XIII

nn

Els experts expliquen que durant el segle XV la
comanda d’Avinyonet va unir-se
a la comanda de Castelló d’Empúries i més tard a la de Sant Llorenç de les Arenes. La comanda
va existir fins al 1804, però com

LA HISTÒRIA.

Un altre dels edificis amb més patrimoni del municipi és
l’ermita de Santa Eugènia. L’espai es pot
visitar i està situada
al sud del poble, aproximadament a només
u n qu i lòmet re. E s
tracta d’un temple religiós petit que té una
nau amb absis semicircular, d’origen romànic, segurament del segle XI, modificada el XVII i restaurada
pel Patronat Santa Eugènia als anys 70.
Segons la història, l’ermita de Santa Eugènia era la parròquia dels
masos i estava situada enmig d’una cruïlla. n
nn

sap que el 1610 el comanador era
Felip d’Olms, que també ho era
d’Aiguaviva.
En l’actualitat. Avui al castell de

que durant l’edat moderna la comanda ja estava en gran decadència i el comanador no hi vivia,
només en cobrava les rendes. Se

la Comanda es conserva part de
la muralla i una portada adovellada. Però ja no s’usa com antigament i tal com explica l’Ajuntament d’Avinyonet, s’estan fent
treballs de restauració i adequació per recuperar l’espai i convertir-lo en un centre d’interpretació
i divulgació de cultura local. n

Mecanitzats
Tornejats
Fresatges
Mandrinatges
Taller móbil
Mandrinadora portatil
Reparació llantas
Ctra N-260 Km 41
Polígon industrial la Timba
177 42 Avinyonet de Puigventós

\. 972 501 653
(9 686 308 362
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Y natura. paratge natural i rius

TANQUI - TANQUI

seRRalleRia D’aluMini i FeRRO

Marc Quintana
Francesc Quintana

info@tanquitanqui.cat - www.tanquitanqui.cat
NOVA ADREÇA!

Els espais naturals

Ctra. N-260 (Pol. Ind. La Timba, nau 20B)
Tel. 972 546 120 - 17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Redacció l avinyonet de puigventós
nn El poble té una extensió de
prop de 13 km 2 amb espais naturals molt diferents. Cal destacar
que un dels entorns natural per
excel·lència del municipi és la zona dels Estanyols de mas Margall.
Aquest paratge natural està situat
a l’espai fluvial del Manol i té una
superfície d’unes vint hectàrees.

ELS ESTANYS. Aquesta zona es
tracta d’una antiga gravera restaurada com a espai natural que
té dos estanys de mida petita, una
salzeda, comunitats d’herbassars humits i jonqueres i una zona
de pastura seca. Tal com explica
l’Ajuntament d’Avinyonet al mitjà, aquest espai natural es pot visitar lliurament. Cal saber que és
una zona natural que forma part
de l’inventari de zones humides
de la Institució Alt Empordanesa

per a
l’Estudi
i la Defensa de la Natura (IAEDEN), la
qual a través d’un conveni
amb el propietari, gestiona la zona estudiant i potenciant els seus

valors
naturals.
E L S RIU S .

Dins del terme
d’Avinyonet hi passa El Manol i la riera del Rissec, que desemboca al primer riu
esmentat.n

S.L.

CONSTRUCCIONS
EMPRESA
DE CONSTRUCCIÓ
I REFORMES
C/ Progrés, 5
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Tel/Fax: 972 546 112 - 628 768 516
www.almansala.com

