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TELÈFONS D’INTERÈS 
 
Ajuntament     972 769 288 
Ajuntament fax    972 767 999 
Consultori mèdic    972 767 003 
Llar d’Infants El Montori   972 767 050 
 
CAP de la Bisbal d’Empordà  972 643 808 
Urgències Hospital de Palamós                061 
Programació de visites CAP   902 643 808 
Farmàcia de Parlavà    972 769 129 
Farmàcia de Verges    972 780 034 
Elèctrica de Jafre    972 767 037 
Centre d’Emergències de Catalunya   
Mossos d’Esquadra                     112 
Bombers 
Ambulàncies           061 
Atenció a la dona maltractada      016  

Ajuntament 
Dilluns   de les 11:00 a les 14:00 
Dimarts  de les 16:00 a les 19:00 
(només serveis urbanístics) 
Dimecres  de les 16:00 a les 19:00 

Consultori mèdic 

Horari de la Dra. Helena Badia 
 Dilluns de les 10:30 a les 12:30 
 Divendres de les 9:00 a les 10:45 
Horari de la Infermera Mª Mercè Agustí 
 Dilluns de les 11:00 a les 12:30 
 Divendres de les 9:00 a les 10:45 

Recollida d’escombraries 

 Dilluns, dimecres i divendres al matí 
Deixalleria municipal 

 Oberta 24 hores (amb targeta magnètica) 

Deixalleria mòbil 

Horari: 11:00 a 14:30 
Parlavà: 21 de juliol i 17 de novembre 
Fonolleres: 15 de setembre 

Pista Poliesportiva 

De 20 de juny a 30 de setembre:  
 cada dia de 10:00 a 22:00 
De l’1 d’octubre al 19 de juny:  
 caps de setmana i festius de 10:00 a 18:00 

Edita: Ajuntament de Parlavà 
Coordina: Mònica Sau 
Dipòsit legal: GI-886-2006 
Col·labora: Diputació de Girona 
 

Podeu fer arribar els vostres comentaris i aportacions dirigint-
vos a l’Ajuntament, per fax al núm. 972 767 999 o per correu 
electrònic a l’adreça següent: elmontori@parlava.com 
La revista El Montori no es fa responsable de les opinions 
particulars expressades en els diferents espais de la revista.  
Fotografies: Col·laboradors de l’Ajuntament, 
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SALUTACIÓ 
  

 

Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Moltíssimes gràcies a tots!!!! Gràcies a tota la gent que vàreu anar a votar, votéssiu a 
qui votéssiu. Crec que hem d´estar tots molt satisfets per l´alta participació en aquestes 
eleccions municipals. Dir-vos que estic molt content dels resultats obtinguts, i és un pla-
er veure com cada vegada hi ha més gent que confia en la nostra manera de fer per 
gestionar, representar i liderar el nostre municipi. I dir-vos també, que el fet que us hà-
giu afegit més gent a donar-nos suport és per nosaltres un gran estímul , i a la vegada 
una gran responsabilitat. 
 
Durant aquests últims mesos, ha estat molt enriquidor poder treballar amb el grup, un 
grup ampliat i renovat, que ens ha aportat moltes idees, molta energia, sentit comú, i 
compromís amb el poble. És tot un luxe poder formar part d´aquest grup humà!  
M’agradaria mostrar el meu reconeixement als regidors que han estat treballant a l’ajun-
tament aquesta última legislatura i no repeteixen, com són la Pepa Gispert i en Josep M 
Negre, per la tota la feina que han fet i per la bona entesa d´aquest últims quatre anys. 
I de manera molt especial a la Roser Font, i a en Lluís Negre, per tota la seva dedicació, 
i per ser-hi sempre. Han estat uns regidors excepcionals, molt treballadors i han deixat 
una gran empremta al poble. Els trobarem molt a faltar de ben segur. Però també els dic 
a tots quatre, que continuem comptant amb ells sempre. Personalment ha estat molt 
satisfactori poder treballar dia a dia amb tots quatre, i haver-los pogut conèixer millor. 
 
Vull felicitar a tots els regidors que han sortit escollits per primera vegada, és bo que l’a-
juntament es vagi renovant, i vagin passant cares noves. 
 
D’aquestes votacions en sortirà un govern fort, molt cohesionat, i amb molta il·lusió, un 
grup amb una barreja de gent nova i de gent amb experiència, que faran que podrem 
encarar aquest nou període amb garanties.   
I no podria acabar aquesta carta, agraint també feina que l´Anna Brugué i la Mónica Sau 
han fet cada dia per el nostre municipi, i pel suport incondicional que m´han donat sem-
pre 
 
Els propers mesos seran crucials pel futur del nostre país, i a on serà molt important el 
compromís de cadascú. Tots els regidors ens vàrem comprometre a donar suport  al pre-
sident que surti escollit el dia 27 de setembre per aconseguir un nou país, lliure i millor! 
 

Que passeu un molt bon estiu! Salut! 

L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol. 

L’Ajuntament de Parlavà i Fonolleres  
us desitja  

BONA FESTA MAJOR 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 3 de desembre de 2014 se celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- S’aprova sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció a fons perdut fora de concurrència pública, desti-
nada a l’execució de les obres de Millora dels serveis i pavimentació de l’accés al nucli urbà de Fonolleres. 
 
- S’aprova inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Parlavà, per a l’exercici econòmic 2015, 
juntament amb les seves bases d’execució i el resum del qual per capítols és el següent: 
 

 
 

 
 
- S’acorda aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de les obres d’Ampliació del pavelló existent i sot-
metre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació 
del present edicte en el Butlletí Oficial de la província, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i recla-
macions, dins de l’esmentat termini. 
 
- S’acorda derogar l’actual Ordenança fiscal general núm. 1 reguladora de la gestió, la inspecció i la recap-
tació dels ingressos municipals de dret públic i aprovar provisionalment el nou text de l'Ordenança Orde-
nança fiscal general núm. 1 reguladora de la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos municipals 
de dret públic. 
 

ESTAT DE DESPESES   

A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS   

CAPITOL I: Despeses de personal     89.180,04 

CAPITOL II: Despeses en Béns corrents i serveis 167.590,00 

CAPITOL III: Despeses financeres      3.350,00 

CAPITOL IV: Transferències corrents     32.400,00 

    

B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL   

CAPITOL VI: Inversions reals   333.370,24 

CAPITOL VII: Transferències de capital 32.353,00 

CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 

CAPITOL IX: Passius financers     13.935,00 

TOTAL   672.178,28 

ESTAT D'INGRESSOS   

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS   
CAPITOL I: Impostos directes   134.500,00 
CAPITOL II: Impostos indirectes     5.000,00 
CAPITOL III: Taxes i altres ingressos    42.533,88 
CAPITOL IV: Transferències corrents   164.311,84 
CAPITOL V: Ingressos patrimonials    4.050,00 

    
B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL   
CAPITOL VII: Transferències de capital   321.782,56 
CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 
CAPITOL IX: Passius financers    0,00 
TOTAL  672.178,28 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

- S’acorda aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei 
de la llar d’infants municipal,  en els termes següents: 
 
“Article 8.- Bonificacions a la quota. 
Les famílies que tinguin matriculades a la llar d’infants dos o més fills en el mateix període escolar tindran 
dret a una bonificació en els següents termes: 
 
2n. Fill: Bonificació del 15 per cent de la quota mensual. 
3r. Fill i següents: 30 per cent de la quota mensual 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual s’acompanyaran la 
documentació següent: 
 

Fotocòpia compulsada del Llibre de Família 
Certificat de convivència 

 
Aquesta  bonificació que és de caràcter pregat s’aplicarà mentre duri aquesta situació, i es calcularà sobre 
la quota mensual íntegra.” 
 
- S’acorda derogar l’actual Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general i aprovar l'Ordenança de la taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subminis-
traments d’interès general amb els seus annexos ( model TA-1 i model TA-10). 
 
 
 
2- El dia 22 de desembre de 2014, se celebra sessió extraordinària i es prenen els següents acords: 

 
- S’acorda aprovar el decret d’adjudicació a l’empresa Obres i Construccions Joan Fusté, SL, les obres de Mi-
llora dels serveis i pavimentació de la vorera del c/Salvetat, per un import de 28.583,31 EUR (IVA inclòs).  
 
- S’acorda aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de les obres de Millora dels serveis i pavimen-
tació de vorera del carrer Salvetat, redactat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme del 
Consell Comarcal del Baix Empordà.  
 
- S’acorda ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL 
MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General 
en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
- S’acorda adherir l’ajuntament de Parlavà a la plataforma electrònica FACe –Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas– de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, prevista en la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factu-
res en el Sector Públic i en l’Ordre Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les con-
dicions tècniques i funcionals que tenen que reunir el Punt General d’entrada de Factures Electròniques. 
- S’acorda sol·licitar a Dipsalut la inclusió en els següents programes, del Catàleg 2015: 
 
Programa Pt02, de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la trans-

missió de la legionel·losi. 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

Programa Pt04, d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor. 
Programa Pt05, d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic. 
Programa Pt09, de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils. 

 
 
 
3- El dia 19 de febrer de 2015, se celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- S’acorda deixar sense efecte l’apartat 3 de l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament en la sessió del dia 3 de 
desembre de 2014, de sol·licitar la reserva de l’import de la subvenció del PUOSC no destinada al finança-
ment de l’obra d’Ampliació del pavelló existent a Parlavà. 
 
Condicionar la renuncia de la subvenció concedida pel PUOSC, anualitats 2011 i 2012, destinada a l’execu-
ció de l’obra titulada “Centre cívic multifuncional, fase 1”, amb un pressupost d’execució total de 337.791,56 
EUR, i una subvenció de 294.012,40 EUR, a la inclusió de les següents noves actuacions que per la seva 
tipologia són susceptibles de ser finançades per aquests programes: 
 

 
 
 
- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona, les subvencions tot seguit relacionades, amb càrrec al Fons de 
cooperació econòmica i cultural, exercici 2015: 
 

 
 
 
- S’acorda aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de com-
petència municipal entre el Departament de Salut i l’ajuntament de Parlavà.  
 
- S’acorda aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Parla-
và, per al finançament de l’obra d’arranjament de la façana principal de l’església parroquial de Sant Feliu de 
Parlavà. 
 

Titol actuació 

Pressupost 

execució per 

contracta 
Aportació de la 

corporació local 
Subvenció 

PUOSC 
Subv.DG/ 

2011 
Subv.ET/ 

2012 
Subv.PG/ 

2012 
Ampliació pavelló 

existent a Parlavà    213.929,51 €         10.696,48 €    203.233,03 € 110.000,00 € 93.233,03 €   

Asfaltatge dels 

vials d’accés a 

Fonolleres    112.986,92 €         12.207,55 €      100.779,37 €   6.766,97 € 94.012,40 € 

TOTALS    326.916,43 €         22.904,03 €   304.012,40 € 110.000,00 € 100.000,00 € 94.012,40 € 

Des0 subvenció 
Import despeses previstes/

pressupost (€) Subvenció del Fons 

Ac�vitats culturals 2015 
                                           

9.826,00 4.133,85 

Obres de millora de l'accés al 

nucli de Parlavà, per la carre-

tera de Rupià 
                                        

28.745,58                       23.425,15 
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Informació municipal 

- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’Arranjament de la façana principal de l’esglé-
sia de Sant Feliu de Parlavà. i nomenar a la senyora Sandra Fernández Soteras coordinadora de seguretat 
de l’obra, en fase d’execució. 
 
- S’acorda aprovar la despesa corresponent als honoraris tècnics de Direcció d’obra i de Coordinació de 
Seguretat i Salut de les obres d’Arranjament de la façana principal de l’església de Sant Feliu de Parlavà, 
per un import de 533,91 EUR. 
 
- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de TRES-MIL EUR (3.000.- EUR), destinada al 
finançament parcial dels treballs de sega dels marges dels camins rurals del municipi, dins la convocatòria, 
any 2015, de l’Àrea d’Acció Territorial –Medi Ambient- de subvencions per a actuacions en matèria forestal 
–Línia 1. Suport als ajuntament per a la sega de marges de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals. 
 
- S’acorda aprovar definitivament el projecte d’obres d’Ampliació del local polivalent de la zona 
d'equipaments del Camp d’en Plaja. 

 
 
 
El dia 15 d’abril de 2015, se celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- S’acorda aprovar la despesa per a la redacció de la memòria valorada per l’Asfaltatge del tram AC dels 
vials d’accés a Fonolleres (des de la C-252 i des de Daró), per un import total de 450,00 EUR, segons pres-
supost presentat per l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb càrrec 
a la partida pressupostària 15-942-46500 del vigent pressupost. 
 
- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les  obres de Millora dels serveis i pavimentació de vorera 
del carrer Salvetat i nomenar a la senyora Sandra Fernández Soteras coordinadora de seguretat de l’obra, 
en fase d’execució. 
 
- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona la inclusió en la convocatòria, any 2014, de subvencions apro-
vada, dins del programa “Del pla a l’acció”, i demanar una subvenció de SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-
VUIT € AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (6.648,34 €), destinada al finançament parcial l’ actuació: 
 

 
 

Que s'emmarca dins el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), el cost total de la qual és de 7.387,05 € 
 
- S’acorda ratificar el decret d’alcaldia que aprova el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i 
l’ajuntament de Parlavà, per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament tècnic en matèria urba-
nística. 
 
- S’acorda no adherir-se a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als 
ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia Sau (Exp.2012/01). 
 
 
 

Acció Títol de l'acció 
1.1.2 Canvi de les làmpades actuals per altres més eficients 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

-S’acorda manifestar el suport de l’Ajuntament de Parlavà a l’esport català en el seu conjunt i al teixit as-
sociatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions 
esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya. 
 
- S’acorda aprovar el calendari de preinscripció i matrícula del curs 2015-16 de la llar d’infants El Montori.  
 
 
El dia 27 d’abril de 2015, se celebra sessió extraordinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda proposar el nomenament a la Junta Electoral de Zona de La Bisbal:  
 
Sorteig membres mesa electoral Eleccions Municipals 2015. 
Als efectes previstos en els articles 27.5 i 101.2 en la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General es 
procedeix al sorteig dels membres  de la mesa electoral per a les properes Eleccions Municipals a  celebrar 
el dia 24 de maig de 2015, efectuant el sorteig amb l’aplicació informàtica CONOCE lliurada per l’Oficina 
del Cens Electoral de l’INE, resultant elegits: 
 

 
 

 
 
El dia 18 de maig de 2015, se celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- S’acorda autoritzar la instal·lació de banderoles a les columnes de l’enllumenat públic als sol·licitants.  
 
- S’acorda aprovar la despesa per a la redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra Millora dels serveis i 
pavimentació de l’accés al nucli urbà de Fonolleres, TM de Parlavà, per un import total de 3.386,46 EUR, 
segons pressupost presentat per l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, 
amb càrrec a la partida pressupostària 15-942-46500 del vigent pressupost. 
 
- S’acorda sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà el trasllat a partir del curs escolar 2015-2016, de 
la parada del bus escolar, a l’esplanada de davant del local polivalent de la zona d’equipaments del Camp 
d’en Plaja, atesa la perillositat de l’actual emplaçament, dins de la carretera GI-642 motivada per l’excessi-
va velocitat dels vehicles que hi circulen,  que no respecten en general les senyals limitatives de la veloci-
tat. 
 

TITULARS   

PRESIDENT/A ESTEL PONS VIÑAS 

1R.VOCAL ANNA ALSINA RIBAS 

2N.VOCAL LLUIS COLOMER PUIG 

SUPLENTS   

1R. DE PRESIDENT/A ALBERT NEGRE CLIMENT 

2N.DE PRESIDENT/A ENCARNACIÓ DILMÉ ROMAGÓS 

DE 1R.VOCAL JORDI GIRALST SALA 

DE 1R.VOCAL GLORIA COMAS ALSINA 

DE 2N.VOCAL NARCIS FONT REIXACH 

DE 2N.VOCAL JOSEP RUIZ BLANCH 
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TRANSPORT PER ANAR A MERCAT A LA 

BISBAL 

Qui vulgui anar a mercat a La Bisbal a partir 
d'ara ja ho podrà fer sense necessitat d'aga-
far el cotxe. Cada divendres, juntament amb 
els municipis de Rupià i Foixà, es donarà 
aquest servei amb un taxi. 

Les condicions són les següents: 

Preu: 2€ (anar i tornar de La Bisbal)  

Parada: davant de la pista esportiva.  

En cas de mal temps serà a la parada de la 
"Sarfa" 

Hora de sortida de Parlavà: 9:30 h. del matí 

Hora de Sortida de La Bisbal (per tornar) 
12:30h del matí 

SERVEI DE TRANSPORT SANITARI SUBVENCIONAT 
 

Respecte al trasllat de persones a l’Hospital de Palamós ens 
plau comunicar-vos que el cost del servei s’ha rebaixat. Els pobles 
de Verges, Jafre, La Tallada, Rupià i Foixà s’han afegit al projecte i 
això permet reduir costos. 
Anar i tornar de Palamós costa 10€. 
→ Cal trucar a Creu Roja de Palafrugell per a la reserva de plaça. 

TELÈFON 972 300 992 
Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 

→ Comprar el tiquet a l’Ajuntament, consultori o farmàcia 
Núria Mir 

 

Pel que fa al trasllat fins el CAP de La Bisbal (a fer analítiques) 
aquest serà gratuït per l’usuari del servei i es prestarà conjunta-
ment amb els municipis de Rupià i Foixà (el cost del transport l’as-
sumiran els respectius ajuntaments). Per utilitzar-lo només caldrà 
posar-se en contacte amb l’administrativa del consultori local. 

Tauler d’avisos 
Campanya prevenció mosquit tigre 
 
El mosquit passa per quatre etapes vitals: ou, larva, pu-
pa i adult. A cada una té un aspecte diferent. 
El mosquit pon ous i es desenvolupa en espais petits 
amb aigua estancada. Les femelles dipositen els ous 
fora de l'aigua, just per damunt del nivell de flotació, de 
manera que quan puja el nivell queden submergits. 
La presència del mosquit tigre es relaciona molt amb els 
canvis de temperatura. Quan puja la temperatura, i amb 
les pluges de la primavera, les primeres larves surten de 
l'ou i viuen a la superfície de l'aigua. El final de l'estiu i la 
tardor són els períodes més favorables per al desenvolu-
pament del mosquit adult. Quan arriba l'hivern i baixa la 
temperatura, les larves i els adults es moren. 
 

 
El radi de vol i 
d'acció del mos-
quit tigre adult és 
d'un màxim de 
400 metres, per 
la qual cosa és 
molt probable 
trobar-lo prop del 
lloc de cria. Tot i 
això, gràcies al transport passiu pel vent o a l'interior de 
vehicles es pot desplaçar a més distància. 
El mosquit tigre és actiu de dia, a diferència dels mos-
quits més comuns que fan vida nocturna, i les picades 
són molt més nombroses i doloroses que no les dels 
mosquits autòctons. 
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Eleccions municipals 2015 

UN COMIAT I MOLTS DESITJOS 

 

Després de 4 anys de mandat deixem de ser regidors i regidores de Parlavà i Fonolleres. 

Cadascú de nosaltres ha treballat pel poble des de les diferents àrees: la Web, les excursions, la 

deixalleria, la neteja pública, la salut, les campanyes sanitàries i de protecció dels animals, la Llar 

d’infants, els casals d’estiu, el cicle de cinema… han estat algunes de les qüestions on hem po-

gut posar el nostre granet de sorra per fer que les coses funcionessin i tothom en digués bé. 

Ara que ens en anem i deixem pas a altres veïns i veïnes, volem donar les gràcies a tothom que 

ens ha fet confiança i que ens ha facilitat la nostra tasca. Volem donar les gràcies molt especial-

ment a en Quim, a l’Anna i a la Mònica amb qui hem compartit aquests meravellosos anys d’a-

juntament. Volem donar les gràcies a la Isabel, a la Cristina i a en Sebas per la seva 

col·laboració i la seva atenció que hem tingut sempre que els hem necessitat, gràcies per la seva 

complicitat i pels bons moments que hem passat junts! 

I per últim volem desitjar a l’alcalde i als nous regidors i regidores que s’incorporen a l’Ajuntament 

que tinguin molta sort i molts ànims per seguir treballant pels nostres pobles. Estem segurs que 

seguiran amb forces renovades, juntament amb tota la gent del poble, fent que aquest sigui un 

lloc privilegiat per viure, on tothom es pugui sentir partícip d’una petita comunitat on les coses 

col·lectives milloren en bé de tothom. 

 

Gràcies i fins aviat, 

Lluís, Pepa, Josep Maria i Roser 
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Eleccions municipals 2015 

  2015 2011 2007 

Par6t Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors 

ERC-AM 207 79,92 6 175 67,05 5 121 43,84 3 

CiU 50 19,31 1 81 31,03 2 115 41,67 3 

PSC-PM - - - - - - 70 25,36 2 

Parlavà 

Cens 321  

Vots 261 81,31% 

Abstenció 60 18,69% 

Nuls 2  

En blanc 2  

Escrutat 100,00%  

Alcalde: Joaquim Sabrià Pujol (ERC-AM) 
 
Regidors: 
 
ERC-AM: Anna Maria Brugué Urtós  

Mònica Sau Solés  
Enric Ponsatí Clavaguera 
Martí Planas Paretas 
Rosa Pons Payaró 

 
CiU: Xavier Torrent Vaquer  
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FESTES DE NADAL I REIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quina de Sant Esteve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carter reial i arribada de Ses  Majestats a Fonolleres i a Parlavà 
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RECULL DE FOTOGRAFIES 
FESTA PETITA DE SANT SEBASTIÀ 
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Teatre: El millor dependent del món 
 
 
El grup de teatre de l’Estartit, Penjats pel Teatre, va estrenar la seva nova obra El millor dependent del món a 
Parlavà. La tramuntana va causar destrosses al pavelló de l’Estartit que no van permetre utilitzar-lo per a la X 
Mostra de Teatre.  

 
  
 
 
II CICLE DE CINEMA SOCIAL 
 

El 19 de desembre inauguràvem el segon cicle de cinema amb un curtmetratge titulat “UN BON HOME” i ho 
fèiem així perquè en Marc Falgàs l’havia produït juntament amb els seus companys d’estudis. No podíem co-
mençar millor ja que després de visionar-lo un parell de vegades, com que era tan curt amb una sola vegada no 
en vam tenir prou, en Marc ens va explicar tots els intríngulis que comporta produir una pel·lícula i la veritat és 
que va ser molt interessant. 
 
 

 
La següent pel·lícula que havíem programat era “CIUTAT MORTA”. La Lluïsa Casellas 
tenia un contacte de la productora que ens la podia proporcionar. Es tractava d’un film 
polèmic que denunciava uns fets acorreguts a Barcelona ja feia uns anys en què en un 
desallotjament d’una festa al Barri Vell va caure un test d’un terrat amb la mala sort que va 
ferir mortalment a un policia.  
 
Vàries persones varen ser detingudes i empresonades, encara que elles han negat sem-
pre que fossin els autors dels fets.  El documental narra els fets i denuncia un sistema 
policial, judicial i polític opac i corrupte. Un documental que no només explica, sinó que 
pren part, denuncia i pretén canviar les coses. Gràcies al nostre contacte a Barcelona vam 
poder aconseguir que un dels nois, ja en llibertat, en Rodrigo Lanza i la seva mare Maria-

na Huidobro vinguessin a Parlavà per presentar la pel·lícula.  
Curiosament, una setmana abans de la nostra projecció programada pel dia 23 de gener, TV3 va cedir a les 
pressions socials i va emetre la pel·lícula suscitant un gran impacte mediàtic. 
Arrel d’aquest fet els protagonistes, en Rodrigo i la seva mare van haver de fer front a moltes entrevistes i la 
cosa es va anar complicant de manera que es van excusar i no van poder venir a Parlavà. Nosaltres com que 
havíem fet molta difusió i era un tema que interessava, vam preparar la sessió i vam emplenar la sala amb més 
de cent persones. Després el fòrum ja ens el vam fer amb les persones assistents i també va ser molt interes-
sant. 
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A la tercera sessió vam veure una pel·lícula dirigida per Susana Guardiola de Barcelo-
na, “VOCES DESDE MOZAMBIQUE”.  Era el 6 de març i volíem celebrar el dia de la 
dona treballadora visionant un llargmetratge documental que rescata la veu de les do-
nes africanes que lluiten diàriament per activar el desenvolupament de les seves comu-
nitats. Un teixit de cinc històries que representen el cicle de la vida de la dona i l’ombra 
d’un mite reencarnat en totes elles: Josina Manchel, primera heroïna i guerrillera mo-
çambiquenya, que va lluitar per la independència del seu país i pels drets de les dones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment el dia 17 d’abril vam veure el documental “EXILIS”.  Volíem parlar de l’exili que va suposar la Guerra 
Civil i gràcies al documental vàrem acabar parlant d’exilis diversos ja que el film mostra per mitjà de l’experièn-
cia de tres persones de diferent generació quines són les conseqüències identitàries i emocionals que comporta 
l’abandonament forçat de la pròpia terra. 
 
 
 
 
 
 
 
Una de les famílies que es veu reflectida en 
la pel·lícula és la de la poeta Montserrat Abe-
lló i el seu marit Joan Bofill. Per això vam 
convidar al seu fill, que també intervé en el 
documental, en Miquel Bofill, exsenador i 
activista cultural per què ens acompanyés i 
ens la comentés en primera persona. Vam 
poder gaudir d’una conversa molt interessant 
en la que vam repassar el passat i el pres-
sent polític i social del nostre país. 
 
 
Fins aquí el cicle d’enguany, esperem que en la propera temporada també ens animem i seguim endavant amb 
aquest projecte. Agraïm als que han participat i esperem que més gent vingui a gaudir del cinema des d’aquesta 
vessant de contingut i debat social. 
 
 

Roser Font 
 

Vida local 
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Dia de la Dona 

 
 
 

 

 
 
 
 
Ja fa sis anys que celebrem el dia de la Dona Treballadora 
amb un sopar al Local Polivalent. Una acte que s’ha convertit 
gairebé en una tradició.  
Tot i la importància de reivindicar el paper de les dones a la 
nostra societat i al món és un dia que on aprofitem per trobar-
nos i passar una bona estona. 
Aquest any, les dones del taller de costura i pintura ens van fer 
un penjoll molt original, aprofitant les càpsules de cafè. A totes 
elles: moltes gràcies per la col·laboració!! I fins l’any que ve. 
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Donem sang. Conversa amb la Concepció i l’Anna 

Des d'aquestes línies volem fer un home-
natge a tota la gent que han posat el seu 
granet de sorra en favor de la donació de 
sang. Tots sabem que amb un petit esforç 
podem ajudar a moltíssimes persones.  
En el nostre poble tenim dues vilatanes 
que han dedicat molts anys de la seva vi-
da a difondre i a sensibilitzar a la gent del 
seu voltant sobre la importància de ser 
Donant. Són la Concepció i l'Anna. 
Avui parlem amb la Concepció Oliver i 
Figueres i amb l'Anna Alzina i Ribas, de-
legades dels Donants de Sang del nostre 
municipi. La Concepció hi porta 30 anys 
en aquesta tasca i l'Anna uns 20. 
 
Què us va moure a fer-vos voluntàries? 
Concepció: -Jo des de sempre volia donar 
sang i no sabia com fer-ho. Pensava que 
això era una cosa molt maca i que podies 
ajudar sense que ningú no se n'enteri. Ve-
ia reportatges per la tele o sentia la ràdio i 
pensava: -com ho pots fer per donar 
sang?  
Un dia la meva cunyada de Verges em va 
dir que anava a donar-ne en el seu poble i 
jo l'hi vaig acompanyar. Vaig parlar amb les persones que se'n cuidaven en aquell moment i em 
van dir que també podien venir a Parlavà. I tal dit, tal fet! Ho vam fer així. Més endavant em vaig 
fer delegada. 
Anna: -A mi també em van demanar per ser delegada d' Ultramort . Però què va passar? Ultra-
mort és un poble petit. Els grans sí que donaven sang, molta gent gran en donava, però els joves 
no s'engrescaven, no hi havia manera. Per la poca gent que venia vaig deixar Ultramort i me'n 
vaig cuidar de Parlavà, d'aquesta manera també ajudava a la Concepció. A partir de llavors totes 
les persones que donaven d'Ultramort es van passar a Parlavà. I ho hem anat fent així. 
 
Així que sou les delegades?  
Concepció: -Sí, sí... a cada poble hi ha un delegat o delegada que se'n cuida de penjar la bandera, 
et truquen pel dia que vindran a fer una extracció, has d'anar a obrir mitja hora abans el local, si 
hi ha algun problema o incidència també se'ls hi ha de comunicar... 
 
Com es comunica al poble que properament es farà una extracció? 
Anna:-Abans ens donaven un piló de papers i els havies d'anar a repartir per les cases. Ara ja ho 
fan per telèfon. Així és millor. Quan repartíem els papers, com que ho fèiem amb molta antelació, 
molta gent no se'n recordava i no venia.  
Concepció: -Per això la bandera la pengem sis dies justos abans de cada extracció. La gent ho 
veu, hi ha la foto del jovent...Quan diem la bandera vull dir la pancarta. 
 
Anna:-Els delegats del Baix Empordà ens convoquen un cop l'any. Cada comarca té una persona 
representant del seu territori que té lligams amb l'Associació, és com una xarxa. Aquests repre-

Vida local 
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sentants són els que ens indiquen a nosaltres el 
que hem de fer, ens reuneixen un cop l'any, 
ens fan una xerrada de les extraccions que 
s'han fet, si la gent dóna, si la gent no dó-
na...També ve un metge, un hematòleg, que 
ens explica els problemes amb la sang, de què 
en fan de la sang... 
Concepció:-Abans ens feien anar a la Vall 
d'Hebron... 
 
Anna:-...però ara ja ho han canviat. La nostra 
feina és, el dia de l'extracció està al punt, pre-
parar l'espai i que els donants se sentin bé, se 
sentin a gust. 
Concepció:-Els hi preparem el berenar. A l'hi-
vern fem la coca i a l'estiu pa amb tomata i 
embotit. També estem molt contents amb l'a-
portació que fa l'ajuntament.  
 
Anna:-Parlavà és un poble de donants. N'hi ha 
molts si tenim en compte el nombre d'habi-
tants. Tot i que amb la crisi ha baixat força el 
nombre de donacions per tot el territori català, 
a Parlavà no s'ha notat. 
Els nostres representants ens diuen que molts 
pobles tenen la seva placa, el seu carrer, la 
seva plaça, amb un homenatge al Donant. 
També ens diuen que estaria bé que a cada 
poble hi hagués un lloc o un espai en Home-
natge al Donant.  
 
A veure si ho podem fer possible en el nostre 
municipi... 
 
A tots els pobles hi ha un delegat? 
 
Anna:-No, els hi surt massa car. Ara no es va 
ni a Rupià, ni a Foixà, ni a Serra, ni a Ultra-
mort...Els que són donants d'aquests pobles 
se'ls hi fa saber el dia i l'hora per si volen ve-
nir a Parlavà. 
Degut a la baixada en donacions per la crisi, 
des dels serveis centrals ens han aconsellat 
que anem a l'Ajuntament a preguntar si hi ha 
joves que facin els 18 anys. Llavors s'informa 
a l'Associació dels joves que hi ha a cada po-
ble i s'hauria d'enviar una carta a les famílies i, 
d'aquesta manera conscienciar de la importàn-
cia de fer-se donant des de ben jove. 
 

Fins a quina edat podem ésser donants? 
 
Concepció i Anna:- Abans era fins als 65 
anys. Ara, si estàs sa el metge té la darrera pa-
raula. Es pot començar als 18 anys a donar 
sang i que no pesis menys de 50 kg. 
 
Quantes extraccions es fan a l'any a Parla-
và? 
 
Concepció:-Se'n fan dues, una el mes de Juliol 
i l'altra a principis de Gener. 
 
Abans d'acomiadar-nos, les dues delegades 
ens transmeten el seu agraïment a totes les 
persones donants del nostre municipi i munici-
pis veïns i a encoratjar-les a seguir amb aques-
ta gran tasca. 
 
I a vosaltres, Concepció i Anna, gràcies per 
seguir difonent la importància del gest de do-
nar sang, ja sigui donant-ne, o bé pregonant 
als altres la transcendència d'assistir, sempre 
que es pugui, a la propera cita. 
 
Per molts anys puguem donar-ne!!! 

 
Rosa Pons 

Vida local 
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Solidaritat 

 
CAMINADA SOLIDÀRIA A FAVOR DE  
L’ONCOLLIGA 
 
El dia 17 de maig es va fer una caminada solidària per 
a recaptar fons per la Fundació Oncolliga Girona. Or-
ganitzada per en Josep Ribas i la Nuri Chamorro, tenia 
sortida i arribada a l’esplanada de Mobles Ribas i es va 
acabar amb un esmorzar i sorteig d’obsequis per tots 
els participants. 
 
La Fundació Oncolliga Girona és una entitat que es 
dedica a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb càncer i els seus familiars de les comarques de 
Girona. 
Els seus objectius principals són: 
  - Donar suport als malalts de càncer i als familiars 
durant el procés de la malaltia. 
  - Facilitar recursos als malalts oncològics per a millo-
rar les seves condicions de vida. 
  - Prevenir el càncer promocionant hàbits saludables. 
  - Informar i formar sobre temes referents a la malaltia 
oncològica. 
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HAVANERES PER  
SANT JOAN 
 
El grup Veus de Parlavà va fer el 
concert d’havaneres al patí de les 
Escoles i va aprofitar per a fer la 
presentació del seu primer disc 
amb un recull d’havaneres i can-
çons tradicionals. 
La vetllada va acabar amb coca i 
cava per a tots els assistents. 

 
 
 
Les dones del poble que fan labors van confeccionar petits detalls amb roba i fil que van vendre en una parade-
ta per a recollir fons per la Fundació Oncolliga de Girona. Des de fundes de mòbils, coixins, davantals o braça-
lets... Tot fet a mà i a preus molt solidaris. 
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DOS PREMIS VACA D’OR PER A  
L’EXPLOTACIÓ LLETERA DEL MAS PARNAU 
 
Aquests guardons són atorgats per la Federació Fri-
sona de Catalunya (FEFRIC) i reconeixen al Mas Par-
nau com a la segona explotació de Catalunya en pro-
ducció i genètica i la cinquena en genètica. 
 
L’entrega dels premis VACA D’OR que aquest any ha 
celebrat la seva 10a edició va tenir lloc el 17 de juny a 
Vic i es guardonen les millors explotacions amb els 
criteris de Producció, en Genètica, en Morfologia i 
Globals de Catalunya. Als premis de la Vaca d’Or hi 
opten totes aquelles explotacions que tinguin els mi-
llors índexs genètics i de producció que s’elaboren a 
partir del llibre genealògic i el control lleter.  

Tot un reconeixement a la feina ben feta i una empen-
ta per seguir treballant.  

Moltes felicitats! 
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Una llengua ha de tenir una normativa, que és neces-

sària i que s’ha de conèixer, però, a partir d’aquí, el 

que cal és conrear-la, valorar-la, jugar-hi i, sobretot, 

estimar-la. En aquest escrit ens proposem unir litera-

tura i natura tot reproduint textos de grans creadors 

catalans per a cada un dels mesos de l’any:  

Gener: “Jo et miro/ i admiro/ florit ametller,/ que go-

ses/ cobrir-te de roses/ pel mes de gener” (Jacint 

Verdaguer). 

Febrer: “Sap que la soca més s’enfila/ com més en-

dins pot arrelar” (Joan Alcover). 

Març: “A voltes,/ una tarda qualsevol,/ la tendresa 

s’instal·la a les paraules/ i una pluja finíssima/ fa es-

clatar flors als aiguamolls/ i créixer gespa als ros-

tos” (Miquel Martí i Pol). 

Abril: “Sota el teu pas, oh plugeta subtil,/ neix alegria i 

el món es trasmuda,/ baden les flors llur corol·la gen-

til,/ flaire del Cel a la terra és vinguda” (Joaquim Ruy-

ra). 

Maig: “L’olivera florida és el miracle d’un cel estelat 

en ple jorn” (Antoni Rovira i Virgili). 

Juny: Hi ha camps de civada tan blancs, d’una blan-

cor tan fina i inconsútil, que semblen esponjats per 

una escuma de somni” (Josep Pla). 

Juliol: “Jo somiava a tenir un jardí. Al cap de molts 

anys necessites veure com s’obren les roses i sentir 

el cant dels ocells...” (Mercè Rodoreda). 

Agost: “Dues coses hi ha/ que el mirar-les juntes/ me 

fan el cor més gran:/ la verdor dels pins,/ la blavor del 

mar” (Joan Maragall). 

Setembre: “Vinyes verdes vora el mar,/ verdes a pun-

ta de dia,/ verd suau de cap al tard.../ Feu-nos sem-

pre companyia,/ vinyes verdes vora el mar!” (Josep 

Maria de Sagarra). 

Octubre: “Fràgils muralles,/ arbres batuts pel vent 

entre les closes,/ com em recorden/ les reixes de 

silenci/ entre molts pensaments i la paraula!” (Maria 

Àngels Anglada). 

Novembre: “Fa temps van pagar-me amb un taló sen-

se fons d’un Banc de Boira. Gràcies a no haver-lo 

pogut cobrar, he gaudit sempre de clarianes” (Pere 

Calders). 

Desembre: “El gran llibre, sempre obert, que cal es-

forçar-se a llegir és la natura (Antoni Gaudí). 

Benvolgut lector: salut! I bona lite(na)tura! 

Col·laboració: Lite(na)tura 
David Pagès Cassú.  
Professor de llengua i literatura catalanes i activista cultural 
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Fem poble 

Primera Comunió 

L a N atàlia, l’A rnau, l’O t, en  Joel, la L aia, l’E dna i en  Josep am b M n. Josep i la Tresa. 

Com molts lectors del Montori ja sabeu, la Teresa Martí porta una colla d'anys fent la catequesi als nens i 
nenes del nostre poble, concretament 23. Algunes vegades ha pensat en deixar-ho però a darrera hora ha 
decidit continuar perquè, tal com ens deia a la xerrada que vam tenir aviat farà tres anys: "-Em sembla que 
ja tinc una edat per haver plegat. Si sabés d'alguna persona que en tingués ganes i ho volgués portar no 
em faria res, però si no hi ha ningú i els nens han d'anar a fora, em sabria greu". 

Doncs la Teresa, de moment, encara segueix al "peu del canó" perquè li agrada el que està fent i transme-
tent als nens i nenes i necessita del contacte amb ells. 

Per això, i com cada any el dia abans de fer la Comunió, va preparar un berenar als set protagonistes! Era 
el darrer dia de la doctrina i els nens i nenes estaven molt il·lusionats pensant que l'endemà farien la Co-
munió. 

-Van venir les mares i també hi vaig convidar el mossèn. Tothom va estar molt content! 

Gràcies Teresa per la teva paciència i dedicació i que per molts anys ho puguis seguir fent! 
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Entreteniments 

Solucions del número 30: 

1. Troba 6 diferències: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca el nom de 8 personatges de còmic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Movent 3 cerilles han de quedar tres quadrats. 

               
4. Sudoku: 

 

 

S E S R F Q V K E L O C A G U 

O R U D I H A C T I Z B N A S 

Z B P I W O B A T M A N B E C 

E D E F O R S D I G T I D O H 

I T R L J N O K N E W E L T M 

A U M V I W Q O T X D S E H G 

N S A P A X B C I D A Y F O Z 

O H N I C N E Q N J S K L R I 

Q E M I A O W N A S N Q E C B 

C I S E Z N C O M E R O S T A 

W D U C S P I D E R M A N E D 

C A Z E D N A C O E I Q C R I 

K D J O H P Q I M Z N H U L K 

L A S T E R I X S U E G O W Z 

N B X I T O A Y F A L S R D B 

8 9 7 4 6 2 1 3 5 

2 6 4 5 3 1 8 9 7 

1 3 5 8 7 9 6 4 2 

3 8 6 7 4 5 2 1 9 

7 5 9 2 1 3 4 8 6 

4 2 1 9 8 6 5 7 3 

6 4 8 3 5 7 9 2 1 

5 7 2 1 9 4 3 6 8 

9 1 3 6 2 8 7 5 4 

1. Troba 6 diferències: 

 

 
 

2. Busca el nom de 7 activitats nàutiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Amb només cinc escuradents, has de construir 

dos triangles equilàters. 

               

4. Sudoku: 

 

 

A C B E G J K O Q P I R T U X 

K S I M P D V B C A S T C E A 

D U H Q A B F X N R C B A D F 

G B L J U N C E G A G O I C K 

E M H B K T G I M S A F A I A 

S A F E L O V E L A N Q C X J 

J R U M S A K L J I C H S D G 

B I K T E N F A I L G P M L P 

O N K L P C O H S I J A B O S 

C I N D G M V R I N E U M P K 

H S L F A Q Q T Q G O D N H I 

O M S I V C B N L U N M K Q B 

S E X G J E H U M F E S O C U 

K T O L S U R F Q A G L Y A S 

A Z B U R M B S D J N T E B G 

 2 7   1    

   4  7 3  2 

 6 1    5   

  8   4  2 5 

7  2  5  9  4 

5 3  7   8   

  5    1 7  

9  6 8  2    

     5 2 8  
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AGENDA 

 
Organització i Direcció:  Cati Salazar.  
Artterapeuta, Artista plàstica, Monitora de Tallers d’Arts plàstiques i Monitora de suport d’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials. Membre de GREFART (Associació Professional d’Artterapèutes de Catalun-
ya) 
Tel. 972767040-600061222 salazar.cati@gmail.com 

Proposem un casal centrat en la creativitat i el ritme de cada infant, oferint un ambient segur i de confiança per tal de 
afavorir les emocions positives, esdevenint així una font de diversió i expressió, amb un clar objectiu de potenciar 
l’autoestima  dels participants. 
Aquest plantejament de treball es basa essencialment en la creativitat i els llenguatges expressius, la Pedagogia 
lliure, i el Ioga en la educació. 
La metodologia es desenvolupa d’acord als principis de l’escolta activa, sense interpretar ni emetre judicis, brindant 
respecte i acompanyament en els processos evolutius de cada infant.   
Les competències es treballaran de manera transversal, mitjançant les arts plàstiques, el ioga, l’anglès, la natura, els 
jocs, els contes, la música... 
Els continguts del casal es desenvoluparan a partir d’uns centres d’interès que aniran canviant setmanalment. 
Aquests eixos seran: La Prehistòria, La Edat Mitjana, L’ Impressionisme, L’Expressionisme abstracte i L’Art Contem-
porani. 
Al llarg de la setmana es treballarà en anglès amb una monitora nativa, al matí es farà un espai de benvinguda en 
aquesta llengua i se li dedicaran vàries sessions setmanals d’aprofundiment, tot i que la llegua anglesa serà present 
en totes les activitats. 
Hi haurà un temps específic per aquells alumnes que vulguin realitzar quadern d’estiu. 
El taller de natura inclourà sortides pels voltants. Es faran jocs a dintre i a fora, també jocs d’aigua. 
Els contes es treballaran des d’una perspectiva de la educació emocional, procurant treballar les emocions positives i 
els valors. 
El Ioga el practicarem de manera lúdica i molt gràfica fent servir personatge de la nina “Asana”, realitzarem senzilles 
postures, estiraments i introduirem moments de relaxació. 
Durant l’estada al casal cada infant realitzarà un “llibre d’artista” que els acompanyarà en les diverses activitats que 
realitzarem. 
Programarem visites de veïns o familiars que ens vulguin mostrar la seva activitat professional o afició. 

Ja tens plans pel juliol? 

CASALET A PARLAVÀ 

TALLERS D’ESTIU 
De 9:00 a 13:00 
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FESTA MAJOR 
 

DE FONOLLERES 
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AGENDA 

 

 

 

 

 

FESTA MAJOR 
 

DE PARLAVÀ 
 

Divendres, 31 de Juliol 
 

21:30 Teatre: “Al nostre gust” 
Companyia ZAM TEATRE de Torroella de Montgrí  

 
Dissabte, 1 d’Agost 

 

12:00 Ofici Solemne  
13:00 Audició de sardanes  

A càrrec de LA PRINCIPAL DE BANYOLES 
18:00 Espectacle infantil 
amb JORDI TONIETTI 

23:30 Nit Jove 

 
Diumenge, 2 d’Agost 

 

19:00 Concert  
24:00 Ball de Fi de Festa Major 

A càrrec de  
l’ORQUESTRA BORA BORA 

 

NOTA: Els actes poden ser modificats. 

10 de setembre: SOPAR POPULAR 
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