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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 l’Infermer Sr. Bonet 

 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: 19 de juliol i 15 de novembre 

Fonolleres: 20 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, Moisés Negre, 
Imma Ferrer i les mateixes famílies. 

Editorial 
 
Créixer, fer-se adult, significa aprendre, formar-
se, prendre decisions, acceptar les conseqüènci-
es d’aquestes decisions i assumir que moltes ve-
gades les coses no surten com un les té previstes 
o com un les imagina. Tot això s’aconsegueix en 
bona mesura amb una bona educació, la que re-
bem a casa i a l’escola. No només amb paraules 
sinó també amb fets. Pares, mares, avis, àvies, 
familiars, amics, mestres, us mirem i volem ser 
com vosaltres, volem actuar com vosaltres i vo-
lem que us adoneu que si som com som és gràci-
es a vosaltres, al vostre esforç i a la vostra tenaci-
tat. 
La figura del mestre, de la mestra, és un gran 
referent sobretot quan encara som petits i sentir 
que formes part d’un grup, d’una classe, d’una 
escola i que t’hi sents a gust, que tens ganes d’a-
nar-hi, que no t’avorreixes i que les persones que 
et guien s’ho creuen, s’impliquen i t’ajuden a ser 
millor persona, a tenir coneixements o a tenir curi-
ositat per tenir-los és fonamental i bàsic perquè 
en el futur siguem nosaltres els exemples a se-
guir. 
Crec que el vincle que la Rosa va sentir quan va 
ser la nostra mestra; en un sol any, el vam sentir 
també nosaltres, els seus alumnes i només po-
dem dir-li gràcies. Gràcies per ser sempre la nos-
tra senyoreta i per haver dedicat bona part del teu 
temps a l’ensenyament.  
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SALUTACIÓ 
  

 Benvolguts veïns i veïnes,  
 
 Com a representant d'un municipi, he hagut d'aprendre a centrar-me en el bé comú i, per tant, —per cohe-
rència i responsabilitat— en el projecte de govern pel qual ens heu fet confiança en aquestes legislatures. Mal-
grat tot, aquesta mirada cap al poble no pot de cap manera fer-nos oblidar que els col·lectius al capdavall són 
fets d'individus. De persones. Una a una, persona més persona i anar sumant. És així i així ha de ser. Segur que 
en aquestes últimes setmanes molts de vosaltres haureu pensat: "Sí que es estrany que les papereres siguin tan 
plenes!" o "com és que l'herba s'apodera d'aquest racó?" o "per què està tot tan empantanegat?" o "què ho fa 
que aquest carreró de casa, sempre tan net, ara es vegi descuidat?" o "la deixalleria ja no sembla la mateixa!" 
És aquí on volia anar a parar: a la importància de les persones, a la importància de la tasca i de la presència de 
les persones. D'en Sebas, que mentre lluita i es recupera i se'n surt d'una malaltia que el té fora de joc durant 
aquesta temporadeta, nosaltres no només el trobem a faltar sinó que ara més que mai sabem valorar-li que sem-
pre tingui tanta cura del nostre espai i de la nostra gent. Des de l'Ajuntament li desitgem una ràpida recuperació i 
molta empenta per anar vencent cada entrebanc que se li interposi. Deixeu-me afegir que mentre esperem que 
en Sebastià torni, el manteniment i la neteja dels nostres carrers i espais els hem encarregat a la gent del centre 
Tramuntana, que de ben segur que faran una molt bona feina. A tots vosaltres, us agraeixo molt la paciència i la 
comprensió que heu tingut aquests dies en què no hem tingut el poble tal com ens agrada, i us agrairia també 
que entre tots ens ajudéssiu a mantenir els espais nets i endreçats, i a evitar les actituds inconscients o poc res-
ponsables, que posen en perill el nostre preuat entorn (extremem, doncs, la precaució per les revetlles, sobretot 
amb els coets, ja que us recordo que estem en un entorn rústic especialment vulnerable en aquesta època). 
I si bé les persones som totes essencials, també és veritat que l'Ajuntament té el deure de vetllar pels projectes 
que facin millor el nostre municipi. En aquest sentit, doncs, em fa una il·lusió especial poder-vos avançar que 
aquest estiu encetem un primer cicle de concerts amb músics del nostre entorn i tapes a la fresca que segur que 
seran una bona manera d'acostar-nos i donar suport al nostre patrimoni cultural i gastronòmic, molt ric però a 
vegades oblidat, i també donar-lo a conèixer a la gent que vulgui visitar-nos. Tenim ganes que aquesta aposta 
per la cultura no sigui només un fet puntual sinó que sorgeixin noves propostes en aquesta línia. Així mateix, i 
acomplint el programa que us vam presentar amb il·lusió ara fa una mica més d'un any, finalment hem pogut dur 
a terme unes obres molt demanades pels veïns: la millora del ferm i dels serveis de l'entrada de Fonolleres, i el 
reasfaltatge del camí de Fonolleres. També estem tirant endavant la reforma i ampliació del cementiri, que ben 
aviat serà una realitat, i la construcció d'un centre multifuncional que doni resposta a la necessitat que té el poble 
d'un espai social i de punt de trobada —sobretot per a la gent gran i per als joves— que aculli les ganes que te-
nim tots d'enraonar, fer-nos companyia i poder emprendre aquelles iniciatives que fan més agradable i profitós el 
nostre temps. 
I com que parlem d'iniciatives i de temps, no puc deixar de fer esment de la gent que dedica part de la seva vida 
a fer menys difícil la vida dels altres. Parlo, per exemple, de la Nuri i en Josep de can Ribas, que ja fa més d'un 
any que van crear la delegació de l'Oncolliga a Parlavà. Els animem a continuar en aquest camí d'acompanya-
ment a malalts de càncer i de fer-nos conscients a tots que la fragilitat del cos i el coratge de l'esperit sovint van 
molt de bracet. Parlo també de la gent que, com la Lluïsa Molinas i tants d'altres voluntaris, estan treballant amb 
els refugiats sirians i de tantes altres guerres que ferotgement atempten contra els drets humans. Com a admi-
nistració pública, ens genera molta impotència no poder fer gaire res per arribar a aquesta gent que s'ho estan 
passant tan malament. Deixeu-me com a mínim, doncs, reconèixer la tasca dels valents que s'hi apropen i que 
després ens fan prendre consciència que vivim en un territori i un context privilegiats. 
I és que és així i ho hem de saber veure així. Tenim un entorn que és una meravella, uns serveis sanitaris i edu-
catius d'excepció, i la gent il·lusionada per tirar endavant la creació d'un país nou. El nostre Ajuntament, com la 
gran majoria d'ajuntaments, no defallirem en aquest objectiu, perquè tenim clar que no només hem de dedicar-
nos a la gestió responsable dels recursos per millorar el poble i la vida de la gent que hi viu, sinó que també ens 
toca apropar-nos als somnis i transformar les il·lusions en realitats. Tot això, però, no ho podrem fer de cap ma-
nera sense l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. És molt trist que en un moment tan crucial de la nos-
tra història siguem incapaços d'aparcar les diferències i anar tots a la una, i és igual de trist que el compromís i la 
paraula donada estiguin perdent tant de valor. Deu ser que a poble no hi estem acostumats. 
Salut i bon estiu a tothom! 
 
L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol. 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 18 de gener es celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 

 
- Acorda per, unanimitat, aprovar definitivament el projecte d’obres de Reforma interior i urbanització del Ce-
mentiri Municipal, redactat pels tècnics de l’Àrea d’Arquitectura i Enginyeria del Consell Comarcal del Baix Em-
pordà, amb un pressupost d’execució per contracte de 112.986,91 euros (IVA inclòs). 
 
- Acorda, per unanimitat, aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, de 
l’obra de Reforma interior i urbanització del Cementiri Municipal, i el Plec de clàusules administratives particulars 
que regiran l’adjudicació i execució del referit contracte. 
Aprova l’obertura del concurs públic per a l’adjudicació del contracte. La licitació s’ajornarà el temps necessari 
en el cas de què es formulin reclamacions contra el plec de clàusules administratives. 
 
- Acorda, per unanimitat, concedir una subvenció de 50 euros mensuals destinats a minorar la quota única de 
240 euros/mensuals que abonen les famílies dels nens matriculats a la llar d’infants municipal, curs 2015-2016, 
per reunir els requisits de les bases aprovades pel Ple de l’ajuntament de Parlavà en la sessió del 30 de setem-
bre de 2015. 
 
2- El dia 10 de febrer es celebra sessió ordinària i es prenen els següent acords: 

 

- Adjudicar a l’empresa Construccions Fusté, SA, el contracte d’obres de Reforma i urbanització interior del Ce-

mentiri de Parlavà, per l’import net de 63.136,59 euros i 13.258,68 euros d’IVA, tramitat per procediment obert, 

diversos criteris d’adjudicació i  tramitació urgent, aprovat pel acord plenari de data 18 de gener de 2016 i publi-

cat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.13 de 21 de gener de 2016, en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya núm. 7043, el 22 de gener de 2016 i en el Perfil del contractant. 

 
3- El dia 25 d’abril es celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords:  

 
- Es posen en coneixement del ple diferents decrets d’alcaldia: 
Decret per sol·licitar la inclusió en el programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de 
baix risc de transmissió de legionel·losi de Dipsalut, convocatòria 2016. 
Decret per sol·licitar la inclusió en el programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils de Dipsa-
lut, convocatòria 2016. 
Decret d’aprovació de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 
 
- Ratificar l’acord de la Junta de Govern del dia 24 de febrer de 2016, que va aprovar el Pla de Seguretat i Salut 
de les obres d’Asfaltatge dels vials d’accés a Fonolleres (tram A-C, entre la carretera C-252 i el nucli de Fonolle-
res) i nomenar a la coordinadora de seguretat de l’obra, en fase d’execució. 
 
- Ratificar l’acord de la Junta de Govern del dia 12 d’abril de 2016, que va aprovar la inclusió en el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) d’aquest municipi de l’acció 1.1.13 Millora dels tancaments de l’edifici de l’antiga 
casa dels mestres. 
 
- Acorda la dedicació en règim de dedicació parcial, amb un percentatge del setanta-cinc per cent, a l’Alcalde-
President de la corporació, assignant-li una retribució mensual per a l’exercici 2016, de 774,92 euros (salari ba-
se), a raó de dotze mensualitats, amb efectes a 1 de gener de 2016.  
 
- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la inclusió en la convocatòria d’atorgament de compensacions econò-
miques a favor dels ajuntament perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 
2016, aprovada per Resolució GAH/738/2016, de 17 de març.  
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

 
- Aprovar la relació d’obligats al pagament del Padró 
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, cor-
responents a l’exercici 2016, que importa la quantitat 
de 20.356,79 euros. 
 
- Aprovar la relació dels obligats al pagament de la 
Taxa del servei de Cementiri, corresponent a l’exerci-
ci 2016, la qual importa la quantitat de 817,50 euros. 
 
- Aprovar la relació dels obligats al pagament de la 
Taxa del servei de recollida de deixalles, correspo-
nent a l’exercici 2016. 
 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
Reforma i urbanització interior del Cementiri munici-
pal i nomenar coordinadora de seguretat de l’obra, en 
fase d’execució. 
 
- Atès que l’actual termini de pagament de la Genera-
litat de Catalunya, comportaria l’incompliment per 
part d’aquesta corporació del termini legal de paga-
ment a proveïdors (30 dies a comptar des de la data 
d’aprovació de la corresponent certificació d’obra), i 
la possible exigència per part del contractista del pa-
gament dels interessos meritats pel deute, s’acorda, 
per unanimitat, sol·licitar a diverses entitats finance-
res presentin oferta econòmica per a la constitució 
d’un préstec. 
 

- Comunicar a la Direcció General de Política Finance-

ra i Assegurances, de la Generalitat de Catalunya, la 

concertació del referit préstec a llarg termini. 

 
- El Ple acorda, per unanimitat, donar suport a la Mo-
ció del món local en contra de l’acord entre la Unió 
Europea i l’Estat de Turquia. 
 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre 
un acord que vulnera la legislació que protegeix les 
persones refugiades i posa en joc els drets humans. 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
que aglutina els municipis catalans i institucions su-
pramunicipals que treballen conjuntament per la soli-
daritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest 
acord que no respecta el Dret Internacional.  
(...) 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta 
adequada garantint condicions dignes a totes les 
persones dins del territori propi comunitari, com ve-

iem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Ido-
meni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al 
món local, a la societat civil organitzada, i a les ciuta-
danes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa ver-
gonya i  
 
Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en fun-
cions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i 
Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugi-
ats que han arribat a Grècia i que tota negociació en 
el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte 
dels drets humans i el Dret Internacional. 

Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protec-
ció internacional legals i segures en països d'origen i 
trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de 
persones reubicades i reassentades que li correspo-
nen. 

Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant 
en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les 
persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

Assegurar el desplegament del Pla de Protecció In-
ternacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Go-
vern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de 
gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i 
suficient per a poder implementar les mesures con-
cretes que en recull, que garanteixin una acollida 
estable i de qualitat. 

Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis 
com a territori d’acollida i protecció. Adaptant els 
plans d’acollida municipal a les necessitats especials 
de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva 
vida en família i la seva integració.  

Donarem suport i col·laborarem amb les entitats cata-
lanes i xarxes d’entitats que treballin en l'acollida i el 

servei a les persones sol·licitants d’asil.  

Definirem els serveis i infraestructures que poden 
oferir els nostres municipis per acollir les persones 
sol·licitants d’asil.  

Treballarem en la sensibilització i el compromís de la 
població del municipi per garantir la integració de les 
persones refugiades, creant els vincles i la interacció 
necessària per prevenir el racisme i/o la discrimina-
ció, i promoure la cohesió social.    

Endegarem i garantirem polítiques municipals de 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.  

 
- El Ple acorda per unanimitat aprovar la proposta de conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els 
ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Forallac, Palau 
Sator, Parlavà, La Pera, Rupià, Ullastret i Ultramort, de traspàs dels serveis socials bàsics d’atenció primària 
(SBAS Sector 1). 
 

1- El dia 5 de febrer es celebra junta de govern local i es prenen els següents acords: 

 

- La Junta de Govern Local acorda APROVAR la liquidació presentada per la societat SOREA, SAU, correspo-
nent al cànon de l’aigua i clavegueram del 4rt.trimestre de 2015 per un import de 2.088,03 EUR a favor de Sorea i 
APROVAR l’estat de comptes a 12 de gener de 2016 que dóna un saldo total de 8.956,00 EUR a favor de SO-
REA. 
 
2- El dia 24 de febrer es celebra junta de govern local i es prenen els següents acords: 
 
- CONCEDIR llicència urbanística a Gas Natural Distribución SDG, SA, per a l’obertura d’una cala sobre vorera i 
calçada de 2x0,3 m2 al Camí Vell de Rupià, núm. 12, per a la instal·lació d’una presa de connexió a la xarxa de 
nous punts de subministrament. 
 
- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció de TRES MIL EUROS destinada a l’arranjament del ferm 
i a la sega de la vegetació de diversos camins de titularitat municipal, dins de la convocatòria de subvencions per 
a actuacions en camins rurals i matèria forestal, any 2016 aprovada per acord de la Junta de Govern de la Dipu-
tació de Girona en sessió de data 2 de febrer de 2016. 
 
- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, les subvencions tot seguit relacionades, amb càrrec al Fons de coopera-
ció econòmica i cultural, exercici 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ajun-
tament de Parlavà en relació amb el projecte de servei comunitari. Aquest conveni tindrà una vigència inicial que 
anirà des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2017, havent-hi la possibilitat de prorrogar-lo si així ho 
acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència. 
 
- AUTORITZAR la instal·lació de banderoles a les columnes de l’enllumenat públic als sol·licitants  
 

3- El dia 31 de març es celebra junta de govern local i es prenen els següents acords: 

 
- APROVAR la devolució de la fiança constituïda davant d’aquest ajuntament per ARCOVALENO RESTAURO, 
SL, com empresa adjudicatària de les obres  d’Arranjament de la façana principal de l’Església parroquial de Sant 

PRINCIPALS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Destí subvenció 

Import despeses pre-

vistes/pressupost (€) Subvenció del Fons (€) 

Activitats culturals 2016 
                                           

8.907,00 4.220,40 

Despeses corrents enllumenat públic 21.000,00 1.163,59 

Arranjament dels vials asfaltats de Fonolleres 
                                        

22.752,01                       22.752,01 
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Informació municipal 

Feliu de Parlavà, per un import de 1.168,01 EUR, per 
haver transcorregut l’any de garantia establert en el 
plec de clàusules administratives particulars que va-
ren regir la seva adjudicació  
 
- AUTORITZAR la instal·lació de banderoles a les 
columnes de l’enllumenat públic als sol·licitants. 
 
4- El dia 12 d’abril es celebra junta de govern local i 

es prenen els següents acords: 

 

- APROVAR la inclusió en el Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) d’aquest municipi de l’acció 1.1.13 
Millora dels tancaments de l’edifici de l’antiga casa 
dels mestres. 
 
- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la inclusió en 
la convocatòria de les subvencions  de la campanya 
“Del pla a l’acció”, any 2016, i demanar una subven-
ció de SET-MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUR 

AMB SETZE CÈNTIMS (7.593,16 €), destinada al 
finançament parcial de les referides actuacions. 
 

- AUTORITZAR a l’associació Oncolliga Girona la 
realització d’una caminada popular en el municipi, el 
dia 22 de maig de 2016. 
 
5- El dia 11 de maig es celebra junta de govern local 
i es prenen els següents acords: 
 
- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Baix Empordà i l’ajuntament de 
Parlavà, per a la prestació de serveis d’assistència i 
assessorament en l’aplicació de la normativa de 
transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
- APROVAR el Conveni entre l’Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona i l’Ajunta-
ment de Parlavà, referent a la gestió del desfi-
bril·lador fix emplaçat a la Zona d’Equipaments del 
Camp d’en Plaja, la cessió del qual és d’acord amb el 
qual Dipsalut assumeix el seu manteniment la cessió 
del qual és gratuïta amb caràcter indefinit, segons 
conveni signat entre Dipsalut i aquest ajuntament en 
data 26 d’abril de 2012. 
 
- SOL·LICITAR a Dipsalut, Organisme Autònom de 
Salut de la Diputació de Girona assessorament tècnic 
pel trasllat del desfibril·lador fix instal·lat en l’entrada 
del local polivalent de la zona d’equipaments del 
Camp d’en Plaja, a un altre emplaçament en  la ma-
teixa zona, que es consideri igual d’idoni que l’actual. 
 
6- El dia 25 de maig es celebra junta de govern local 

i es prenen els següents acords: 

 

- APROVAR la despesa corresponent al canvi d’em-
plaçament del desfibril·lador fix, per un import de 
772,38 EUR, amb càrrec a la partida pressupostària 
16-920-22706. 
 

PRINCIPALS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Fotografies de la finalització del treballs de la vorera del carrer Salvetat i reasfaltage del ferm deteriorat a la rotonda i carretera 
general. 
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Informació municipal 

PROJECTES EN CURS 
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Informació municipal 

PROJECTES EN CURS 
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Informació municipal 

PROJECTES EN CURS 
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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 tigre és actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les cases, 
i s’amaga en àrees ombrívoles. Volen fins a uns 400 metres del lloc de cria. 
Les femelles produeixen molèsties a causa del nombre tan elevat de picades 
que fan. 
Aquest mosquit té la capacitat d’actuar com a vector d’algunes malalties, com 
les produïdes pels virus de Chikungunya, dengue i Zika. 
 
Informació extreta del fulletó editat per la Generalitat de Catalana, edició 2016. 
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Tauler d’avisos 

Fem un bon ús de la deixalleria municipal 
 
 
En les darreres setmanes s'ha detectat algun comportament incívic a la deixalleria, per això des de l'Ajuntament de 
Parlavà creiem que és bo repassar alguns conceptes sobre l'ús que n'hem de fer entre tots. 
 
La deixalleria és un bé del qual ens en beneficiem molts dels habitants de Parlavà i Fonolleres, però perquè continuï 
funcionant de forma correcta cal evitar situacions com la que s'ha viscut fa poc quan algú ha descarregat un remolc o 
camió de forma indiscriminada prop del contenidor de residus voluminosos i a més a més ho fa fet a terra perquè 
segurament li era més senzill que fer-ho a dins. Hi havia restes de tot tipus: runa, deixalles de lampisteria, restes 
informàtiques, pots amb líquids i sòlids, plàstics... i altres coses que en qualsevol cas tampoc haurien d'anar dins 
d'aquest contenidor. 
 
Recordar a tothom que l'ús de la deixalleria és restringit als residents de Parlavà i Fonolleres, que si ho demanen 
tenen una clau per accedir-hi. Però s'han de seguir unes normes bàsiques, la majoria de sentit comú, entre les quals: 
 
- L'accés a la deixalleria és reservat per als residents, no és correcte deixar la clau d'accés a gent de fora del poble. 
 
- L’ús de la deixalleria queda reservat a restes dins de l'àmbit domèstic, la deixalleria no deixa de ser una ampliació 
del servei bàsic d'escombraries per a cada casa, per tant no es poden dur a la deixalleria restes de professionals 
industrials, de construcció, de lampisteria, de jardiners... ni tampoc és correcte deixar la clau d'accés a algú que us 
faci servei a casa. Per entendre’ns, podeu portar restes de poda o la gespa tallada per vosaltres mateixos, però si 
contracteu aquest servei a un jardiner, ell ha de portar-ho a un altre lloc específic per a professionals.  
 
- Quan es va a la deixalleria s'han de tenir les coses ja classificades o un cop allà pensar a quin lloc va cadascuna, el 
contenidor de residus voluminosos, com el seu nom indica, només és per deixalles de gran volum, no és un conteni-
dor de rebuig on hi va tot de cop perquè és el que està més a prop de l'entrada i així vaig per feina i m'estalvio de 
pensar on va cada cosa... (segur que tots els usuaris heu vist més d'un cop com en aquest contenidor hi han restes 
que no corresponen). 
 
 
- Al fons de la deixalleria a mà dreta, hi ha un barracó 
que mai està tancat amb clau. Si mai hi heu entrat, feu
-ho el proper cop que hi aneu; i veureu com és un 
espai magnífic per deixar de forma organitzada restes 
específiques, com ara bombetes, piles, olis, restes 
informàtiques, i tot tipus de residus de petit volum, de 
forma ordenada i classificada. 
 
Si algú ha estat testimoni d'alguna descàrrega incívi-
ca, agrairíem que s'informés a l'Ajuntament. De la 
mateixa manera ,si hi ha alguna entrega massiva, 
també estaria bé que s'informés de la mateixa, perquè 
ens hem trobat que el contenidor reservat a fusteria 
s'ha omplert al cap de pocs dies després de buidar-lo 
quan en condicions normals hauria de tardar unes 
quantes setmanes a fer-ho. 
 
 
És necessària la col·laboració de tots per mantenir el servei de deixalleria tal com el tenim, si es repeteixen actes 
incívics potser haurem de plantejar-nos algun tipus de vigilància o bé restringir els horaris d'accés com es feia en els 
inicis de la deixalleria. 
 
Aprofitem per agrair a la gran majoria dels usuaris de la deixalleria que n'han fet un bon ús fins ara, i segur que amb 
la col·laboració de tots això es farà extensiu a tothom. 

Fer un mal ús del contenidor de trastos grossos ens comporta 
un sobre cost. Si no es fa un correcte reciclatge tot es paga com 
a rebuig. 
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Tauler d’avisos 

DESPERFECTES EN EL MOBILIARI URBÀ 
 
Darrerament, hem detectat desperfectes en el mobiliari urbà del nostre municipi. Desitgem que no es tornin a 
repetir i agrairem que si algun veí té constància de fets semblants o ha vist els infractors ho comuniqui a l’Ajun-
tament o als cossos de seguretat. Cal que entre tots cuidem el nostre poble. Gràcies. 

CANVI D’UBICACIÓ DEL DESFIBRIL·LADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb les obres d’ampliació del pavelló polivalent 
s’ha desmuntat el parc de salut, i s’estudiarà la 
seva instal·lació en un altre lloc. També s’ha can-
viat la ubicació del desfibril·lador.  
En aquest cas, s’ha pogut col·locar a l’esquerra 
de l’entrada del mateix pavelló polivalent. 

US RECORDEM QUE NO ES POT FER FOC AL BOSC 
 
 
El Divendres Sant hi va haver un petit incendi a dalt del Montori. Agraïm als veïns de La Sala que ens van avi-
sar i us recordem que és molt perillós fer foc al bosc. 
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Vida local 

FESTES DE NADAL I REIS 
 

 
 
 
 
 
Quina de Sant Esteve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carter reial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges de la pedregada de la tarda de reis. 

(Trobareu les fotografies de l’arribada del Reis Mags a la contraportada.) 
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Vida local 
RECULL DE FOTOGRAFIES 
FESTA PETITA DE SANT SEBASTIÀ 
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RECULL DE FOTOGRAFIES SOPAR DE LA DONA 2016 

Vida local 



 

 - 17                         

Gastronomia 

Solidaritat 

RECOLLIDA DE FONS A FAVOR DE L’ONCOLLIGA. 
 

La delegació de l’Oncolliga de Girona de Parlavà va 
organitzar diverses activitats per tal de recollir fons i 
ajudar a malalts i familiars que pateixen càncer.  

 
 
 
 
El 27 de desembre vam poder gaudir d’un concert tribut 
a la Trinca a càrrec del grup Pebrots amb la presència 
de Miquel Àngel Pascual de la Trinca que va presentar i 
dirigir l’espectacle. 
 
I el 22 de maig es va celebrar la segona caminada soli-
dària, aquest any amb dos recorreguts. 

Galetes de xocolata de patates xips 
 
Ingredients: 
 
1 bossa de patates xips 
1 tauleta de xocolata fondant 
Ametlla trossejada 
Mantega, 30 grams per tauleta 
 

Preparació: 
 
Desfer la xocolata amb la mantega. 
Torrar l’ametlla amb la mantega a la paella. 
Passar les patates per la xocolata, deixar assecar sobre la reixeta o safata. 
Posar l’ametlla sobre les patates. 

Bon profit! 
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FER DE MESTRA 
“Sempre he tingut clar que el bon mestre ha de seguir a l'alumne, mai a l'inrevés” 

 

No recordo ara mateix si mai alguna persona pro-

pera em va fer la típica pregunta: -Què vols ser 

quan siguis gran? 

El que sí tinc clar és que sempre, sempre, he vol-

gut ser mestra. Encara ara, recordant la meva in-

fantesa, visualitzo el cosidor de casa meva, amb la 

mare acabant alguna peça de roba i jo fent de se-

nyoreta a les meves nines. O durant les caloroses 

tardes d'estiu quan ens reuníem amb les meves 

amigues a l'entrada, l'espai més fresc de casa i 

també practicava amb elles. Devíem tenir uns 7 o 

8 anys. Qui m'havia de dir en aquells moments 

que ja estava començant les pràctiques del que 

seria uns anys més tard l'ofici de la meva vida!!! 

 

Van anar passant els anys. La meva era una família humil i de poble. Jo era conscient que no seria fàcil 

pels meus pares pagar-me una carrera. Curso el batxillerat elemental a l'Institut de La Bisbal i el superior, 

més el COU, al de Palafrugell. En aquest darrer, vaig tenir un professor que ens aconsellava que no féssim 

de mestres, ho recordo perfectament, perquè, segons ell, en aquella època un mestre guanyava un sou molt 

petit. Vaig dubtar dos o tres dies, no més. 

 

L'any 1974, als 18 anys, m'instal·lo a Girona i començo Magisteri. Estudiar una carrera comporta unes 

despeses importants i encara més si no vius a la mateixa ciutat: llibres, desplaçaments, alimentació, pis 

d'estudiants...Aprofito els estius per treballar de cambrera, de maitre o en algun supermercat. Es tracta de 

donar un cop de mà a l'economia familiar. Per cert, guardo molts bons records de totes aquestes tempora-

des estiuenques treballant de valent. 

 

L'any 75 va morir el dictador. Aquell segon curs de magisteri va ser molt atípic. A part d'anar a la univer-

sitat, ens reuníem sovint en garatges fèiem assemblees, manifestacions pels carrers de Girona,.. Ens vàrem 

saltar moltíssimes classes!. Havíem hagut de callar tant de temps...! El recordo com un despertar a la lli-

bertat, al poder ser, al poder expressar-te sense por...i als 20 anys et volies menjar el món! 

 

El curs 76/77 ja sóc mestra!!! Mentre em preparo per les oposicions trobo feina en una escola privada de 

Palafrugell. Era una escola exclusivament de nenes. En tenia 36 i cursaven 1r i 2n. Van ser els meus pri-

mers “conillets d'índies”, pobretes! 

 

La meva primera destinació oficial és a Palamós, a l'escola Ruiz Giménez. Hi treballo tres cursos. El pri-

mer any em toquen un grup de 42 nens i nenes de P5!!! La majoria eren fills d'immigrants arribats de dife-

rents llocs de la península. Hi havia cada bitxo!!! Els primers dies creia que no me'n sortiria. Treballàvem 

amb fitxes perquè no utilitzàvem llibres i cada vespre les havia de preparar a mà. Acabava a les tantes de 

la matinada! Aleshores les fotocopiadores encara no havien arribat a les escoles. 

Recordo una anècdota d'aquell mateix any com si fos ara. Corria el mes de maig, les temperatures comen-

çaven a enfilar-se i hi havia una “passa” de mal de panxa. Uns dies abans la direcció ens havia informat 

que aquell dia tindríem l'honor de rebre la visita del President de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol. 

Aquell dia, més que mai, procures que la classe estigui ben endreçada, tens els 42 nens avisats pel que fa a 

comportament... i just cinc minuts abans que el President faci acte de presència a la meva classe, un alum-

ne comença a vomitar i tot darrera un altre...i un altre....total, el senyor Jordi Pujol “m'enganxa” amb la 

galleda i la fregona a la mà, la classe ben esvalotada i unes olors...Volia tornar-me invisible!!! 

A part d'aquesta anècdota tan accidentada guardo un bon record dels meus tres anys passats a l'escola de 

Palamós. 

 

Vida local 

A l’escola de Corçà. Any 1962. 
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Corria el curs 1981-1982. Propera destinació: Par-

lavà. Sempre he estat una gran defensora de l'esco-

la rural. Crec que té molts més avantatges que in-

convenients, d'aquí que em fa molta il·lusió aques-

ta nova experiència. El mateix dia que em donen la 

nova plaça em presento al llavors alcalde senyor 

Gispert. Acudim fins a l'escola i fem una valoració 

de les mancances de cares al nou curs: cal pintar 

les parets, les pissarres, les taules, que encara són 

de fusta, tapar alguna escletxa...en fi, comencem 

les classes el setembre i l'escola presenta la cara 

ben neta.  

 

Han passat molts anys des de llavors, però recordo 

com si fos ara la distribució de l'única aula que 

teníem i dels seus protagonistes principals, els 

alumnes. Són 28 nens i nenes, repartits en grups de 

P4 fins a 4t. Aquí hi hauríem d'afegir els hàmsters, 

el canari, els peixos...Sort en tenia de les cinc pis-

sarres que cada dia, abans de marxar cap a casa a 

la tarda-vespre ja deixava plenes de feina per l'en-

demà. Així, mentre al matí començava per expli-

car als més petits, la resta ja anaven treballant. 

La mainada sortia al pati i no hi teníem ni una tan-

ca separadora amb la carretera!!! Les vegades que 

la pilota hi anava a parar i l'havien d'anar a buscar 

ells!!!No vam tenir mai cap ensurt. Un detall in-

teressant que ara, tal i com va tot, semblaria increï-

ble que passés.  

De tant en tant fèiem alguna excursioneta cap al 

Montori, sobretot durant l'època de la ginesta, en 

recollíem i, a l'arribar a l'escola fèiem unes catifes 

impressionants. A l'hivern vam anar fins a Vallter 

a tocar la neu. Més d'un va arribar amb el cul re-

mullat! 

 

Guardo un molt bon record de la meva estada com 

a mestra a Parlavà, sobretot per les famílies que 

m'hi vaig trobar. Tot i la meva joventut i amb no 

massa experiència mai em van fer sentir sola, ans 

al contrari, sempre disposades a donar un cop de 

mà. El mateix haig de dir del senyor Gispert i la 

seva dona, la senyora Mª Carme. Des del primer 

dia em van fer sentir com a casa. Jo llavors era una 

noieta molt jove. Em casava aquell estiu del 82. 

Crec que el meu pas per l'escola de Parlavà aquell 

únic curs em va obrir les portes per uns quants 

anys més tard, venir-hi a establir la meva residèn-

cia habitual. 

 

El curs 82-83 em donen la plaça definitiva a l'es-

cola de Verges, fins aquest febrer que m'hi acabo 

de jubilar. Han estat 33 anys intensos, feliços, en-

mig de la mainada, les famílies i els mestres. 

 

Vida local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola de Parlavà. 

Curs 1981/82.  

Excursió a Vallter 

Escola de Verges. Colònies 1991. 
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Des d'aquí vull fer arribar la meva gratitud als companys de l'es-

cola de Verges. Han estat molts al llarg de tants anys...i, com 

que em coneixen bé, m'han fet una “jubilació a mida”: envolta-

da de nens i nenes, d'adolescents, de cançons dedicades, de tea-

tre, d'escrits i dedicatòries que arriben al cor, de somriures i 

abraçades. Gràcies a tots els que ho heu fet possible!. 

 

Només em queda dir que he estat molt feliç fent de mestra i des 

d'aquí reivindico la figura del bon mestre. Em costa veure el 

“fer de mestre” com un ofici. A qualsevol treball és bàsic uns 

anys d'aprenentatge. Al de mestre també, però sobretot se “n’ha 

de ser, s'ha de sentir”. Què vull dir amb això? Un bon mestre ha 

de tenir passió, entrega, creació, empatia, connexió amb l'alum-

ne, hi ha de creure. Ha d'estar obert a la cultura, al saber, amb 

una flexibilitat extraordinària. Tot des del cor, llavors és quan es 

produeix l'aprenentatge. 

Gran part de tot l'engranatge que forma part d'un bon mestre no 

s'aprèn enlloc, es porta a dins. Potser per això molt sovint se l'ha 

qualificat com “tenir vocació per fer de mestre”. 

 

En aquest punt voldria fer un incís sobre les mancances que, 

encara ara, tenen els estudis de magisteri. És una opinió molt 

personal i pel que sé, poca cosa ha canviat aquests darrers anys. 

Em sap greu haver d'afirmar això. Et “fas mestre” quan tens 

contacte amb els nens, durant el joc, en el dia a dia, quan passes 

estones conversant amb ells, quan entens un somriure o una cara 

de preocupació, quan saps escoltar més que parlar...Reivindico 

moltes més hores de pràctiques en els ensenyaments de magiste-

ri, in situ, a les escoles, amb la mainada i no tantes hores tancats 

entre les quatre parets d'una universitat transmetent-nos només 

continguts. Està clar que has de tenir uns coneixements, però 

sobretot, sobretot, els has de saber transmetre i aquí cal il·lusió, 

passió, implicació, sensibilitat, estimació i respecte envers els 

actors de tot aquest procés que són els infants.  

Sempre he tingut clar que el bon mestre ha de seguir a l'alumne, 

mai a l'inrevés. Per això cada classe és especial, diferent...Els 

protagonistes -els nens- amb el temps, han anat creant unes di-

nàmiques que tenen molt a veure amb la seva manera de ser i 

d'actuar. El mestre fa simplement d'acompanyant i de guia d'a-

quest procés d'aprenentatge. Ha d'observar molt i parlar poc, ha 

d'escoltar, animar, encoratjar i sobretot, estimar.  

 

Sempre he tingut molt present “l'ambient” que un bon professio-

nal de l'educació ha de crear dins la seva classe. Ambient tran-

quil, dinàmic, d'ajuda, de respecte, de cooperació i no de com-

petició, ambient de confiança, de treball relaxat...Per aconseguir

-ho cal crear espais de diàleg, on cadascú pugui donar la seva 

opinió obertament sense tenir por de sentir-se criticat, on es res-

pectin les diferències (de nacionalitat, de cultura...), on, el més 

important sigui el camí i no el resultat. Amb l'edat m'he anat 

fent cada vegada més defensora de l'escola sense proves, sense 

exàmens, al menys a Primària. Crec que tallen el gaudi d'apren-

dre per aprendre. Amb una bona observació per part del mestre i 

amb el treball diari a l'aula es poden treure moltes conclusions 

del procés d'aprenentatge de cada alumne. 

Vida local 

Trobada a la Mota amb els nois del  

centre Tramuntana.  

Curs 2015/16. 

Colònies a Vilopriu amb l’escola de Verges. 

Curs 2014/15  

Les mestres de Cicle Mitjà  

preparant els jocs de les colònies.  

Curs 2014/15 
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He parlat del context de l'aula com a lloc on es dóna l'aprenentatge, però les escoles haurien d'obrir-se més 

a l'exterior i aprendre més de les experiències viscudes (fer més sortides i visites escolars); de les relacions 

amb els altres (obrir els espais d'aula a altres grups d'altres edats i treballar junts, grans amb petits). Sem-

pre he estat molt partidària de les escoles rurals on els nens de diferents edats interactuen d'allò més bé. 

 

Aprofito aquest espai que se'm dóna per reivindicar la importància del joc en els infants, del joc lliure, 

com abans. El gran mestre ja jubilat Jaume Cela escriu en un dels seus llibres: “Vaig denunciar les agen-

des de primer ministre que tenen moltes de les nostres criatures, algunes d'elles afectades ja d'aquest mal 

que se'n diu estrès. Sembla que ens estimem més tenir-los tancats dins de gàbies amb totes les comoditats i 

tots els controls, de la mateixa manera que les gallines, empresonades en espais asfixiants esperant que 

facin com més ous millor”. M'afegeixo totalment a aquesta denúncia. 

 

La finalitat de l'educació és fer créixer, és satisfacció, felicitat, que el nen es desenvolupi d'una forma inte-

gral i satisfactòria. 

Un bon educador ha de sentir amor incondicional, atenció, ha de creure en les fortaleses de cada nen, ha de 

crear un entorn ric en quant a estímuls, projectes i experiències vitals satisfactòries, ha de crear un clima 

de confiança per fer sortir “la cosa bona” de cadascú, ha de ser tendre i tenir una cura exquisida perquè res 

no es trenqui. Els nens s'han de sentir escoltats, reconeguts i estimats. 

 

I acabo aquestes reflexions amb dos grans mestres: 

“Sembra en els nens idees bones encara que no les entenguin...Els anys s'encarregaran de desxifrar-les en 

el seu enteniment i de fer-les florir en el seu cor”. Maria Montessori 

 

“El mestre, més que un model ha de ser un testimoni, un testimoni del seu temps, un testimoni compromès 

amb la tossuda lluita per ajudar a fer realitat un món millor, una escola més decent, més compassiva, més 

íntima, més propera, més culta, més crítica...per fer avançar la nostra humanitat”. Jaume Cela 

 

Moltíssimes gràcies als que m'heu permès a través de la revista “El Montori” expressar les meves vivènci-

es i sentiments al llarg d'aquests 37 anys fent de mestra d'escola. He estat molt feliç, els meus alumnes 

m'han ajudat a ser-ne.  

 

Rosa Pons 

Vida local 

Sortida a veure la granja d’en Quim 

a Parlava. Curs 2011/12  
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Vida local 

Cada any els alumnes de l’escola Carrilet de Palafrugell realitzen un projecte on s’impli-
ca tota la comunitat educativa. Concretament aquest curs 2015-2016 el tema era “Les 
havaneres”. El grup de cantaires del nostre poble “Les Veus de Parlavà” van ser uns 
convidats d’excepció en aquesta escola. Van ser entrevistats pels alumnes de 4t de Pri-
mària i seguidament van poder gaudir de les seves cançons en directe. 
 

Aquí teniu algunes de les preguntes que els mateixos alumnes els van fer:   
 

ENTREVISTA: “LES VEUS DE PARLAVÀ” 
 

A quin any vàreu començar a cantar? 

Vam començar a cantar l’any 1970. 
 

Cada quan i a on us trobeu per assajar les 

cançons? 

A l’hivern assagem dos cops per setmana i a 

l’estiu un cop. 

Ho fem al Pavelló del poble o al Local Social. 
 

A quina edat plegareu de cantar? 

Als 90 o 95 anys o fins que la veu aguanti. 
 

Quan fa que toqueu? 

Fa uns 50 anys!!! 
 

Hi ha altre gent que es vol incorporar al 

grup? 

No. Fa uns anys el grup era més nombrós, però 

els nois eren joves que es van anar casant i van 

deixar el grup. 

Actualment som cinc. 

LES VEUS DE PARLAVÀ ENTREVISTATS A PALAFRUGELL 
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Vida local 

Heu enregistrat algun CD? 

Sí, n’hem enregistrat dos. Ja us en 

regalarem un. 
 

Heu anat a cantar a altres escoles 

o pobles? 

A escoles concretament no, però sí en 

casaments, festes de poble, a la plat-

ja, en casals, a la Marató de TV3… 
 

Qui és el director del grup? 

Es diu Josep Mª Abad i és de Riude-

llots de la Selva. Avui es disculpa per-

què no ha pogut venir. 
 

El vostre treball de cada dia és aquest o teniu una altra feina? 

En Xevi, l’Isidre i en Quim estan jubilats, però en Salvi i l’Emili tenim una altra fei-

na. 

Quina va ser la primera havanera 

que vàreu cantar? 

“La barca del mar” (vals) 
 

Qui va formar el grup? Us coneixíeu 

abans? 

El grup el van formar una colla d’a-

mics del poble. Tots ens coneixíem  

perquè érem del mateix poble, i com 

ja sabeu en un poble petit tothom 

es coneix. 
 

Qui va inventar el nom del grup? 

I per què aquest nom? 

El nom del grup el va inventar en Xevi Pigem. 

Quedava bé pel fet de cantar havaneres. 
 

Quan canteu què sentiu? 

Sentim il·lusió, satisfacció,…però també nervis. Ens ho passem molt i molt bé. 
 

Us agrada cantar? 

Sí, moltíssim! 
 

Moltes gràcies Salvi, Emili, Isidre, Xevi i Quim per la vostra simpatia i fins aviat. Espe-
rem tornar a gaudir de les vostres cançons. 

Alumnes i mestres de 4t del Carrilet 
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III Cicle de Cinema Social 

Aquesta temporada hem passat també quatre 

pel·lícules i ara voldríem fer una mica de recordatori i 

de crònica del que ha estat aquest III cicle de cinema 

social amb el que no pretenem altra cosa que poder 

veure tots plegats pel·lícules o documentals que ens 

ajudin a reflexionar sobre alguns temes que són impor-

tants però que no sempre se'n parla prou en el nostre 

entorn ni en els mitjans que estem acostumats com són 

el cinema o la televisió. 

Procurem que siguin films fets amb la intenció de donar 

a conèixer o denunciar o recordar algun fet social de 

rellevància. Sovint els autors ho han fet sense ànim de 

lucre o fins i tot han hagut de recórrer a l'ajuda econò-

mica col·lectiva per poder finançar els seus projectes. 

Nosaltres des del nostre cicle, humilment, contribuïm a 

difondre els seus treballs. 

Vam començar el cicle el dia 23 d'octubre amb HISTO-

RIA D'UN FUTUR, (http://hdfutur.cat/), una pel·lícula 

documental del 2014 dirigida pel gironí Marc Clarió, on 

queden plasmades les opinions de vuit persones 

d´entre 71 i 94 anys sobre el procés Català cap a la 

independència. Són gent de ideologies diverses i proce-

dències diferents que han mantingut al llarg de la seva 

vida alguna mena de compromís professional o polític 

amb el país. En aquesta sessió ens va acompanyar 

Pilar Vinyet i Barnolas, filla de Josep Vinyet, activista 

cultural, i una de les persones entrevistades en el docu-

mental. 

Al llarg dels mesos d'hivern ha esclatat la crisi dels refu-

giats que fugen de la guerra de Síria. Calia reflexionar 

una mica sobre el tema i vam triar una pel·lícula dura, 

dirigida pel britànic Michael Winterbotton que explica de 

forma contundent com les persones que fugen de la 

guerra arrisquen la vida per venir a Europa. 

 

IN THIS WORLD (En aquest món) narra el viatge que 

fan dos joves pels polsosos camins d'Orient Mitjà en 

mans de les màfies de traficants de persones per sorte-

jar les barreres que imposa la Unió Europea. 

 

 

 

 

 

 

La intenció del director era humanitzar les fredes esta-

dístiques i mostrar que darrera les xifres d'estrangers 

sempre hi ha un viatge i una història humana. 

Estem contents de poder dir que en aquella sessió vam 

conèixer l'Esteve Valentí que ens va explicar la seva 

experiència d'ajuda als refugiats del camp d'Idomeni a 

Grècia. I que més endavant, per setmana santa la Lluï-

sa Molinas i la seva germana van poder anar-hi també. 

Però aquesta és una altra història que ja coneixerem de 

primera mà. 

 

 

 

 

 

 

A l'entorn del 8 de març toca parlar de la lluita feminista 

i per això vam passar la primera pel·lícula dirigida per 

una dona a l'Aràbia Saudita al 2012. 

http://hdfutur.cat/
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III Cicle de Cinema Social 

 

WADJDA o LA BICICLETA VERDE de Haifa Al-Mansour  descriu la vida de les 

dones a l'Aràbia Saudita, un país on els drets de les dones no són reconeguts, on 

estan sotmeses al patriarcat polític i religiós. (Tot just el passat desembre per prime-

ra vegada les dones van poder votar i presentar-se com a candidates a unes elecci-

ons municipals). 

Es tracta de la història de Wadjda, una nena de 10 anys que vol tenir una bicicleta per poder jugar amb el seu amic, 

per això s'haurà d'enfrontar amb el món conservador i tradicional dels adults tant a la llar com a l'escola. 

I finalment el 22 d'abril el tema va ser el canvi climàtic. 

THE AGE OF STUPID  (L'Era de l'Estupidesa) és un documental en clau de ficció que 

ens convida a reflexionar sobre com serà la vida quan acabem amb els recursos de la 

Terra i no hàgim aconseguit, tot i que vam poder, aturar el canvi climàtic. 

Del director de documentals Franny Armstrong, la pel·lícula es va estrenar amb èxit de 

crítica el 2009 i va ser pionera a autofinançar-se gràcies al model de "crowdfunding". 

'L'era de l'estupidesa' va arribar a les pantalles per intentar sacsejar consciències, sobre-

tot les dels responsables polítics i repassar algunes de les "estupideses" que estem co-

metent com a espècie. 

Vam tenir un convidat de luxe, el periodista torroellenc Josep 

Martinoy, qui sense escrúpols, ens va fer tal repàs de la situa-

ció, que ens va deixar estupefactes. Ens va mostrar gràfiques i 

números que explicaven la gran contaminació que generem dia 

a dia. Va explicar que cal ser pessimista i que si seguim explo-

tant el planeta com fem, el canvi climàtic (per cert, ja imparable) 

ens deixarà un futur molt difícil per les properes generacions. 

Quan al final de la xerrada algú va treure la pregunta de «i què 

podem fer nosaltres?» la resposta d'en Josep va ser que potser 

el que haurem de fer són petits canvis a nivell local per tal que 

l'avanç imparable de l'escalfament global s'aturi. 

«Imagineu-vos que a Parlavà comenceu a generar la vostra pròpia electricitat, mitjançant petits molins de vent, per 

exemple; o deixeu de comprar als supermercats i comenceu un projecte d’auto abastiment d'aliments en què vosal-

tres mateixos sigueu productors, distribuïdors i consumidors… Quanta energia ens estalviaríem! » 

Amb aquestes interessants i alhora, preocupants reflexions, vam donar per acabat aquest tercer cicle de cinema 

social. 

Volem agrair el suport de l'Ajuntament, el del públic habitual i no tan habitual (sense públic no hi ha cinema!!!) Tant 

de bo fóssim més!!! 

Volem donar les gràcies a en Josep, la Mònica i en Sebas, per ser-hi sempre i per l'ajuda tècnica. 

Si esteu interessats en col·laborar, les vostres propostes seran benvingudes. Al setembre ens trobarem per progra-

mar el cicle. Ja avisarem pel Facebook. Fins l'any vinent!!!  Visca el cinema!!! 

Roser Font i Pi 
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Solidaritat 

ELS REFUGIATS DE LA GUERRA 
 
Qui ens ho havia de dir que en ple segle XXI hi hauria el major èxode de gent que marxa d'una 
guerra per refugiar-se en un lloc segur, Europa. 
Això és el que ells creien, que marxarien del seu país, de la guerra, dels bombardejos, de la 
destrucció, de la desesperació, de Síria. Persones que han pagat un munt de diners per anar a 
un lloc segur i que es troben, just a les portes, sense poder continuar. 
 

Són els refugiats. Bé, refugiats a la pràctica no ho són, perquè fins ara cap país els ha acollit i, 
certament, han fugit de tot això menys de la desesperació. La desesperació de famílies sence-
res: pares, avis, tiets, nens, mooolts nens, que es troben davant d'una porta tancada que els 
països europeus no obren, no saben ben bé perquè. 
 

Aquesta porta és a Idomeni -just a l'altra costat hi ha Macedònia-, i és on, des de principis de 
març hi viuen milers de persones en tendes, sense serveis bàsics de llum, aigua, desaigua, 
hospitals, escoles, esglésies, botigues, etc, etc, ... 
Els tractats signats per tots els països membres de la Unió Europea no s'han acomplert i els 
milers de refugiats que havien de ser acollits encara esperen que algun dia, no només es parli 
d'ells, sinó que es busquin solucions i s'obrin les fronteres. 
 

Davant d'aquesta situació tan greu, les grans ONG han reaccionat i s'han posat a treballar dur 
per oferir el seu ajut als refugiats. Degut a què cada vegada n'hi havia més i no podien dur a 
terme totes les seves necessitats bàsiques, no només s'han mogut aquestes ONG, sinó que 
molta gent ha creat petites ONG per abastir de tot el que els fes falta i també gent voluntària 
lliure independent, que, de manera desinteressada, amb una petita maleta, roba, calçat còmode 

i carregats de solidaritat, han anat a Idomeni a col·laborar. 
 

Jo sóc una de les voluntàries lliure indepen-
dent que aquesta Setmana Santa, juntament 
amb la meva germana Carme i l'Esteve Valentí 
vam decidir anar-hi. Aquesta tasca és molt gra-
tificant i arribes amb la satisfacció d'haver fet 
molta feina però, alhora, amb la tristesa d'ha-
ver deixat a tota aquestes persones, sobretot 
nens, en la mateixa situació. Et sents molt im-
potent. 
 

El que vàrem viure a Idomeni és molt trist. Mol-
tes famílies pendents que tard o d'hora els obrin les fronteres, passant els dies com poden, par-
lant entre ells, amb els voluntaris, bevent te i escoltant a través d'una petita ràdio tot el que es 
diu d'ells fora dels camps de refugiats. 

Mentre dura la paciència van passant els dies, fins que de tant en tant 
algú la perd i, davant la desesperació, és capaç de tirar-se benzina pel 
damunt i calar-se foc. 
Quan observes una escena com aquesta, de sobte et ve un “mal rotllo” i 
et preguntes:-Què carai estic fent aquí si no puc solucionar el problema? 
 

Evidentment, tres persones no poden fer el que pertoca a uns governs, 
però sí que hi deixen la pell per mirar que no els falti res...i és un treball 
dur. Mentre uns governants es passen dies i dies discutint la situació, els 
voluntaris, en cinc dies, duen a terme el que no es pot imaginar!. Aquests 
cinc dies, l'Esteve, la Carme i jo, fèiem un recorregut d'uns 100 km cada 
vegada per anar a comprar les coses que necessitaven més bàsiques i 
quotidianes: palanganes, fregadors, draps de cuina, sabó de rentar plats, 
tovalloles, gel de bany, bolquers i molt, molt, molt material didàctic per als 
nens. I el més important és que tot això ho vàrem repartir nosaltres matei-
xos directament als refugiats. 
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Solidaritat 

És impressionant el que un sent quan dóna una 
cosa tan simple com una tovallola...la persona 
que la rep a l'estendre les mans...agafa les teves 
i te les estreny en senyal d'agraïment. O quan 
camines per dins del camp i de sobte et para un 
home per explicar-te com vivia abans de la guer-
ra, que tenia una bona casa, un bon cotxe, feina, 
i que cada any se n'anava de vacances amb la 
seva família i, en canvi ara, li tocava viure en una 
tenda del “Decathlon” al mig del fang. O les esto-
nes que vàrem passar amb els nens, sempre 
feliços i amb el somriure a la cara. Els més petits absents del que realment passa, corrent cap a 

tu quan et veuen arribar i et diuen: “MY FRIEND, 
MY FRIEND”!!! vam estar dues tardes amb ells 
pintant, fent jocs i el més divertit, tot i el desordre 
per fer cua, el dia que decoràvem els ous de po-
rexpan. Vàrem quedar tots ben pintats, però com 
diuen aquí els nostres fills: “ens ho vàrem passar 
pipa”!. Tots aquests moments i totes aquestes 
sensacions no les oblidaré mai. 
 
Quan ets dins del camp no sents por o perill. Fins 
i tot et sents acollit. Em va emocionar molt veure 
una pancarta on hi posava: “EVERYONE IS 
WELCOME, NO PAPERS NEEDED”. Ells el que 
volen realment és parlar amb la gent de fora, ex-
plicar la seva vida perquè tu ho expliquis als teus. 
I és el que hem fet durant molts dies, anant per 
pobles i visitant escoles, explicant la nostra expe-
riència. D'alguna manera és un deute que tenim 
amb ells i l'hem acomplert. 
 
 
 

Ara que ja sóc a casa no deixo de pensar-hi i des d'aquí 
col·laboro en el que puc, encara que només sigui col·locant 
una espelma pels refugiats. M'agradaria tornar-hi i no des-
carto aquesta idea. Mentrestant penso en ells i els envio 
molta força i esperança. 
 

LLUÏSA MOLINAS 

Projecció de fotografies del viatge solidari, al pavelló polivalent 
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IE Francesc Cambó 
Final de Curs activitats 
extraescolars 
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Són greus les infeccions per enterovirus?  
 
Els enterovirus són un tipus de virus que circulen àmpliament entre la població i afecten milions de perso-
nes a tot el món cada any. N’hi ha 100 tipus diferents que són responsables de quadres diversos, fonamen-
talment propis de la població infantil.  
 Majoritàriament produeixen quadres lleus: 

febre,  
erupcions cutànies  
quadre respiratori com secreció nasal, esternuts i tos;  
butllofes a la boca,  
malestar general  
dolors musculars 

 També poden causar altres quadres que són:  
faringitis,  
símptomes gastrointestinals  
meningitis asèptica. 

La major part d’infeccions per enterovirus no provoquen alteracions neurològiques i, si ho fan, solen ser 
quadres lleus.  
En el nostre entorn, els enterovirus predominen a l’estiu i a la tardor.  
 
 
Tractament 
 
Les persones amb malaltia lleu causada per enterovirus normalment només necessiten tractament dels 
símptomes. Generalment, es recuperen completament. No obstant això, algunes malalties causades per 
enterovirus poden requerir hospitalització i administració del tractament recomanat en cada cas. 
 
 
En què consisteixen els casos d’enterovirus notificats a Catalunya?  
 
Enguany, els pediatres dels hospitals de Catalunya han detectat casos d’infecció per enterovirus amb alte-
racions neurològiques de més gravetat que l’esperada en nens i nenes de menys de 6 anys. Aquesta afec-
tació neurològica es produeix per la inflamació del tronc central del cervell, és a dir, la part del cervell que 
controla les funcions vitals com la parla, la deglució i la respiració, que poden quedar afectades. Aquesta 
inflamació (romboencefalitis) pot produir manifestacions clíniques variades, però la majoria no comporten 
un perill vital i tenen un curs favorable.  
Arran de la detecció d’aquests casos, el Departament de Salut ha activat una comissió de seguiment forma-
da per experts pediatres i microbiòlegs, ha establert un protocol de detecció i tractament precoç dels qua-
dres amb afectació neurològica més greu, que s’ha enviat al conjunt de la xarxa assistencial, i ha reforçat la 
vigilància epidemiològica.  
 
 

L’enterovirus 
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Què puc fer per evitar que els meus fills tinguin una infecció per enterovirus?  
 
Les infeccions per enterovirus es transmeten fonamentalment per via fecal-oral i respiratòria.  
 

Es recomana reforçar mesures higièniques que ja són molt habituals en les es-
coles o llars del nostre país: rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó 
o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i canviar bol-
quers. 
 
Tapar-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús en cas d’esternut, o bé 
amb la part interna del colze, però mai amb les mans, ja que és la via de conta-
gi de virus a altres persones.  
 
Evitar contacte estret amb persones infectades. 
 
Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat conta-
minades. 

 
Puc portar els fills a l’escola?  
 
Si els teus fills estan sans, no hi ha res que impedeixi que facin una vida nor-
mal: que vagin a escola, a les activitats extraescolars, a l’esplai, de colòni-
es... Només en cas que el teu fill o filla tingui febre és millor que es quedi a 
casa i que s’eviti el contacte amb altres nens petits mentre duri el quadre 
febril.  
 

 
 
 
Quan haig de portar el meu fill urgentment al pediatre?  
 
Cal portar el fill al pediatre quan presenti alguns dels símptomes que s’as-
socien a l’afectació neurològica en el context de la infecció: tremolors, sac-
sejades, debilitat, dificultat per empassar o somnolència molt marcada; tot 
plegat acompanyat de febre i eventualment d’erupcions a la pell i butllofes 
a la boca.  
 

A quin centre d’urgències haig de portar el meu fill? 
  
El teu pediatre d’atenció primària està capacitat per valorar i atendre el teu fill en aquests casos: ha rebut el 
protocol elaborat pel Departament de Salut i té a l’abast tots els circuits per donar-li la millor atenció. Però 
si veus que el teu fill presenta alteracions de més gravetat (com podrien ser alteracions en la parla, en la 
deglució, somnolència molt intensa o sacsejades molt violentes), és millor que el portis directament al teu 
hospital de referència.  
 
On puc trobar mes informació sobre aquest tema?  
 
Davant qualsevol dubte, s'aconsella trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, actiu durant les 24 hores dels 
365 dies de l’any. També pots trobar més informació a Canal Salut.  
http://salutweb.gencat.cat/ca/canalsalut/enterovirus/ 

 
Informació facilitada per Núria Mir, farmacèutica.  
Elaborada a partir de la documentació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
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 El coneixement del traspàs de Mn. Josep 

M. Ballarín ens va entristir a tots, però de manera 

immediata, en el pensament col·lectiu, se’ns va 

projectar la seva figura i obra; el seu bon humor i 

intel·ligència i el seu compromís amb tres coses 

que estimava profundament i a les quals va dedi-

car abnegadament la seva vida: Déu, Catalunya i 

la gent.  

Tots tenim moments irrepetibles, inoblidables, en 

el nostre àlbum de records. Un me’l va regalar 

ell. Es remunta al 3 de juliol de l’any 2010, el dia 

que vaig anar a Gósol, amb la família, per a en-

trevistar-lo per a Serra d’Or.  

Entre anècdota i anècdota, entre broma i broma, 

ens va dir coses molt profundes i serioses. Em 

plau de reproduir-ne algunes: “No he fet política, 

sinó pàtria, que és una altra cosa”; “Que Déu ens 

salvi del ressentiment. S’ha d’oblidar i perdonar, 

no sols per santedat, sinó també per comoditat. 

Si tens rau-rau, qui ho pagues ets tu... més que 

no pas l’altre”.    

Ens va parlar repetidament d’un exercici que ell 

practicava sovint, el de “badar”. Ens deia: “Badar 

és mirar, observar, deixar-se anar... És callar, 

trobar-se amb Déu i fer viu el silenci”. Era un ho-

me extraordinàriament culte. Des de la talaia de 

la seva maduresa, es quedava amb tres o quatre 

autors: El Dant, l’Apologia socràtica de Plató, el 

Hàmlet, el Quixot i mossèn Cinto. Abans d’aco-

miadar-nos, féu alguns tocs de pilota amb els 

nens; ens vam fer fotos, en algunes de les quals 

volgué sortir fent ganyotes i ens confessà una 

voluntat que, llegint les pàgines d’alguns diaris, 

vaig saber que s’havia acomplert: “Saps que 

m’havia plantejat fer-me monjo de Montserrat?  

També hauria estat feliç. En aquell moment, 

però, la mare em necessitava a prop. Mira, ara 

revelaré una promesa que vaig fer fa molts anys, 

que no coneix ni el pare abat: El calze que em 

vaig fer jo mateix per a la primera missa, quan 

em mori, vull que sigui per a la Mare de Déu de 

Montserrat, a guarda del monestir”.  

Aquests últims anys molts el vam poder seguir 

gairebé cada dia gràcies als seus pensaments al 

Diari Digital El Matí, uns pensaments plens d’a-

gudesa, ironia intel·ligent i saviesa. N’esmentem 

alguns: “Rumia; no cargolis”.   “Ser mala persona 

no val la pena”, “Guardeu-nos de la riota i doneu-

nos la rialla”; “Una herba és un univers, un home 

és un món.” 

Mossèn Ballarín afirmava que la vida no és com 

te la donen sinó com te la prens. Aquests últims 

mesos ens ha demostrat que la mort, també.  

Col·laboració: Mossèn Ballarín 
David Pagès Cassú.  

Professor de llengua i literatura catalanes i activista cultural 

Mn Josep M. Ballarin 
Autora de la fotografía: Anna Farró i Negra 
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Fem poble 

Astrid Bonet Loma va néixer l’1 
d’abril i els seus pares són en Dani i 

la Macarena 

Arlet Gispert Guillot va néixer del 8 de febrer i els seus 
pares són en Ferran i la Cristina 

En Jan i en Nil Ponsatí Alsina van ser batejats a la Parròquia de Fonolleres el dia 10 
d’abril. Van néixer l’11 de desembre de 2014 i els seus pares són en Marc i la Montse. 
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Entreteniments 

Solucions del número 32: 

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 

1 2 4 3 7 8 5 6 9 

7 5 9 2 6 4 1 3 8 

8 3 6 9 1 5 7 2 4 

3 9 5 4 8 2 6 7 1 

4 1 7 5 9 6 2 8 3 

6 8 2 7 3 1 9 4 5 

2 6 3 8 5 9 4 1 7 

9 4 8 1 2 7 3 5 6 

5 7 1 6 4 3 8 9 2 

1. Troba 6 diferències: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca el nom de 6 noms de vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Canviant 2 llumins, hem d’aconseguir 5 quadrats 

iguals.  

 
               

4. Sudoku: 

 

 

Q A P B A Y B A Z H C B E D O 

B P E C A M I O K U F U G M H 

I K J W K L D B O M T J N O C 

P N D N O E P Q R S A I U T V 

E X C A V D E Q E H I F G O H 

I V F U R G O N E T A E F C  

B N H L X Y T J L K U L M I T 

F I O U P V O G I O T W A C Q 

R S C E M T A J U R O V X L I 

S U Y I Z F U A B S C D Z E C 

E K Q F C O T X E G A M H T I 

M J T N I L A Z B C R U D A E 

O I F D E G E H C I J G O L N 

M S A O G P Q T R Z A S X I L 

R O T A V U M B A K L T M C A 

3   2   4 6  

  9 4 7 1    

 2     5  9 

2 6  7    4  

9    5    7 

 1    2  5 6 

4  1     2  

   5 8 6 1   

 9 6 1     3 
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AGENDA  

Divendres 1 de juliol 
A les 21:30h: Cantada d’havaneres amb les Veus de Parlavà 
Exposició de quadres i paradeta amb labors i petits detalls 

Lloc: Pati de les Escoles 

L’Ajuntament de Parlavà i Fonolleres  
us desitja  

BONA FESTA MAJOR 
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AGENDA 

PROGRAMACIÓFESTA MAJOR DE PARLAVÀ 2016 
 

DILLUNS, 1 D’AGOST 
10:00  

TOC DE FESTA 
12:00 A L’ESGLÈSIA 

MISSA SOLEMNE 
13:00 A LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA 

SARDANES A CÀRREC DE LA PRINCIPAL DE BANYOLES 
A PARTIR DE LES 19:00 A LA PISTA 

CONCERT I BALL AMB LA GRAN ORQUESTRA VENUS 
 

DIMARTS, 2 D’AGOST 
18:00 A LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA  

FESTA DE L’ESPUMA I DE L’AIGUA 
21:00 AL PAVELLÓ 

NIT DE TEATRE* 
(*pendent de confirmar) 

 

DIVENDRES, 5 D’AGOST 
23:00 A LA PISTA 

NIT JOVE AMB “XEIC!” “PD IVANOTE” “PEFFES DJ’S” I “DJ YORDI” 
  

ELS I LES JOVES DE PARLAVÀ TENIM EL PLAER DE CONVIDAR-VOS A TOTS I TOTES A LA  
FESTA MAJOR D’ENGUANY. 

DE BEN SEGUR QUE SERAN UNS DIES MOLT ESPECIALS PER A TOTHOM. 
US HI ESPEREM AMB MOLTES GANES! 

 
MÉS INFORMACIÓ: TOTS ELS ACTES SÓN GRATUITS. / A TOTS ELS ACTES HI HAURÀ SERVEI DE BARRA. / L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET 

D’ALTERAR O MODIFICAR EL PROGRAMA. 

10 de setembre: SOPAR POPULAR 

Caminades nocturnes 
15 de juliol 
19 d’agost  
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