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Revista d’informació i cultura de Parlavà i Fonolleres 
Desembre de 2015 Núm. 32  

 

Caminades nocturnes 
 

Sopar popular 
 

V Festa Homenatge a la Gent Gran 
 

Entrevista: Montse Jordà 
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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 
Dimecres  de les 16:00 a les 19:00 
Serveis urbanístics: cal demanar hora. 

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 
 Accés amb targeta magnètica. 

Deixalleria mòbil 
Parlavà: 19 de gener, 15 de març, 19 de juliol  
  i 15 de novembre 
Fonolleres: 17 de maig i 20 de setembre 
Horari: 11:00 a 14:30 

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, les pròpies famí-
lies, Llar d’Infants El Montori, Institut-Escola Francesc Cam-
bó. Foto de portada: www.gironanoticies.com 
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SALUTACIÓ 
  

 

Benvolguts veïns i veïnes, 
 
"Penso que he tingut sort de poder obrir els meus ulls aquí". M'agafo a les paraules del nostre veí, 
Lluís Llach, per poder-vos explicar què sento cada matí quan des dalt del tractor veig la nostra 
plana negada de camps fèrtils, amanits per un sol sincer i un vent contradictori que asseca i nete-
ja. Mentre llauro i sembro i trepitjo la terra em sento satisfet de ser d'aquí, de sentir-me d'aquí i 
de representar —amb humilitat, orgull, potser sense merèixer-ho— aquest tall de país i aquesta 
gent que un cop més ha demostrat que Parlavà dóna la cara, s'implica i surt triomfant. 
 
Efectivament, el 27 de setembre el nostre poble es va erigir com a capital de l'independentisme i 
de la democràcia amb un 93,7% dels vots a favor del sobiranisme —i liderant així el rànquing in-
dependentista a les comarques gironines— i, el que és encara més important, amb un espectacu-
lar 92,2% de participació. La il·lusió pel canvi va fer que tot el poble, joves i no tan joves, ens tro-
béssim a l'Ajuntament per compartir la festa de la democràcia. 
 
Ens queda molt camí per fer, i tots ho sabem, com a país sens dubte però també com a municipi. 
Malgrat tot el que queda per fer, però, sento la satisfacció d’anar veient com s’acompleixen els 
projectes que ens proposàvem i com es va fent realitat la paraula donada. Ser coherent és bàsic 
per guanyar-se el respecte dels qui t’han fet confiança. I ser coherent vol dir que és fonamental i 
bàsic complir amb la paraula donada, com és també bàsic i fonamental valorar les conseqüències 
que poden tenir les nostres decisions. És molt trist que en un moment tan crucial i difícil com el 
que està vivint el nostre país siguem incapaços de remar tots en la mateixa direcció. 
 
En aquest sentit, doncs, i parlant ara del nostre entorn més proper, estic content que s’estiguin 
fent realitat les obres que tant esperàvem, com l’entubat de les cunetes i l’eixamplament de la 
carretera de la zona de cal flequer, —que ajardinarem en breu—, així com la millora de l’entrada 
de Fonolleres, i el futur reasfaltatge del camí de Parlavà a Fonolleres o la construcció del centre 
multifuncional que aviat sortirà a licitació i que serà una realitat l’estiu vinent. Content, també, 
pels petits canvis que milloren el dia a dia de tots, com ara la nova ubicació de la parada del bus 
escolar, que dóna més seguretat als nostres fills, i permet un millor aprofitament del parc infantil. 
 
Anem creixent també en idees, en engrescament, en ganes de fer coses al poble i per al poble. El 
sopar popular, la festa d’homenatge a la gent gran, les caminades, el cicle de cinema…, tot això 
es pot fer gràcies a tots aquells que no només proposen i impulsen sinó que també s’hi impliquen 
i s’arremanguen. Un reconeixement també per a aquells qui des del nostre poble ofereixen el seu 
temps a millorar la qualitat de vida a qui més ho necessita, com ara la Montse Jordà—a qui entre-
vistem en aquest número—, que, juntament amb els voluntaris que s'hi han sumat, ha impulsat 
aquest projecte tan generós. A tots ells el meu més sincer agraïment. 
 
Un 2015, doncs, ben farcit. De projectes, de canvis, de somnis i d'il·lusions. Un 2015 que, sens 
dubte, marcarà un abans i un després en la història del nostre país, petit, potser sí, però fet de 
racons meravellosos i construït per la nostra gent, solidària, voluntariosa, que fa pinya quan cal i 
que demostra dia a dia que val 
la pena caminar amb seny i 
amb pas ferm, sense perdre 
l’objectiu. 
Sí: ”Penso que tindré sort si 
puc tancar els meus ulls aquí."  
 
Bones festes a tots, salut i feliç 
2016. 
 

L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 30 setembre , es celebra sessió ordinària i 
es prenen els següents acords:  
 

- Acorda per unanimitat aprovar inicialment el Plànol de 
delimitació del municipi de Parlavà segons el que esta-
bleix la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels in-
cendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives, finance-
res i del sector públic. 
I establir: 1) que els propietaris de parcel·les urbanes i 
d’edificacions i instal·lacions aïllades determinades al 
plànol de delimitació són els subjectes obligats per la 
Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta res-
pecte la prevenció d’incendis; 2) que les parcel·les ur-
banes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades 
per les franges de protecció són les que figuren dins 
dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir 
al plànol de delimitació i que llurs propietaris s’han de 
fer càrrec de les despeses derivades de l’obertura i 
manteniment de les franges de protecció de que en 
beneficien. 
 

- Acorda per unanimitat aprovar l’adhesió opcional de 
l’ajuntament de Parlavà a la TARIFA SIMPLIFICADA 
creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit 
entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Fe-
deració de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE) els anys 2001 i 2002. 
 

- Aprova per unanimitat PROPOSAR al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, les següents 
festes locals per a l’any 2016: 
Nucli de Parlavà: 20 de gener de 2016 (Sant Sebastià) 
i, 1 d’agost de 2016 (Festa Major). 
Nucli de Fonolleres: 20 de gener de 2016 (Sant Sebas-
tià) i, 11 de juliol de 2016 (Festa Major). 
 

- Acorda per unanimitat APROVAR inicialment el pro-
jecte executiu que porta per títol Millora dels serveis i 
pavimentació de l’accés al nucli urbà de Fonolleres, TM 
de Parlavà.  
 

- Acorda per unanimitat aprovar l’expedient de contrac-
tació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
i tramitació urgent de l’obra de Millora dels serveis i 
pavimentació de l’accés al nucli urbà de Fonolleres ,  
segons projecte tècnic redactat per l’Àrea d’Arquitectura 
i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 

- Acorda per unanimitat aprovar inicialment les Bases 
específiques reguladores de la concessió de subvenció 
als nens i nenes matriculats a la llar d’infants municipal, 
El Montori, curs 2015.-2016. 
 

- Acorda per unanimitat mantenir pel curs escolar 2015-

2016 el sistema de gestió indirecta de la prestació del 
servei de llar d’infants municipal i prorrogar el contracte 
de data 30 d’agost de 2013 subscrit entre l’ajuntament 
de Parlavà i l’empresa ED1llar, SC, pel curs escolar 
2015-2016. 
 
2- El dia 2 de novembre , es celebra sessió extraor-
dinària i es prenen els següents acords:  
 
- Acorda per unanimitat adjudicar a l’empresa RUBAU 
TARRÉS, SAU el contracte d’obres de Millora dels ser-
veis i pavimentació de l’accés al nucli urbà de Fonolle-
res, tramitat per procediment negociat sense publicitat i 
amb caràcter urgent, per l’import de 69.928,21 EUR i 
14.684,92 EUR d’IVA, que sumen un total de pressu-
post d’execució per contracte de 84.613,13 EUR.  
 

- Acorda per unanimitat APROVAR l’Estudi de Viabilitat 
de les obres d’Ampliació del pavelló existent a Parlavà. 
 

- Acorda per unanimitat aprovar l’expedient de contrac-
tació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos crite-
ris d’adjudicació de l’obra d’ Ampliació del pavelló exis-
tent a Parlavà,  el Plec de clàusules administratives 
particulars que regiran l’adjudicació i execució del referit 
contracte. 
 
3- El dia 16 de novembre , es celebra sessió ordinà-
ria i es prenen els següents acords:  
 
- Acorda per unanimitat APROVAR inicialment el pro-
jecte d’Asfaltatge dels vials d’accés a Fonolleres (tram 
A-C, entre la carretera C-252 i el nucli de Fonolleres. 
 

- Acorda per unanimitat APROVAR definitivament el 
projecte d’obres de Millora dels serveis i pavimentació 
de l’accés al nucli urbà de Fonolleres, redactat pels 
tècnics de l’Àrea d’Arquitectura i Enginyeria del Consell 
Comarcal del Baix Empordà. 
 

- Acorda per unanimitat APROVAR definitivament el 
Plànol de delimitació del municipi de Parlavà segons el 
que estableix la Llei 5/2003, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions situats 
en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic. 
 

- Acorda per unanimitat APROVAR inicialment el pro-
jecte d’obres de  Reforma i urbanització interior del Ce-
mentiri Municipal. 
 

- Acorda per unanimitat Aprovar el Pla de Seguretat i 
Salut de les obres Millora dels serveis i pavimentació de 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

l’accés al nucli urbà de Fonolleres i Nomenar a la senyora Sandra Fernandez Soteras coordinadora de seguretat de 
l’obra, en fase d’execució. 
 

- Aprovar provisionalment modificació de l’Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió del dia 29 d’octubre de 2014. 
 

- Acorda per unanimitat aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació de l’obra d’Asfaltatge dels vials d’accés a Fonolleres, 
tram A-C, des de la carretera C-252 fins el nucli de Fonolleres, i  el Plec de clàusules administratives particulars que 
regiran l’adjudicació i execució del referit contracte. 
 

- Acorda per unanimitat Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la conse-
llera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 
de novembre de 2014. 
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet 
judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. 
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a Catalunya des del primer 
moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espa-
nyol ha respost únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el 
futur polític del país.  
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de coaccionar el lliure dret a manifes-
tació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon funcionament de qualsevol 
societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sem-
pre, de manera cívica i pacífica. 
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir 
lliurement el seu futur. 
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament 
de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-
lo públic a través dels mitjans de comunicació. 
 
3- El dia 23 de novembre , es celebra sessió extraordinària i es prenen els següents acords:  
 
- El Ple acorda per unanimitat dels seus membres: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Parlavà, per a l’exercici econòmic 2016, junta-
ment amb les seves Bases d’execució i el resum del qual per capítols és el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAT D'INGRESSOS   
A) OPERACIONS NO FINANCERES   
A.1 OPERACIONS CORRENTS   
CAPITOL I: Impostos directes   136.300,00 
CAPITOL II: Impostos indirectes     5.000,00 
CAPITOL III: Taxes i altres ingressos    43.000,00 
CAPITOL IV: Transferències corrents   159.880,00 
CAPITOL V: Ingressos patrimonials    4.070,00 

    
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL   
CAPITOL VI: Alienació d’inversions reals 0,00 
CAPITOL VII: Transferències de capital   171.788,00 

  
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 
CAPITOL IX: Passius financers    0,00 
TOTAL  520.038,00 

ESTAT DE DESPESES   
A) OPERACIONS NO FINANCERES   
A.1 OPERACIONS CORRENTS   
CAPITOL I: Despeses de personal     90.165,00 
CAPITOL II: Despeses en Béns corrents i serveis 167.454,00 
CAPITOL III: Despeses financeres      3.000,00 
CAPITOL IV: Transferències corrents    47.250,00 

    
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL   
CAPITOL VI: Inversions reals   197.966,00 
CAPITOL VII: Transferències de capital 0,00 
CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 

  
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 
CAPITOL IX: Passius financers     14.203,00 
TOTAL   520.038,00 
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Informació municipal 

Mesura telefonia mòbil 
 

S’ha mesurat si el grau d’immissió de l’antena de telefonia mòbil instal·lada en el municipi compleix amb els paràme-
tres legalment establerts per aquest tipus d’instal·lacions i s’ha constatat que es compleix en tots els punts analit-
zats: llar d’infants, sector can Ribas, .. 
 

Nou emplaçament de la parada del bus escolar 
 

A partir d’aquest curs escolar 2015-2016, els alumnes del CEIP Francesc Cambó de Verges tindran la parada del 
bus escolar a l’esplanada de davant del local polivalent, excepte els que van a l’institut que continuarà on estava fins 
ara.   
 

Obra carrer Salvetat en fase d’execució 
 

Les obres del carrer Salvetat, costat dret, la causa de la seva demora en la finalització de les mateixes ha estat un 
mal entès entre la companyia elèctrica i el contractista, que a hores d’ara sembla que ha estat solucionat i s’espera 
que en breu acabin. Quan s’executi el costat esquerra del c/Salvetat es farà l’encreuament de la línia elèctrica de 
baixa tensió.  
Demanem disculpes a tots els veïns i us donem les gràcies per la vostra paciència! 

Segon.-  Aprovar inicialment la plantilla de personal 
comprensiva de tots els llocs de treball. 
 
A partir del proper 2 de desembre, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya preveu implantar 
un seguit de modificacions que afectaran el servei 
d’Ambulància de Suport Vital Bàsic que fins ara presta 
assistència les 24 hores diàries i els 365 dies a l’any, i 
que té la seva base a La Bisbal d’Empordà. 
De totes les modificacions que es preveuen la més sig-
nificativa és la reducció d’un 50 per cent de les hores 
diàries del servei d’ambulància, passant de les 24 hores 
actuals a 12 hores,  previstes  de manera que en horari 
nocturn,  de 20:00 h a 8:00 h, no hi haurà la presència 
d’aquest servei. En contrapartida La Bisbal serà la base 
d’un vehicle d’intervenció ràpida (VIR), un vehicle medi-
calitzat amb un tècnic i un metge i donarà cobertura 
dins i fora del Baix Empordà.  El Servei d’Emergències 
Mèdiques excusa aquesta reducció del servei de trans-
port sanitari donada la implantació d’aquest nou model 
d’assistència extrahospitalària amb la incorporació del 
VIR que suplirà les funcions de les ambulàncies medi-
calitzades però que no podran fer el trasllat de persones 
cap a l’hospital de referència. 
L’Ajuntament de Parlavà considera que aquest fet re-
presenta una pèrdua significativa del servei sanitari cap 
a la ciutadania,  que tindrà repercussió en tota l’àrea 
bàsica de Salut (ABS) de La Bisbal d'Empordà, amb 
una extensió total de 240 km2, i que comprèn 10 muni-
cipis (La Bisbal, Corçà-Casavells, Cruïlles- Monells- 
Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Forallac, Palau-Sator, 
Parlavà, Rupià, Ullastret, Ultramort), on hi habiten en 
total 16.805 persones, essent probablement la població 

més afectada la d’una edat més avançada. En aquest 
sentit, la franja d’edat a partir dels 60 anys, representa 
gairebé una quarta part d’aquest total de població de 
l’ABS de la Bisbal, que en el cas del municipi de Parla-
và representa més d’un 25 per cent  de la població.  
 

Aquest consistori manifesta la seva preocupació res-
pecte aquest canvi de model plantejat pel SEM  i consi-
dera que s’han d’esmerçar tots els esforços que calguin  
per mantenir l’actual servei d’ambulància les 24 hores al 
dia.  
 

Per tots els motius exposats, el Ple acorda per unanimi-
tat:  
Primer.- Sol·licitar al Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya el manteniment del servei d’ambu-
lància de Suport Vital Bàsic T55,  amb seu a La Bisbal 
d’Empordà,  les 24 hores al dia.  
 

Segon.- Fer arribar aquesta demanda al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a tots els grups polítics del 
Parlament de Catalunya.  
 

Tercer.- Informar a la població de la reducció del servei 
d’ambulància a través dels diversos mitjans municipals 
(pàgina web, nota de premsa, ban municipal). 
 

Quart.- Instar als municipis inclosos en l’ABS de La Bis-
bal i al Consell Comarcal del Baix Empordà perquè 
aprovin mocions de suport pel manteniment del servei 
d’ambulància. 
 

Cinquè.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció als Ser-
veis Integrats del Baix Empordà i CAP de La Bisbal. 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

Projectes en curs 
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Projectes en curs 

Soterrament de les cunetes de la carretera de Rupià  
 
La Direcció General de Carreteres ha executat l’obra de soterrament de les cunetes de la carretera de Rupià. Queda 
fora d’aquesta actuació la cuneta de davant de les cases dels carrers Sant Sebastià i Tramuntana, per tema de pres-
supost. Hem d’esperar que les facin l’any vinent. 
 
 

 
 
 
Fonolleres  
 
S’han iniciat les obres de remodelació de l’entrada al poble de Fonolleres, seguint amb la línia que ja es va portar a 
terme quan es va rehabilitar tota la zona de la plaça i així donar el projecte per acabat. S’han revisat i adequat tots 
els serveis que estan soterrats i s’acabarà amb la pavimentació. 
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Tauler d’avisos 

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. 

DIMARTS 21:00 - 22:00  

DIMECRES 15:15 - 16:15  

DIJOUS 21:00 - 22:00  

 
20:00 - 21:00  

 21:00 - 22:00  

ACTIVITATS AL PAVELLÓ POLIVALENT 

La xifra oficial del Padró d’habitants al nostre municipi en data 01-01-2015 és de 398 
habitants. 

RE
G
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NAIXEMENTS 
 

ÀLEX MASSAGUER ROS  25/06/2015 
 

DEFUNCIONS 
 

TERESA JORDI CLOPES 15/08/2015 

JESUS ANGEL MARTÍN GÓMEZ 06/09/2015 
 

 

MATRIMONIS 
 

ADRIÀ PALOL MIR I MARIA FUSTER FERNANDEZ                          20/09/2015 

MARC MASSAGUER MASPOCH I Mª DOLORS ROS JANOHER    26/10/2015 

 
DIVENDRES 
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FESTA MAJOR DE FONOLLERES 
 
 
La Festa Major de Fonolleres es va celebrar el dia 11 de juliol i 
com cada any, l’acte més concorregut és l’animació infantil. Pot 
Petit van fer ballar i jugar a petits i grans. 

INGRESSOS  

  

Bar (nit dissabte 11/07/15) 978 

 
Subvenció ordinària  

Quotes 1493,32 

Grup electrògen  

  
TOTAL INGRESSOS 2471,32 

  

DESPESES  

  

Grup JOAN & ANNA 613 

Conjunt "GRUP VEUS DE PARLAVÀ" 200 

Grup animació infan9l  0 

Casa Negre + altres begudes 511,34 

Cadires Bosch 122,75 

Impremta programes 55 

Disseny programes 25 

Gel 52 

Forn Marull (col·labora 50%) 30 
Desp (super, ferreteria, …) 152,05 

SGAES (import es9mat, no real) 120 

TOTAL DESPESES 1881,14 

  

RESULTAT (posi�u): 590,18 

BALANÇ ECONÒMIC DE LA FESTA MAJOR 
de FONOLLERES 

 
PRESENTACIÓ DELEGACIÓ ONCOLLIGA 
 
 
 
 
El 10 de juliol va tenir lloc la presentació de la 
Delegació de Parlavà de la Fundació Oncolli-
ga a Girona amb la presència de la seva pre-
sidenta, Lluïsa Ferrer, i el psicooncòleg, Jesús 
Vieytes, que ens va donar consells sobre com 
cal actuar davant la malaltia en tots els àm-
bits, personal, familiar i entorn. 
La presidenta de la Fundació ens va explicar 
quina és la tasca de l’Oncolliga, com es finan-
ça i el seu projecte més nou que consisteix en 
un Banc de perruques. 
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FESTA MAJOR DE PARLAVÀ 
 
 
 
 
 
 
La Festa Major de Parlavà va començar el divendres amb 
l’obra de teatre “Al nostre gust” de la companyia Zam Teatre 
de Torroella de Montgrí. 
Jordi Tonietti va fer ballar als més petits i l’orquestra Bora 
Bora va oferir un concert i ball el diumenge a la tarda. 
El dissabte va tenir lloc la nit jove amb l’actuació de diversos 
grups. 

FESTA MAJOR 2015 PARLAVÀ    

CONCEPTES Despeses Ingressos 

Bar  1.770,84 

Col·laboradors  590,00 

Aportació Ajuntament  3.527,84 

Venda lotería   433,00 

Actuacions Nit Jove 1200,00  

Casa Darnés 528,00  

Casa Negre 581,77  

Principal de Banyoles 600,00  

Cartells 459,00  

Lloguer de taules 85,31  

Seguretat Nit Jove 149.44  

Orquestra Bora-Bora 3.025,00  

FEC SO&LLUM -Festa Jove 1.149,50  

TOTALS  7778,02 6321,68 

BALANÇ ECONÒMIC DE LA FESTA MAJOR de PARLAVÀ 

NOTA: Animació infantil subvencionat per la Diputació de Girona 
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CAMINADES 
 
 
 
 
 
 
Amb la col·laboració de la Lluïsa Molinas 
s’han organitzat 3 caminades. 
Dues de nocturnes que es van fer el juliol i 
l’agost aprofitant les llunes plenes que ens 
han donat l’estiu. 
I una de diürna el passat 25 d’octubre. 
 
En totes tres s’ha intentat fer un recorregut 
diferent i apte per a tothom.  
Gràcies Lluïsa per la organització! 
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Eleccions al Parlament de Catalunya 

 
 
 
 
 

 
 
L’ambient electoral va començar a Parlavà amb la presentació de la 
candidatura de Junts x Si, el 23 de setembre, i vam poder comptar 
amb l’alcalde Girona, Carles Puigdemont, amb Sergi Sabrià i Lluís 
Llach; que va ser el centre d’atenció tant a la xerrada informativa com 
el dia de les votacions.  

 2015 2012 

Partit Vots % Vots % 

JxSí 239 84,15 0 0 

CUP 27 9,51 15 5,34 

C's 8 2,82 2 0,71 

PP 4 1,41 7 2,49 

PSC 4 1,41 7 2,49 

CSQP 2 0,7 0 0 

GANEMOS 0 0 0 0 

PACMA 0 0 0 0 

PIRATA 0 0 3 1,07 

RCERO 0 0 0 0 

UDC 0 0 0 0 

CiU 0 0 152 54,09 

ERC 0 0 72 25,62 

ICV-EUiA 0 0 14 4,98 

SI 0 0 4 1,42 

EB 0 0 1 0,36 

Habitants 404  

Cens 308  

Vots 284 92,21% 

Nuls 0 0,00% 

En blanc 0 0,00% 
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FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 

 
 
 
Unes dues-cents trenta persones ens van acompanyar a la celebració de la Festa d’Homenatge a la Gent Gran, una 
diada molt entranyable on es retroben amics d’infància i familiars. Com cada any es va obsequiar amb un ram de 
flors als més grans de Parlavà i Fonolleres. 
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Entrevistem a la Montse Jordà 

 
“L'educació no canvia el món,  

canvia les persones que canviaran el món...”  
Paulo Freire 

“Cap acció bona es perd en aquest món.  
En algun lloc quedarà per sempre”  

Vicenç Ferrer 
 
 
Potser molts dels vilatans que en aquests moments esteu 
llegint la revista, no coneixeu encara a la nostra entrevis-
tada, la Montse. Fa relativament poc que viu entre nosal-
tres, però estic segura que, després de conèixer una part 
del seu món, no us quedareu indiferents a la seva “lluita”. 
 
Vaig conèixer a la Montse ara deu fer un any, arran d'una 
trobada que ella mateixa va convocar per donar-nos a 
conèixer una tasca que estava a punt d'iniciar i de la qual 
en parlarem al llarg de l'entrevista. La Montse és una do-
na inquieta, altruista, lluitadora i compromesa amb diver-
ses causes i amb una sola finalitat, millorar la vida dels 
més febles, dels que pateixen. 
 
 
Hola Montse, explica'ns com i quan va ser la teva arribada al nostre poble. 
 
- Vaig venir a viure a Parlavà el juliol del 2014, fa una mica més d'un any. Jo era de Barcelona però vaig viure a 
Calabuig durant 15 anys. Calabuig és un poblet d'uns vint habitants que està al costat de Bàscara. Al principi hi 
estava bé, em vaig fer cada racó de la casa al meu gust, però amb el temps m'hi vaig començar a sentir sola.  
Vaig decidir marxar per trencar amb el meu passat i vaig venir a Parlavà perquè m'agrada viure al poble i fer 
poble. 
 
A què et dediques Montse? 
 
- Sóc infermera. Vaig estar molts anys de la meva vida treballant al Banc de Sang. Estava amb l'equip de trans-
fusions i anàlisis. No tenia massa tracte amb els malalts i a mi m'agrada estar en contacte amb la gent. Per això, 
amb el temps, me'n vaig cansar. 
Fa vint-i-cinc anys vaig començar a estudiar medecina xinesa. Vaig anar dos estius a la Xina a treballar en un 
hospital i ara només em dedico a l'acupuntura i a l'osteopatia. Abans havia fet quiromassatge, reflexologia, flors 
de Bach i osteopatia craneosacral. Treballo a Barcelona, a Torroella, a Banyoles i a Girona. 
Tinc tres fills i quatre néts. 
 
Parlem dels projectes... 
 
- A l'any 2002 anem a Mozambic amb un grup de persones a través del SETEM. Mozambic és un dels països 
més pobres del món. Durant un mes estem en un centre d'acollida de nens del carrer, nens orfes o molt petitons 
que els han abandonat. N'hi ha uns dos-cents. Viure amb aquests nens va ser molt impactant. 
Passat aquest mes i ja de tornada a Barcelona, decidim que hem de fer alguna cosa per aquests infants, que no 
podem quedar-nos de braços plegats. Ens associem i muntem una ONG. Preparem els papers, els estatuts i 
comencem a fer els primers socis entre els nostres amics i familiars.  

Vida local 
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Estem uns quatre anys ajudant en aquest centre. Allà 
els estudis de primària també són obligatoris i, men-
tre els nens cursen aquests estudis tot va relativa-
ment bé. Però els nois que surten de secundària van 
molt perduts, no tenen mitjans i es queden al carrer. 
És llavors quan ens demanen si nosaltres els hi po-
dem pagar alguna matrícula per seguir estudiant per-
què molts ho volen seguir fent.  
 
Tots els nois que volen estudiar, com que no reben 
cap mena d' ajuda, els hi diem que ens presentin un 
projecte del que volen fer i nosaltres intentem ajudar-
los perquè puguin cursar els seus estudis universita-
ris. Els hi paguem la matrícula, l'alimentació, la casa, 
el material escolar i el transport. O sigui, és una beca 
molt completa. 
 
La segona ciutat més gran de Mozambic és Beira. 
Allà hi ha la Universitat Pedagògica que prepara els 
mestres i en surten llicenciats per poder anar a treba-
llar als instituts. La majoria de les ajudes internacio-
nals van a parar a la capital, a Maputo i el govern en 
fa el què vol amb aquells diners.  
 
Com es diu la vostra ONG? 
 
- AMIZADE. Junts amb Mozambic. 
Amizade vol dir amistat en portu-
guès. 
 
Cada any van sortint i entrant nous 
nens. Actualment, a més a més dels 
que tenim a la nostra casa, fem que 
altres nens que estan acollits en al-
gun altre lloc, com pot ser amb una 
família, amb uns avis... els hi paguem tot menys l'ali-
mentació perquè ja estan en una casa cuidats. Tam-
bé tenim una colla de nenes infermeres que estan 
estudiant, alguna ja casada, una altra viu amb la ma-
re... En aquests moments tenim 11 criatures. 
 
Allà la mitjana de vida és de 36, 37 anys. Les malalti-
es més comunes i greus són la sida, la malària i la 
tuberculosi. Les vacunes no arriben, no hi ha segure-
tat social i s'han de pagar metges, hospitals i medica-
ments, però com que la majoria són pobres, no po-
den. Mengen malament, les aigües estan contamina-
des... 
 
I tu, quan vius aquestes situacions, ho pots 
aguantar? 
 
- La primera vegada que vaig veure un nen amb 

malària se'm va tren-
car el cor. El més im-
portant de tot quan 
vas en un país de Sud
-Àfrica o Amèrica Cen-
tral és agafar i oblidar-
te que ets d'aquí. Has 
de canviar el xip, estar 
allà, viure amb ells i 
com ells, viure al seu 
nivell. 
 
 
 
En quin moment esteu ara? 
 
- Estem muntant una residència d'estudiants. L'alcal-
de ens ha donat 1600m quadrats per construir-la. A 
ells també els hi va molt bé que vinguin nens de fora, 
de la província, per poder estudiar. Segurament 
aquest mes de gener hi aniré i espero que gairebé 
estigui acabada del tot i el mes de juny ja la podrem 

moblar. 
 
Quantes vegades a l'any hi sols 
anar? 
 
- Una o dues vegades. Nosaltres som 
voluntaris, no cobrem res, els viatges 
també ens els paguem nosal-
tres...perquè ens falten SOCIS!. -I 
aquí la Montse diu que ho escrigui 
amb lletres ben grans-.Si tenim socis 
podem pagar més beques. Tots els 
diners que tenim, íntegrament, van a 

parar a l'ONG. Allà hi tenim un noi que havia estat 
estudiant nostre i és el que coordina a tots els nens. 
Nosaltres li enviem tota la llista: el lloguer de la casa, 
la llum, el butà, l'alimentació... 
 
Ara ja hi han universitats de tot tipus, la majoria priva-
des que són tan cares com les d'aquí. N'hi ha dues 
que són de l'estat i són molt més barates, però les 
privades són caríssimes. Medecina, per exemple, és 
privada. Nosaltres hem tingut un noi que ha estudiat 
aquesta carrera, però no ens ho podem permetre 
perquè tot se'ns en va en aquests estudis. Ens costa 
el mateix la carrera d'un metge que quatre dels al-
tres. Infermeria també és privada. Jo estic encantada 
que estudiïn per infermeres, però només podem pa-
gar la meitat de la matrícula. 
 

Vida local 
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Per fer-te soci, què cal pagar? 
 
- A partir de 10€ al mes, pots pagar el què vulguis. Hi 
ha persones que es pensen que fer-te soci és molt 
complicat. Simplement cal donar el nº de compte i 
cada mes et treuen el que pactes, 10, 20, 30€....Amb 
30€ pagues la matrícula d'un nen per tot un any! 
 
Quants socis sou en aquests moments? 
 
- Som al voltant del centenar. Per anar bé necessita-
ríem ser uns 150 socis. 
Ara mateix tenim un noi que acaba la carrera d'engi-
nyeria i arquitectura, una mena de Ponts i Camins. 
Em va demanar si quan acabés li podíem pagar una 
formació per fer estructures, per fer cases i li hem 
hagut de dir que no ho sabem perquè si li paguem a 
ell deixarem de pagar-ne a un altre que ja havíem 
triat. I si ell treballant d'alguna cosa s'ho pot anar pa-
gant, potser nosaltres li podem donar alguna petita 
ajuda pel seu curs de formació. Si fan aquest curs 
surten molt més ben preparats. 
 
I les noies, ho tenen més complicat per estudiar? 
 
- Nosaltres voldríem tenir noies, la nostra prioritat 
seria tenir noies, però ens trobem que quan fan el 
curs per entrar a la universitat n'entren poques per-
què la família vol les nenes a casa. Tenim nenes de 
secundària que els hi paguem des de la primària fins 
a la universitat. Així hi ha més possibilitats que aca-
bin els seus estudis. Si la família els hi hagués de 
pagar part dels estudis, segur que abandonarien per 
anar a treballar, netejar la casa, tenir cura dels petits, 
anar a l'hort o formar una família i tenir fills. El que es 
feia aquí fa 50 o 60 anys. 
A l'hora d'escollir noi o noia per estudiar preferim la 
noia, tot i que sovint ens passa que paguem el primer 
any i després la nena se'ns queda a casa i són uns 
diners malaguanyats perquè es perden. 
 
Quants nens teniu en règim d'acolliment? 
 
- En aquests moments 4. Quan tinguem acabada la 
residència en podrem acollir més i tindrà una particu-
laritat i és que s'autofinanciarà sola perquè hi haurà 
habitacions per nens que vénen de fora, de famílies 
amb menys necessitats i que ho poden pagar. Tin-
dran un preu assequible, podran viure i estudiar allà. 
Nosaltres pagarem la matrícula als nostres i als altres 
no, igual que l'alimentació. 
 

En aquest punt de l'entrevista la Montse ens ex-
plica un altre projecte que té entre mans des de fa 
relativament poc: 
 
- Des de fa un any tenim un projecte que es diu 
“Junts en família”. L'hem presentat a Parlavà i l'ajun-
tament hi està interessat i l'ha acollit molt bé.  
Es tracta d'escollir una família d'un nen malalt, nor-
malment malalt de càncer. Són nens que estan a 
l'hospital i la família està molt disgregada. Es tracta 
d'ajuntar-los un cap de setmana, més endavant fa-
rem una setmana sencera, perquè la família convis-
qui, puguin parlar, puguin estar junts... fent activitats 
lúdiques. Ho portem a terme aquí a Parlavà i a la 
zona d'Olot.  
La família ve de Vall d'Hebron, que és l'hospital de 
referència. També ho fem amb gent adulta. Una ma-
re que tingui nens, que la mare o el pare estigui 
malalt i que puguin venir amb els fills a passar un cap 
de setmana per gaudir de la família, per gaudir d'ells, 
per divertir-se, sortir de l'ambient de casa seva i del 
CAP. 
 
Aquest projecte l'hem importat de França on hi ha 
una persona que ho està fent des de fa sis anys. 
Aquesta és la 103 vegades que ho ha fet. Nosaltres 
vam estar una setmana allà per veure com ho feien, 
ens va agradar molt i ho volem implantar aquí. 
Aquesta persona de moment ens fa de tutora i ve 
aquí amb nosaltres a fer el projecte durant un any 
fins que anem agafant experiència. 
 
El cap de setmana del 20, 21 i 22 de novembre ha 
vingut la primera família a Parlavà. L'hem acollit a 
Can Planas de Fonolleres. Ha sigut una família for-
mada per una àvia, una mare, un nen amb la malaltia 
de Hodgkin i dos amiguets de l'escola que li han fet 
molt de costat, perquè aquest nen no té germans. 
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Han estat fantàsticament bé a la casa de turisme rural, ens han acollit molt bé. Després hem fet una sèrie d'acti-
vitats lúdiques: el golf de Pals ens ha cedit el professor i un “green” per poder fer un joc, han menjat en el golf, 
hem fet un concert molt bonic de música de gongs i d'instruments fabricats per un noi que està a La Tallada, 
han fet ceràmica a Rupià, hem anat amb bicicletes elèctriques fins a Matajudaica, a Casavells, han fet un treball 
sensorial amb fang...A Can Planas han vingut dues noies a fer uns massatges a la mare i a l'àvia...i el diumen-
ge, que érem unes vint persones, vam menjar una fideuà boníssima feta per la Lluïsa Molinas. Hem tingut molta 
col·laboració i ens hem sentit molt ben acollits per tothom. 
Va ser un cap de setmana entranyable, molt especial per aquesta família i per tots aquells que, d'una manera o 
altra s'hi han vist implicats. 
 
El darrer missatge que deixa anar la Montse és que si això funciona, si aquestes famílies quan se'n 
vagin a casa seva han fet un canvi a millor, que puguin dir-ho a l'hospital i que a l'hospital puguin 
veure que veritablement, quan les famílies juntes estan bé, tenen un temps de relax, de convivèn-
cia, sense pensar en la malaltia, ni amb la medicació, ni amb l'hospital..., fan un tomb. I això és el 
que voldríem.  
 
-Ara en farem un seguiment- afegeix la Montse, -i veurem com enfoquen els metges la possible millora del 
seu pacient. 
 
Des de la revista El Montori fem arribar les gràcies a tots els col·laboradors!!! 
 
I sobretot a tu Montse, gran coordinadora de tots aquests actes. Moltíssimes gràcies per deixar-te 
“robar” part del teu valuós temps. 
 
A l'acabament de l'entrevista, la Montse ens ha obsequiat amb un tríptic de la seva ONG, AMIZADE. 
M'agradaria acabar amb una de les cites que hi figura: 
 
“Si fas plans per un any, sembra arròs. Si en fas per una dècada, planta arbres. Si els fas per tota la vida, 
educa una persona”. 

Rosa Pons 
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Col·laboració: Dos grans Ramons 
 

David Pagès Cassú.  
Professor de llengua i literatura catalanes i activista cultural 

 

 

Enguany commemorem el 

750è aniversari del naixe-

ment, a Peralada, del cronista 

Ramon Muntaner. També, fa 

poques setmanes, es va iniciar l’Any Llull, amb motiu del 

setè centenari de la mort d’aquest gran pensador i es-

criptor mallorquí, que s’allargarà fins al novembre del 

2016.  

Ramon Muntaner (1265-1336) és autor d’una de les 

obres més destacades de la historiografia medieval eu-

ropea: La Crònica. Abraça un període ben llarg, que va 

des de l’engendrament de Jaume I fins a la coronació 

d’Alfons III. Hi destaca l’expedició catalana a Orient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obra de Muntaner, a més d’un recull de fets històrics, 

té una clara voluntat didàctica. Busca que sigui un model 

de comportament per als futurs reis. És per aquest motiu 

que hi inclou consells i exemples, com ara el de “la mata 

de jonc”.  

Josep Pla va definir Muntaner com “un empordanès xer-

raire i divertit, un bon company per anar a Montserrat”, i 

la seva Crònica com “el llibre més divertit, més vital, més 

fascinador de la literatura catalana”.  

 

Ramon Llull (1232/1233-1315/1316) és considerat la 

figura més destacada de la cultura catalana de tots els 

segles. Home d’acció, de diàleg i reflexió. Personatge 

excepcional. Ho fou per la seva longevitat (viure més de 

vuitanta anys en la seva època era una fita a l’abast de 

molt pocs) i ho fou per la intensitat i la complexitat amb 

què visqué la seva vida i construí la seva obra. Excel·lí 

com a escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor, missio-

ner…  

 

 

 

 

 

 

 

Als trenta anys renuncià a la vida cortesana per dedicar-

se a la defensa i difusió de la doctrina cristiana. Això el 

portà a l’estudi, a la reflexió, a la prèdica, a crear centres 

d’estudi, a emprendre nombrosos viatges,  a crear un 

sistema  filosòfic que denominà l’Art i a escriure en cata-

là, llatí i àrab nombroses obres que abracen les més 

diverses branques del saber.  

Esdevingué un dels primers escriptors europeus a utilit-

zar una llengua neollatina per tractar matèries que fins 

llavors només s’escrivien en llatí. Hom el considera el 

creador del català literari. La seva obra ha tingut una 

magna influència entre destacats pensadors, des del 

mateix segle XIV fins als nostres dies. 

La celebració d’aniversaris ens convida sempre a mirar 

enrere, a conèixer la nostra història i a mostrar admiració 

i agraïment envers els grans homes i dones que la prota-

gonitzaren. Així mateix a prendre consciència que som 

fills d’un poble que ve de lluny, construït sobre una base 

sòlida i que, per això mateix, també aspira a viure amb 

plenitud. 

Manuscrit 
Biblioteca Nacional 
1342 
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Conseller Sanitari: FITXA
 16 

 
 
QUÈ CAL SABER DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL 
(HTA) 
 
És la pressió/tensió que fa la sang en circular pels vasos san-
guinis per on passa. És un factor de risc en moltes malalties 
cardiovasculars: ictus, infarts, insuficiència renal, ... Entre un 
30-45% de la població té hipertensió. 
Parlem d’hipertensió (HTA) o pressió arterial (PA) alta, quan hi 
ha una elevació continuada de: 
 

PRESSIÓ ARTERIAL SISTÒLICA (MÀXIMA) ≥ 140 mmHg 

PRESSIÓ ARTERIAL DIASTÒLICA (MÍNIMA) ≤ 90 mmHg 

 
 
 

6 CONSELLS BÀSICS O HÀBITS SALUDABLES  
PER CONTROLAR LA PA I PREVENIR LA HTA 

 
CONTROLEU EL PES CORPORAL.  
Una pèrdua del 10% del pes pot fer disminuir la TA en 1 i 2 mmHg. 
 
SEGUIU UNA ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA.  
 

 
Amb predomini de verdures, fruita, lle-
gums, hidrats de carboni, peix blau, carns 
blanques, làctics i fruits secs. Amb mode-
ració ous i carns vermelles. Es recomana 
beure molta aigua i utilitzar oli d’oliva per 
cuinar i amanir. 

 
 
 

 
MODEREU EL CONSUM DE SAL. En general, es recomana un consum de sal de 5-6 g al dia (1 

cullera de postre). Passar de 9 a 5 g, disminueix la tensió entre 4 i 5 mmHg. 
►Substituint la sal per espècies, herbes aromàtiques, suc de llimona, all.. 
►Eviteu els aliments rics en sal: begudes amb gas, olives, conserves, embotits i formatges curats. 
►Reduir la sal de la dieta: substituir el pa normal per pa sense sal. Escollir pernils amb poca sal. 
El pernil dolç porta tanta sal com el salat. 

►Alguns medicaments porten grans quantitats de sal: els comprimits i sobres efervescents. 
 

FEU ACTIVITAT FÍSICA REGULARMENT. 30-40 min d’exercici moderat al dia pot fer disminuir la 
TA MAX entre 10 i 20 mmHg. Utilitzeu els parcs de salut. 

 
REDUÏU EL CONSUM D’ALCOHOL. Els homes < 20 g dia i les dones < 10 g dia (10 g = ½ vas de 

vi= 1 vas de cervesa = ¼ de copa de licor). 
 
DEIXEU DE FUMAR. Aquesta és la decisió més important que es pot prendre per prevenir complica-

cions cardiovasculars. 

La hipertensió 
arterial 
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Informació elaborada per Núria Mir, farmacèutica del poble. 

 
 

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC 
 
Aquests tenen per objectiu reduir la possibilitat de patir complica-
cions. La correcta presa de la medicació pot reduir el risc d’ictus i 
d’infart, evitant 4 de cada 10 ictus i 1 de cada10 infarts, a la vega-
da que el preu del tractament es multiplica per 10 si es tenen 
complicacions. 
Cal prendre cada dia els medicaments antihipertensius, a la ma-
teixa hora i de la mateixa manera, per tal d’evitar interaccions en-
tre els àpats. 
 

 
FALSOS MITES 

 
EL MAL DE CAP ÉS UN SÍMPTOMA CLÀSSIC DE LA HTA.  
La HTA no dóna símptomes. En molts casos, el diagnòstic és per un examen rutinari o, en el pitjor del 

casos, per una urgència. 
 

 
UNA PRESA DE PA NORMAL VOL DIR QUE NO SÓC HIPERTENS.  

 
Una presa dintre els valors normals indica que, en aquest moment, no es té 

HPA, però és recomanable seguir un control anual, com a mesura de pre-
venció. 

 
 

PER FER UN DIAGNÒSTIC DE HTA N’HI HA PROU DE TENIR UN VALOR DE PA ELEVAT.  
Hi ha molts factors que poden alterar la PA. Exemples: emocions fortes, exercici físic, cafè, alguns 

       medicaments (cortisona, ...). Abans de la presa és recomanables reposar 5 minuts. 
 

 
SER HIPERTENS SIGNIFICA QUE SÒC UNA PERSONA CONDEMNADA.  
El que manté un control adequat és una persona amb expectativa de vida molt alta i que aquests anys 
siguin amb qualitat de vida. 

 
 
SI AMB EL TRACTAMENT LA PRESSIÓ ES NORMALITZA JA PODEM DEIXAR DE PRENDRE EL 

MEDICAMENT.  
        És una malaltia crònica. Pot ser perfectament controlada però no curada.  
        Si està bé és perquè s’està fent bé el tractament. 

 
SI PRENEM CORRECTAMENT LA MEDICACIÓ NO 
CAL PREOCUPAR-NOS DEL QUE MENGEM.  

La resposta a la medicació és millor si es pren poca sal. 
La dieta pobre en sal és aconsellable, fins i tots, en 
persones amb pressió normal. 
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Llar d’Infants El Montori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recull de fotografies de la celebració de la Castanyada. 
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SORTIDA AL CENTRE TRAMUNTANASORTIDA AL CENTRE TRAMUNTANASORTIDA AL CENTRE TRAMUNTANASORTIDA AL CENTRE TRAMUNTANA 
 
 
El dijous 1 d'Octubre els nens i nenes de Cicle 
Mitjà de l'IE Francesc Cambó de Verges vam 
fer la primera sortida del curs al Centre de Cul-
tius Tramuntana de Palafrugell. Va ser orga-
nitzada per en Josep Cots, un bon amic, junta-
ment amb les nostres mestres. 
 
El Centre Tramuntana és un centre de jardine-
ria on hi treballen persones amb diferents 
graus de discapacitat. És un espai molt gran, 
ple de plantes i arbustos de diferents tipus, tot 
molt net i ben cuidat pel personal que hi treba-
lla. 
 
 

 
 
 
Esmorzem en una gran esplanada i des-
prés de fer quatre salts, la Fina, una de 
les treballadores, ens acompanya fins a 
un local on alguns dels treballadors ens 
ensenyen a trasplantar uns arbustos i uns 
esqueixos. Ens ho passem bomba!!! En poca 
estona omplim dos carros amb testos tras-
plantats! 
 

 
 
Llavors en Josep ens acompanya a uns hivernacles on hi guarden les plantes 
més delicades. Hi fa una calor! 

 
 
Al cap d'una estona, i per grups, represen-
tem davant del personal del centre uns es-
quetxos teatrals que ens havia preparat en 
Josep uns dies abans i els teníem molt ben 
assajats. Estem una mica nerviosos, però 
ens surten de meravella i rebem molts 
aplaudiments. Creiem que els hi han agra-
dat molt. Xerrem una estona amb ells, fem 
bromes, ens cantem cançons uns als al-
tres... 

IE Francesc Cambó 

A l’hivernacle 

Plantant esqueixos 

Representant esqueixos teatrals 
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IE Francesc Cambó 

 
Més tard visitem el taller ocupacional on s'hi envasen diferents productes. Tot 
plegat és molt interessant, estem contents i emocionats. 
 
Arriba el moment d'acomiadar-nos del personal del centre. Tot són somriures, 
abraçades i molt d'agraïment per part nostra per la seva paciència i generosi-
tat. 
 
Marxem contents com uns gínjols del centre Tramuntana. La visita ha valgut 
la pena! Alguns ja pensem tornar-hi algun dia amb la nostra família. 

 
Pugem als autobusos i en Martí, el nostre xòfer, ens porta fins a la platja de 
Pals a dinar. Després de tantes emocions ens ha entrat molta gana!. 
Dinem, juguem una estona a la sorra i.......ja és hora de recollir! 

 
 
Quina jornada tan fantàstica hem passat 
plegats! 
 
Moltes gràcies a tot el personal del Centre 
Tramuntana i en especial a tu Josep, per la 
teva entrega i generositat. Gràcies!!! 
 
Alumnes i mestres de Cicle Mitjà 

 
 

Som una bona colla... I quin dia tan esplèndid que ens va fer! 

A la platja, després de dinar amb en Josep 
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Fem poble 

Coneguem els nostres nous veïns!! 

L ’À lex M assaguer R os va néixer el 25 de juny i els 

seus pares són en M arc i la  M ª D olors 

Envieu les vostres fotos i receptes a l’adreça elmontori@parlava.com 

Gastronomia 

Rocs de xocolata 

Ingredients: 
 
200 gr. ametlla ratllada 
300 gr. xocolata per desfer 
1 pell de taronja ratllada 
50 gr. de taronja confitada 
 
Preparació: 
 
Torrem les ametlles en una paella. 
Tallem la taronja a daus petits. 
Fonem la xocolata al bany maria. 
Ho remenem tot, la xocolata, l’ametlla, 
la pell de taronja i els daus de taronja 
confitada. 
Fem pilonets sobre una safata amb 
paper semivegetal. 
Ho posem a la nevera. 
 

Bon profit! 

III Cicle de Cinema Social 

Història d’un futur va ser la pel·lícula escollida per iniciar el III Cicle de Cinema Social. És una pel·lícula 
documental del 2014 on hi ha plasmades les opinions de vuit persones d´entre 71 i 94 anys sobre el pro-
cés Català. Són gent d’ideologies diverses i procedències diferents. N´hi ha que s´expressen en català i 
d´altres en castellà. Tots han mantingut al llarg de la seva vida alguna mena de compromís professional o 
polític. 
Aquesta gent gran ens dóna a través de la seva opinió una visió de la seva experiència de vida on no no-
més tracten el tema català. Parlen també de llibertat, compromís i lluita pels drets civils.  
Està disponible online per tots aquells que no vau poder venir: http://hdfutur.cat/historia-dun-futur-
condicions-i-links-descarrega/ 

L ’A rnau Palol F uster 

va néixer el 27 d’octubre 

i els seus pares són  

l’A drià  i la  M aria  
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Entreteniments 

Solucions del número 31: 

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 

3 2 7 5 9 1 6 4 8 

8 5 9 4 6 7 3 1 2 

4 6 1 2 8 3 5 9 7 

6 9 8 1 3 4 7 2 5 

7 1 2 6 5 8 9 3 4 

5 3 4 7 2 9 8 6 1 

2 8 5 3 4 6 1 7 9 

9 7 6 8 1 2 4 5 3 

1 4 3 9 7 5 2 8 6 

1. Troba 6 diferències: 

 

      
 

 

2. Busca el nom de 8 noms de bolets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Hem construït una casa amb escuradents.  

Canvia la posició de dos perquè la casa quedi de l’altre costat. 

 
               

4. Sudoku: 

 

 

A H D E L M O F A P R U A Z B 

I C S U B X C A K H D G J C E 

F U Q F T D E G V F C R A E G 

R R P I N E T E L L H L I P I 

E G A J O W J H I J O Q K U L 

D E L K P C B S X G N C Y K B 

O H A M R I O D R T F G A R M 

L C Y R O S S I N Y O L D E H 

I R A N V I G J U K H B W L O 

C O C R E L C A M A G R O C R 

U F L P L F D S E Q O J Q V Y 

N A I S L E J G I Z B A G I A 

B T D J O X T S C I K E U G F 

R L E V K U P A D L T H I B E 

G C J H I E K F M L U D T M O 

         

 5   6  1  8 

   9 1   2 4 

  5  8 2  7  

 1 7 5  6 2 8  

 8  7 3  9   

2 6   5 9    

9  8  2   5  
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AGENDA  

 
26 de Desembre 

Dia de Sant Esteve 
 

Quina de Nadal 
17:30h 

Lloc: Pavelló Polivalent 

 
CARTER REIAL 

 
Dissabte, 2 de gener 

De: 17:00 a 19:00 
Lloc: Llar d’Infants 

 

 
    

 
ARRIBADA DE SES MAJESTATS 

  ELS REIS D’ORIENT 
  Dilluns 5 de gener 

       
     18:30 a Fonolleres,  
      rebuda a la Plaça de l’Església 
     19:30 a Parlavà, rebuda a La Font 
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AGENDA 

III Cicle de Cinema Social 
 
PROPERS FÒRUMS: 
 

  29 de GENER 11 de MARÇ 22 d’ABRIL 

ACTES  
Dissabte 23 

 

11:00 Partit de futbol 
 

19:30 Teatre: Políticament incorrecte 
Grup de teatre El Drac  
de la Bisbal d’Empordà 

 
Diumenge 24 

 
Matí, a les 11:00: Ofici solemne 

a la sortida de Missa 
Audició de sardanes amb la 
Cobla Principal de Banyoles 

 

V Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 
 

Inflables per a la mainada 
 

18:30 Concert i ball al Pavelló Polivalent, 
Amb el grup Xamfaina 

 

NOTA: Els actes poden ser modificats. 

Sopar de joves: Dissabte, 16 de gener de 2015 
 

Des de la comissió de festes de Fonolleres i la comissió de festes de Parlavà volem convidar a 
tot el jovent del municipi a venir al sopar que farem el dissabte 16 de gener, a les 20:30 al pa-
velló de Parlavà. Menjarem pa amb tomata i embotits, amanida, aigua, vi, cervesa, etc. Des-
prés de sopar els més animats farem seguir la xerinola amb una mica de música. 
Veniu tots aquells que tingueu ganes de passar un bon vespre. Joves o no tan joves, al final el 
que és jove és l’esperit! I sentiu-vos lliures de convidar a amics i familiars, quants més siguem 
més riurem.  
Volem que sigui una bona ocasió per conèixer-nos més entre tots, així que no hi falteu!!! 
Preu: 8 euros 
*per poder preveure quants serem confirmeu que vindreu enviant un correu a  
comissioparlava@gmail.com o un whats up a 628 86 18 02 
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Un bon encert celebrar el sopar popular la vigília de la 
Diada! Vam passar molt bona estona amb en Toni 
Albà! Gràcies Lluís i David per ser els impulsors de 
l’acte! A veure si l’any que ve fa més bon temps i ho 
podem fer al Clos. 


