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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 

 Accés amb targeta magnètica 

Deixalleria mòbil 

Parlavà: 17 de gener, 21 de març, 18 de juliol  
  i 21 de novembre 
Fonolleres: 16 de maig i 19 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. 
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SALUTACIÓ 
  

 

 S’acaba un altre any i, com veureu en aquest número de la revista El Montori, ha estat un any i sobre-
tot un estiu amb moltes activitats. Algunes d’elles amb molta afluència i d’altres de no tanta. Els organitza-
dors i col·laboradors les han organitzat amb il·lusió i ganes però també amb ànsia i nervis perquè tot surti 
bé. A tots ells i elles, els hem d’agrair el que fan i la nostra manera d’agrair-ho és assistint a allò que ens 
proposin. 
 

 També han estat uns mesos d’obres, algunes ja acabades, com la reforma del cementiri, i d’altres a 
les quals els falta poc, l’ampliació del Pavelló Polivalent o l’entrada a l’Ajuntament i al local social. Totes fe-
tes i pensades per a millorar els serveis i per fer un poble amb unes infraestructures que serveixin a tothom i 
ens donin un bon servei. Són del poble i pel poble, hem de fer-les servir però també cal que les cuidem, que 
en fem un bon ús i que respectem tan els espais, com els altres usuaris, i també els veïns que viuen en el 
seu entorn.  
 

 Des del Montori, esperem que gaudiu d’aquestes pàgines i us recordem que totes les aportacions hi 
són benvingudes. 

L’Ajuntament de Parlavà i Fonolleres 
us desitja unes  

bones festes nadalenques i un feliç any nou 2017 

Bon NadalBon NadalBon NadalBon Nadal    



 

4- 

Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 1 de juny de 2016 es celebra sessió extraor-
dinària i es prenen els següents acords: 
 
- Es realitza el sorteig dels membres de la mesa per les 
eleccions del 26 de juny de 2016 efectuat amb l’aplica-
ció informàtica CONOCE lliurada per l’Oficina del Cens 
Electoral de l’INE. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la relació 
d’obligats al pagament dels següents impostos corres-
ponents a l’exercici 2016: IBI urbana; total padró: 
89.925,66€. IBI rústica; total padró: 8.600,06€. IAE: 
quota municipal: 1.164,93€; quota provincial: 349,48€. 
 
- Es RATIFICA l’aprovació, feta en acord de Junta de 
Govern Local en la sessió del dia 11 de maig de 2016, 
de signar un 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 assessora-
ment en l’aplicació de la normativa de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
- Es RATIFICA l’aprovació, feta en acord de Junta de 
Govern Local en la sessió del dia 11 de maig de 2016, 
de signar el Conveni entre l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Parlavà, referent a la gestió del desfibril·lador fix 
emplaçat a la Zona d’Equipaments del Camp d’en Plaja, 
d’acord amb el qual Dipsalut assumeix el seu manteni-
ment, segons conveni signat entre Dipsalut i aquest 
ajuntament en data 26 d’abril de 2012. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació 
d’obra núm. 1 i única de les obres d’Asfaltatge dels vials 
d’accés a Fonolleres (tram A-C, entre la carretera C-
252 i el nucli urbà de Fonolleres), de Construccions 
Rubau, SA, per un import de 92.445,89 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR les bases 
específiques reguladores de la concessió de subvenci-
ons als nens matriculats a la llar d’infants municipal, El 
Montori, curs 2016-2017. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, PRORROGAR el con-
tracte de concessió de la gestió de la llar d’infants muni-
cipal, El Montori, al curs escolar 2016-2017, a l’empresa 
Ed1llar, SC. 
 
 
2- El dia 28 de juliol de 2016 es celebra sessió ordi-
nària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació 

d’obra núm. 1 de les obres de Reforma i urbanització 
interior del Cementiri municipal de Parlavà, executades 
per Construccions Fusté, SA, per un import de 
12.192,07 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació 
d’obra núm. 2 de les obres de Reforma i urbanització 
interior del Cementiri municipal de Parlavà, executades 
per Construccions Fusté, SA, per un import de 
25.538,51 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació 
d’obra núm. 1 de les obres d’Ampliació del pavelló exis-
tent a Parlavà, executades per Arcadi Pla, SA, per un 
import de 8.473,45 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació 
d’obra núm. 2 de les obres d’Ampliació del pavelló exis-
tent a Parlavà, executades per Arcadi Pla, SA, per un 
import de 24.442,38 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR el Pla de 
Seguretat i Salut de les obres de Millora del vial d’accés 
i de l’entorn de les dependències municipals del c/
Salvetat i nomenar coordinador de seguretat en fase 
d’execució de l’obra al senyor Jordi Hereu Barceló, tèc-
nic de l’Oficina Comarcal d’Arquitectura i Urbanisme del 
Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
- Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i 
de conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, el Ple acorda per unanimitat, APROVAR el 
Compte General del pressupost de l’exercici 2015 i 
Rendir el Compte General així aprovat i tota la docu-
mentació que l’integra al Tribunal de Comptes, de con-
formitat amb el que disposa l’article 212.5 del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 
 
Vist que en el termini fixat per la presentació d’ofertes 
les entitats Catalunyacaixa i Banc de Sabadell han noti-
ficat que no es troben en condicions de donar una res-
posta positiva a la sol·licitud de finançament, tal com 
consta reflectit en l’expedient. 

 
- El Ple acorda per unanimitat, CONCERTAR una ope-
ració de crèdit per al finançament parcial de les obres 
d’Asfaltatge dels vials d’accés a Fonolleres, tram A-C i 
d’Ampliació del pavelló existent, amb l’entitat financera 
CAIXABANK, SA, per un import de CENT MIL euros  
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

- El Ple aprova per unanimitat, PROPOSAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, les següents 
festes locals per a l’any 2017: 
Nucli de Parlavà: 20 de gener de 2017 (Sant Sebastià) i, 1 d’agost de 2017 (Festa Major). 
Nucli de Fonolleres: 20 de gener de 2017 (Sant Sebastià) i, 10 de juliol de 2017 (Festa Major). 
  
- El Ple acorda per unanimitat, SOL·LICITAR la inclusió en la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2016-2017, de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació de 
l’esmentat període, per al finançament de despeses previstes a la classificació econòmica de despeses de l’estructu-
ra dels pressupostos que s’apliquen a l’article 21. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR inicialment la modificació dels articles 34 i 35 del Títol Segon, Capítol V del 
Reglament regulador del servei de la llar d’infants municipal El Montori. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Parlavà, per al projecte “Això si”, en el marc de les mesures específiques 
d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, COL·LOCAR pilones a la Plaça de Fonolleres de manera que restringeixin l’accés del 
trànsit rodat a l’espai de davant de l’església de Sant Cristòfol.  
 
3- El dia 3 d’octubre de 2016 es celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació d’obra núm. 3 de les obres de Reforma i urbanització interior 
del Cementiri municipal de Parlavà, executades per Construccions Fusté, SA, per un import de 6.549,67 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació d’obra núm. 4 de les obres de Reforma i urbanització interior 
del Cementiri municipal de Parlavà, executades per Construccions Fusté, SA, per un import de 3.692,81 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació d’obra núm. 3 de les obres d’Ampliació del pavelló existent a 
Parlavà, executades per Arcadi Pla, SA, per un import de 22.501,31 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la certificació d’obra núm. 4 de les obres d’Ampliació del pavelló existent a 
Parlavà, executades per Arcadi Pla, SA, per un import de 6.848,76 €. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/16, amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria, el qual s’exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte 
inserit en el Butlletí Oficial de la província de Girona, i en el tauler d’anuncis de la corporació. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, RECLAMAR a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, executi amb caràcter d’urgència les obres de condi-
cionament de les carreteres comarcals GI-642 i GI-643 (de La Pera a Gualta), que comportin l’eixamplament de la 
calçada, la formació de vorals, i la millora dels encreuaments, per tal de posar fi a les deficiències de seguretat que 
presenten aquestes vies de gran valor estratègic en el territori, molt transitades i que presenten malauradament una 
elevada sinistralitat. 
 
NOTIFICAR el present acord a tots els municipis afectats, a l’Honorable Conseller del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, a la presidenta i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
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Projectes en curs 

 
 

El pavelló s’ha ampliat amb 120m² amb un nou volum en planta baixa al seu costat dret que adoptarà el 

nom de “El Montori”. Un espai lluminós i versàtil. Lluminós perquè tant a la façana principal com a la late-

ral s’hi ha col·locat uns grans finestrals que deixen entrar la llum, i versàtil perquè s’ha previst que aquest 

espai es pugui dividir en dues sales independents i insonoritzades una de l’altra, mitjançant un envà mòbil 

amb un aïllament acústic de 45dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera fotografia podem veure l’envà mòbil plegat a la paret al costat d’un pilar, creant un gran es-

pai i en la segona el veiem obert, creant dues sales, la del fons, amb terra de parquet, preparada per pro-

jeccions i xerrades amb projector, equip de so i la possibilitat d’enfosquir-ho totalment amb cortines tipus 

estor; i la primera amb un terra de gres, més resistent, per a un possible servei de bar amb entrada direc-

ta cap a la cuina. 

Els materials s’han escollit amb colors sobris, i materials resistents i soferts per a un trànsit intens, però 

per donar a l’espai lluminositat i vida s’ha introduït aquest element de color verd. 

es fa mitjançant la obertura de tres portes, una a l’entrada que serà el pas natural entre els dos espais, un 

altra a la meitat de la primera sala que connecta amb la cuina del bar i finalment a la meitat de la segona 

sala que ens dóna entrada al nou bany adaptat, que ha crescut per incorporar una dutxa totalment adap-

tada. 

A l’exterior es segueix amb el paviment de pedra (canviant-ne la forma de col·locació) i el remolinat per a 

integrar-ho amb l’espai existent. S’introdueix una marquesina de fusta per a donar ombra als grans fines-

trals i un espai enjardinat. 

 

OBRES AL PAVELLÓ 
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Projectes acabats 

 
 

Per l’ampliació del cementiri, més que trobar espai per a més nínxols hem intentat trobar racons per la 

gent que el visita. No ha estat fàcil, un espai petit no permet crear grans estructures o grans espais verds. 

Teníem un gran espai central vorejat per nínxols on vam aixecar dues estructures amb pilars metàl·lics i 

formigó vist desplaçades una de l’altra, com si dibuixéssim un pas. Aquesta distribució asimètrica en l’es-

pai existent ens va permetre conservar els dos grans arbres i quatre dels xiprers. 

Els arbres marquen la personalitat del cementiri i per donar-los més importància es va voler crear un es-

pai davant de cada un d’ells amb uns bancs i el paviment diferenciat del general de llamborda. En el pri-

mer hi trobem un llarg banc que neix del columbari (amb 20 nínxols) i al fons, darrera l’estructura de l’es-

querra, s’han col·locat dos bancs, però ja s’ha previst que si la demanda de nínxols per a urnes cineràries 

és molt elevat es poden duplicar aquestes places fent créixer un dels bancs copiant el de l’entrada. 

S’han utilitzat materials duradors, que no necessiten de manteniment. Per a l’estructura, l’acer i el formigó 

ja comentats, per als tancaments obra vista i per a la pavimentació una llamborda prefabricada. 

 

En aquesta actuació també s’ha millorat l’evacuació de les aigües pluvials amb la col·locació d’un drenat-

ge en els parterres que porta l’aigua canalitzada fins a la riera. 

 

Aquesta és una primera fase, la creació 

dels espais, després, a mesura que faci 

falta es podran anar fent nínxols (fins a 

78 unitats), d’obra o prefabricats, ja 

s’han previst en les mesures dels por-

xos on han d’anar col·locats les dues 

possibilitats. 

 
 

Informació elaborada per l’Oficina Comarcal d’Ar-

quitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del 

Baix Empordà 

OBRES AL CEMENTIRI 
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NAIXEMENTS 
 

MARTÍ COLOMER RUIZ  20/01/2016 
 
 

DEFUNCIONS 
 

FRANCISCA MARES SOLER 10/08/2015 
 

 
MATRIMONIS 

 
DANIEL SIBEL ANGUILA i NÚRIA ANDREU ALSINA   22/02/2016 

JORDI SANCHEZ SANVICENTE i YASMINA RAMIREZ NOLASCO 12/05/2016 

MANUEL ALEMAN FLORES i TATIANA SEMENCHENKO  30/06/2016 

JERONIMO-JAIME COLOMER ZAGO i JÚLIA PALMA BARBANY  12/08/2016 

XAVIER GARRIGA BRUGUÉ i BERTA SENDRA VENTURA  17/09/2016 

LLUIS NEGRE VILÀ i SANDRA BOSCH ALCALÀ    24/09/2016 

GERARD PLANAS PARETAS i BRÍGIDA COMPAÑA GONZALEZ 29/10/2016 

Projectes acabats 

S’han acabat les obres a la carretera de  
Verges i la vorera ja ha quedat enllestida. 

A causa de les pluges, el passallís del Mas 
Vilà estava molt malmès i s’ha procedit a 
refer-lo. 
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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. 
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Tauler d’avisos 

A 

Aerosols i esprais: si no estan 
bruts i no contenen productes 
tòxics poden llençar-se al  
contenidor d'envasos. Si  
contenen restes, a la deixalleria. 
Alumini (paper de): S'ha de  
llançar al contenidor groc per als 
envasos de plàs�c, llaunes i 
brics.  

 
B 

Biberons: al contenidor de  
rebuig. També les te�nes, les 
culleretes de silicona.  
Bolígrafs: al contenidor del  
rebuig.  
Bolquers: al contenidor de  
rebuig.  
Bombetes: tant les de baix  
consum com les tradicionals 
s'han de portar a la deixalleria. 
Bosses de plàs�c: al contenidor 
dels envasos.  

 
C 

Canyetes: al contenidor de  
rebuig. 
Cartutxos (�nta impressora, tò-

ners ...): Són residus considerats 
especials (perillosos) i per tant, 
cal dur-los a la deixalleria.  
CD's i DVD's: a la deixalleria 
Cola de barra: un cop acabada es 
llença al contenidor d'envasos. 
Cotons (per desmaquillar): al 
contenidor del rebuig. 

 
E 

Estris de cuina (pots, olles, cas-

soles): Si són d'alumini, a la  
deixalleria, perquè s'aprofitaran. 
Si són de porcellana, poden  
llençar-se al rebuig. 
Electrònica: Televisors, vídeos, 
ràdios, despertadors,  
calculadores elèctriques,  
mòbils..., a la deixalleria.  

F 

Fibrociment amb amiant: Si són 
objectes pe�ts, com jardineres, 
plaques d'uralita, etc., els  
ciutadans els han de portar amb 
precaució a la deixalleria. 
Film transparent: al contenidor 
d’envasos. 
Fluorescents: a la deixalleria. 
Fotografies: El paper de  
fotografia va al contenidor de 
rebuig. 

 
G 

Grapes: al contenidor del rebuig. 
Guix: al contenidor del rebuig. 

 
I 

Informà�ca (equipament i  

material): Disquets, ordinadors, 
monitors, impressores, mòdems, 
teclats, ratolins, xips, etc., cal dur
-los a la deixalleria.  
Instruments musicals: A la  
deixalleria. 
Iogurts: Tant el pot de iogurt 
com la tapa es llencen al  
contenidor d’envasos. 

 
J 

Joguines (i altres elements de 

plàs�c): En el cas que es�guin en 
bon estat podeu donar-les a  
alguna en�tat que les aprofi�. En 
el cas de ser joguines amb algun 
component electrònic fet malbé i 
que no es puguin arreglar, s'han 
de portar a la deixalleria. 
 

M 

Medicaments: Els medicaments i 
restes de substàncies químiques 
cal portar-les a la farmàcia. 
Mobles: A la deixalleria. 
Mocadors de paper: Donada la 
seva naturalesa d'origen orgànic 
(cel·lulosa) els tovallons de  
paper, cal llençar-los amb la  

fracció orgànica, sempre i quan 
es�guin només bruts de menjar. 
Si els heu fet servir per netejar 
amb productes de neteja o  
poden contenir agents patògens 
per l'ús higiènic que se’ls ha  
donat, aleshores cal llançar-los al 
rebuig. 

 
O 

Ordinadors i pantalles  

d'ordinador: A la deixalleria. 
 

P 

Paper absorbent de cuina:  
Donada la seva naturalesa  
d'origen orgànic (cel·lulosa) el 
paper absorbent, cal llençar-lo 
amb la fracció orgànica, sempre i 
quan es�guin només bruts de 
menjar o oli. Si l’heu fet servir 
per netejar amb productes de 
neteja o poden contenir agents 
patògens per l'ús higiènic que se 
li ha donat, aleshores cal llençar-
lo al rebuig. 
Piles: Totes les piles (les de gran 
format, les piles botó, les  
recarregables en desús,...) a la 
deixalleria. 

 
R 

Radiografies: a la deixalleria 
Raspall de dents: al contenidor 
de rebuig. 
Retoladors: És un �pus de  
material que avui en dia no té 
cap �pus de tractament per ser 
reciclat. Quan es vulgui llençar, 
caldrà fer-ho al contenidor de 
rebuig. 
Roba i sabates: Si està en bon 
estat es pot donar a en�tats so-
cials, si no pot servir al conteni-
dor de rebuig. 

 

 

 

RECICLEM BÉ el cartró, el plàs�c, el vidre i la fracció orgànica. Hem detectat però 

que usem el contenidor de rebuig per tota la resta i no és correcte.  
Tenim deixalleria, APROFITEM-LA! 
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HAVANERES I EXPOSICIÓ DE QUADRES 
 
 
 

Les Veus de Parlavà van fer la ja tradicional cantada 
d’havaneres el dia 1 de juliol. Aquest any, vam poder 
tornar a gaudir de l’exposició de quadres de l’Aula 
de Pintura, que feia alguns anys que no es feia. 
 
Al final, vam brindar per un bon estiu amb coca de 
Sant Joan i cava. 

Tauler d’avisos 

DEIXALLERIA MÒBIL          HORARI DE 11h  A 14:30h 

 17/01/2017                     PARLAVÀ 

 21/03/2017 PARLAVÀ 

 16/05/2017 FONOLLERES 

 18/07/2017 PARLAVÀ 

 19/09/2017 FONOLLERES 

 21/11/2017 PARLAVÀ 

S 

Safates blanques de porexpan: 

S’han de llençar al contenidor 
groc dels envasos. 
Suro: a la fracció orgànica. 

 
T 

Taps de suro: a la fracció  
orgànica. 

Termòmetre: A la deixalleria. 
Tòners: A la deixalleria. 
Tovalloletes: Les tovalloletes 
que s'usen per a la higiene  
infan�l van al contenidor del 
rebuig. 
 

V 
Vidre pla: a la deixalleria. 

X 

Xarxa (bossa de patates o ce-

bes): al contenidor de rebuig. 
Xumet: S’han de llençar al con-
tenidor de rebuig.  
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BALANÇ ECONÒMIC DE LA FESTA MAJOR de PARLAVÀ 

Comissions de Festes 

BALANÇ ECONÒMIC DE LA FESTA MAJOR de FONOLLERES 

INGRESSOS   DESPESES  

Bar (nit dissabte 9/07/16) 789,00  Grup THE PATILLAS 1768,00 

Subvenció ordinària   CELTIC DJ 166,55 

Quotes 1587,02  Conjunt "GRUP VEUS DE PARLAVÀ" 200,00 

Grup electrògen   Grup animació infan�l  544,50 

Subvenció Dip Girona (Grup animacio inf) 544,50  Equip de so 1400,00 

TOTAL INGRESSOS 2920,52  Casa Negre + altres begudes 640,90 

   Lloguers Bosch 604,25 

   Impremta programes 84,25 

   Gasoil 38,00 

   Gots 100,00 

   Gel 30,00 

   Forn Marull (col·labora 50%) 30,00 

   Despeses vàries (super, ferreteria, …) 142,26 

   SGAES (import es�mat, no real) 120,00 

   TOTAL DESPESES 5868,71 

RESULTAT (nega�u): -2948,19    

INGRESSOS   DESPESES   

Barra                 4.588,50    Orquestra Venus        3.751,00 

Col·laboradors                     720,00    Cobla La principal de Banyoles           600,00 

Aportació Ajuntament                 3.527,84    Licors       1.058,14    

Loteria de Nadal                     325,00    Gros Mercat             88,95    

                 9.161,34    Festa espuma            423,50    

  So          1.300,15    

  Actuació Grup Xeic          2.783,00 

  Ivanote             181,50    

  Casa Darnés         1.900,25    

  Gel i glaçons               94,25    

  Peffe's djs             190,00    

  Cartells             265,57    

  Samarretes             315,00    

  Gots             275,34    

  Decoració             150,62    

  Taules ball               27,00    

  Gasoil               30,00    

  Seguretat Nit Jove              183,92    

  Assistència Sanitària             326,00    

  Sopar Nit Jove               34,00    

         13.978,19    

  RESULTAT (nega�u) -       4.816,85    
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CAMINADES NOCTURNES 
 
Amb l’excusa de gaudir de les grans llunes 
d’estiu, la Lluïsa Molinas ens ha fet fer molt 
d’exercici. 
 
Gràcies! 

DELEGACIÓ ONCOLLIGA DE PARLAVÀ 
 
Tastets solidaris i taller de menús saludables han estat 
els actes que la Delegació de Parlavà de l’Oncolliga 
de Girona han realitzat els dies 12 d’agost i 7 d’octu-
bre. Amb la col·laboració de cuiners i cuineres del mu-
nicipi i voltants vam poder tastar plats típics de la cui-
na de les àvies; amb la finalitat de recollir fons per 
ajudar a malalts i familiars que pateixen càncer. 
Sara Cruz, nutricionista dietista, va donar consells per 
a confeccionar menús saludables i econòmics. 
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TAPES MUSICALS 
 
El restaurant Mas Pi de Verges va escollir 
el nostre municipi per engegar una nova 
proposta gastronòmica i musical per a les 
nits d’estiu.  
 
La plaça de Fonolleres, la plaça de l’Esglé-
sia de Parlavà i la pista poliesportiva van 
ser els espais idonis per passar la nit escol-
tant música tot gaudint d’un assortit de ta-
pes elaborades pel restaurant.  

 

Vida local 
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Vida local 

SOPAR POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dissabte 10 de setembre 
va tenir lloc el sopar popu-
lar. Aquest any es va poder 
celebrar al Clos i la compa-
nyia Cascai Teatre ens va 
representar el seu especta-
cle Hotot.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Tomàs, amb la col·laboració d’al-
guns dels nostres veïns, ens van inter-
pretar uns gags que ens van fer riure de 
bon grat. 
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Vida local 

 
FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 
 
 
 
El pavelló polivalent quasi es va quedar petit per a ce-
lebrar el dia de la Gent Gran. Aquesta festa es pot dur 
a terme gràcies als diners que es recullen durant la 
Quina que es celebra el dia de Sant Esteve. Les Veus 
de Parlavà també van ser presents a l’acte durant la 
celebració de la missa. Com cada any es va obsequiar 
amb un ram de flors als més grans de Parlavà i Fono-
lleres. 
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Vida local 

 

 

 

 

 

Comiat de la Concepció Oliver 

 
 

Aviat és dit! Ja són 30 anys de delegada al po-
ble. Vaig començar sola i després s’incorporà 
la companya i amiga Anna Alsina. Juntes hem 
anat fent camí, trobades, xerrades, excursions amb l’Associació de Donants de Sang de Girona. 
 

Gràcies a tots els donants de Parlavà i rodalies per la vostra generositat en donar aquest bé tan 
preuat, com és la sang, que només es valora quan es necessita. 
Gràcies, primer a la Cris�na Ribas, després a la Montse Paretas, que puntualment ens obren la 
porta del Local Social, i es troba tot a punt, per quan arriba l’equip, metge, infermeres, secretà-
ria i per úl�m als donants que no fallen mai. Gràcies. També a l’Ajuntament, que ens obsequiava 
amb els refrescos. Ha arribat el dia de la meva jubilació i ja no puc donar més sang, ni plasma ni 
plaquetes. 
 

Adéu-siau, i us deixo en molt bones mans, com sempre amb l’Anna i ara s’incorpora la veïna del 

poble, l’Estrella Viñas, i quedo ben tranquil·la que ho faran d’allò més bé i espero de tot cor que 

augmen� espectacularment el número de donacions. És el que em faria més il·lusió! 

 

 

 

T’agradaria fer teatre? 
 
Durant el Sopar Popular del dia 10 de setembre vam veure que a Parlavà hi ha 
molt bons artistes!! 
 

I hem pensat en tirar endavant un grup de teatre. Tots els interessats podeu con-
tactar amb la Rosa Pons que us explicarà el projecte. 
 

El telèfon de la Rosa és 637 00 37 59. 
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Entrevistem a en Jaume Pons Pons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El que més m'ha agradat 
d'aquest ofici és poder ser-
vir a la gent i poder fer les 
coses que em demanen”. 
 
 

Des del dia que en Jaume va saber que li faria l'entrevista es va anar preparant i buscant 
informació de tota mena referent al motiu que ens ha portat fins aquí: conèixer de primera 
mà la vida, el treball i algunes anècdotes d'una família on s'hi han ajuntat ni més ni menys 
que tres generacions de ferrers. El dia acordat m'espera amb la taula del menjador plena de 
documents, fotos, informació escrita... Està clar que reunir més d'un segle de vida i treball 
en un escrit no és fàcil. Però el nostre entrevistat s'ho portava tot molt ben preparat. 
 

En Jaume és veí de Parlavà. Fill de Jaume Pons, ferrer i Julita Pons, modista, va néixer el 
1951. Fa dos anys que s'ha jubilat. Casat amb l'Estrella, és pare de dos fills, en Jaume i 
l'Estel. 
 

Parlem de tu Jaume... 
 

-De petit anava a classe a l'escola de Parlavà amb la senyora Teresa i el seu home, el se-
nyor Mario, que ens feia cantar el cara al sol. Hi vaig estar 
fins els 11 anys. Després vaig intern al Collell on hi faig el 
Batxillerat i més endavant als Salesians de Sarrià, a Barce-
lona, on m'hi estic dos anys i en guardo un bon record. Ple-
go d'estudiar i començo a fer de mecànic a Girona arre-
glant cotxes. Més endavant, treballo en un altre taller arre-
glant camions. 
 

Arriba l'època de la mili, on m'hi estic 14 mesos. Em toca 
fer el campament a San Gregorio (Saragossa). Després 
em destinen a Cadrete, una muntanya que era un polvorí 
on guardaven la munició. Se'm fa molt pesat fer tantes 
guàrdies, fins que puc entrar a la cuina.  
 

Un cop acabada la mili, ja em quedo al taller de casa. Es-
tem gairebé un any construint la nau de darrera amb el pa-
re i l'empresa de Lluís Ferrer. 
 

L'any 87 començo a fer-me càrrec de l'empresa ja com a 
titular fins el 2014 que m'he jubilat. 

Vida local 

En Jaume en el taller. 

En Jaume amb la mare en un permís de 
la mili. 
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Al llarg de tots aquests anys m'he trobat 
amb persones que m'han ajudat a innovar, 
a transformar... M'he trobat amb pagesos 
molt intel·ligents que m'han ajudat a fer mi-
llor les coses, a adaptar-les a cada persona 
segons el que et demana. 
 

Parlem del teu avi... 
 

-Si tirem enrere, aquesta casa la van com-
prar els meus avantpassats el 1903. Anava 
en nom de la meva àvia. En deien el Mas 
Fanals. Tenien el taller a peu de carretera 
perquè es treballava molt al carrer. Encara 
guardo moltes eines d'aquella època. Tinc 
l'enclusa, un cargol de forja i més estris que 
encara serveixen actualment. 
 

El meu avi, el pare de la mare, va ser un 
gran emprenedor. Va saber engrandir l'em-
presa amb molts treballadors. Tenia jorna-
lers i aprenents. Pels volts dels anys 40 
consta que eren set treballadors. Encara 
guardo catàlegs dels anys 20 i dels anys 30 
amb tota la informació de l'empresa. L'avi 
estava en contacte amb empreses europe-
es i era molt modern per l'època que li va 
tocar viure. 
 

En Jaume m'ensenya el carnet de conduir 
del seu avi datat del 1928 i el passaport del 
1930, rebuts industrials de l'any 31, rebuts 
d'impostos de la Generalitat de Catalunya 
de l'any 1936; una carta amb data del 46 

enviada per avió des de Suècia d'una em-
presa de maquinària, una altra de dues em-
preses de Vitòria, assegurances d'accident 
on hi consten els set treballadors, les dates, 
les hores treballades i els salaris . 
 

-L'avi va néixer el 1889 i va morir quan jo 
tenia 9 anys, el 1960. No tinc massa re-
cords d'ell. M'han dit que tenia molt mal ge-
ni. Quan no li sortien bé les coses sempre 
deia:-Així em morís!!!...i ho rebotia tot. L'avi 
va aprendre l'ofici a través d'en 
Benet Bagué, el seu cap i més endavant es 
va casar amb la seva vídua, la Remei Fi-
gueres. 
 

Tenia tres fills, la Julita, la meva mare, l'Al-
berto i la Maria. La Julita era modista, l'Al-
berto era ferrer i venedor i la Maria perru-
quera. Hi van haver uns anys que aquí, en 
aquest mateix edifici, hi coincidiren una mo-
dista, un ferrer i una perruquera. Es veu 
que sempre estava ple de gent. La meva 
mare sola tenia més de vint noies cosint! 
 

El meu avi havia treballat molt fent de ferrer 
al Castell de Foixà. La porta del Molí de 
Parlavà també l'havia feta ell. He vist que 
està feta de l'any 1944. 
 

Em van explicar unes quantes anècdotes 
d'aquella època. La primera va passar pels 
volts dels anys 40/45. Resulta que el me tio 
Alberto va comprar un tractor Cletrac que 

Vida local 

El taller l'any 1890. 
Assegut, Benet Ba-
gué. Agenollat, Jaume 
Pons Bosch, pare de 
la Julita. 
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Vida local 

no portava rodes sinó unes cadenes com 
de tanc i no el deixaven anar per la carrete-
ra per no fer-la malbé. Era d'Estats Units, el 
tipus de traccio té el nom d' "Oruga” i el 
meu tio hi va fer diversos acoblaments per 
poder circular per la carretera.  
 

També es va comprar una màquina de ba-
tre de fusta, de les primeres que hi havia, i 
es dedicaven a anar a batre per les cases 
dels pobles. Resulta que estaven aquí en el 
pati muntant la màquina perquè no li anava 
prou bé. L'anaven provant un dia darrera 
l'altre i molta gent s'ho estava mirant perquè 
no se'n veien d'aquestes màquines, era una 
novetat... La va voler fer funcionar sense 
posar-hi el blat o la palla a dintre, va co-
mençar a fer voltes i més voltes fins que va 
fer un pet que gairebé va explotar tot. Algun 
veí encara s'enrecorda d'aquell moment. Es 
veu que es van espantar molt perquè tot va 
quedar fet un desastre. 

L'avi també es va comprar un cotxe, un 
Loryc, matrícula GE-7514 9HP. Jo no recor-
do haver-hi anat mai, només el recordo en 
el garatge i jugar-hi. Tinc un rellotge d'a-
quest cotxe. Es veu que un dia venint de La 
Bisbal l'avi hi va tenir un accident. Va caure 
al Rissec, a Corçà. El va aixafar bastant i 
d'ençà de llavors no hi va anar més. No sé 
si és perquè es va espantar o no el va po-
der arreglar. La qüestió és que sempre el 
tenia tancat a dintre del garatge, tapat i jo 
me'n recordo de pujar-hi a cavall i remenar 
per allà. L'avi sempre em deia que no hi pu-
gés. El va vendre l'any 55. 
També em van explicar que aquí davant de 
la carretera on hi tanco el cotxe hi havia 
com una paret molt alta i els diumenges 

sortint de missa hi jugaven a frontó. 
 

M'agradaria fer un petit esment del meu 
besavi Isidro Pons que va anar a la Guerra 
de Cuba any 1865 i hi va estar 8 anys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pare... 
 

En Jaume Pons Solés, el meu pare, era fill 
de Foixà. De jove va fer d'aprenent amb un 
ferrer que hi havia a Foixà a sota el castell. 
Va començar la guerra i s'hi va haver d'allis-
tar. Tot i que no era de la quinta del biberó, 
sinó d'abans, hi va estar bastants anys. A 
l'any 40, acabada la guerra, el van cridar a 
files fins el 45, fent el Servei Militar. Quan 
va acabar, va muntar una ferreria a Foixà, 
al costat del Consultori i el Centre Social. 
Es va casar l'any 49 amb la meva mare i 
llavors feia seguir els dos tallers, el de Par-
lavà i el de Foixà. 
 

En aquella època, pels volts dels 50, el meu 
pare tenia una moto de segona mà. En de-
ien Motoconfort i feia molta fressa. Quan 
passava pels carrers tothom el sentia. Al 
cap d'un temps d'haver-la comprat, Hisenda 
li va demanar un impost de luxe. 
 

A la llarga, va deixar la feina de Foixà i es 
va instal·lar a Parlavà. Hi va portar totes les 
eines, que, sumades a les que ja hi havia al 
taller de Parlavà, més la nova maquinària 
que anava comprant, es va trobar que no 
tenia prou potència de llum i recordo que 
havia de treballar de nit. De mica en mica 

Cotxe de l'avi GE-7514 Loryc 9HP 

En Jaume amb els seus pares. 
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no li van caldre tants treballadors i vam quedar 
el pare i jo. 
 

Amb el pare he treballat bé, potser un pèl mas-
sa. Era molt exigent, però al mateix temps molt 
treballador i complidor. 
 

Cada vegada hi ha menys ferrers. Quina en pot 
ser la causa? 
 

És una feina poc rendible. Treballes moltes ho-
res perquè és una feina molt manual i poca gent 
vol pagar per això. 
 

Què t'ha agradat més del teu ofici Jaume? 
 

Poder servir a la gent, poder fer les coses que em demanen... He visitat algunes fires, per 
Europa,... veure què feien ells i mirar d'adaptar-ho aquí. Corrien els anys 80, quan vaig fer 
una màquina que havia vist en una d'aquestes fires, la vaig adaptar per aquí i en vaig ven-
dre bastants. Em va ajudar un amic que era pagès i van tenir molta sortida. Eren màquines 
per regar els camps. Encara n'hi ha que funcionen. 
 

Pots esmentar alguna cosa que t'hagi agradat menys del teu ofici? 
 

En el meu ofici, igual que el de paleta o fuster, quedes molt carregat de genolls, carregat 
d'esquena, remenes molts pesos,.. però potser el pitjor de l'ofici de ferrer és la vista, amb la 
soldadura....això és fatal. Aquest problema l'ha tingut el meu pare, l'he tingut jo..., també 
perds l'oïda. Quan ets més jove no n'ets prou conscient, potser no prens les mesures opor-
tunes i després t'ho trobes. 
 

Tens alguna altre afició que, ara mateix en plena 
jubilació t'ompli el temps? 
 

M'agraden les sardanes. Sentir la música, fer les 
reparticions... és bastant emocionant. Primer s'han 
de comptar i després repartir. Comptar em costa 
molt, repartir no tant. En Sebastià de Rupià m'ha 
ensenyat a comptar i repartir, de ballar ja en sabia. 
Des de que m'he jubilat m'hi dedico més, llàstima 
que ara els genolls ja no aguanten tant... A l'hora 
de saltar veus que els altres salten i tu no pots. 
 

També tinc un hort. El vam començar a fer quan 
la meva mare, ja gran, tenia problemes per mas-
tegar i pair els aliments per una obstrucció de l'a-
parell digestiu. L'Estrella, que la va cuidar molt bé, li feia sopes, triturava molta verdura i va 
estar molts anys menjant sopes de verdura. I entre porros, cols, bledes... El va començar el 
pare i jo vaig seguir. El que faig és tenir la terra preparada i mirar els veïns quan planten... 
Va ser un consell del pare. Miro en Francisco, miro en Xavier... quan ells fan el que sigui a 
l'hort, jo els segueixo.  
 

Com veus el futur Jaume? 
 

Ahhh...molt bé, molt bé!!! Em trobo molt bé, així jubilat, estic fantàstic!!! 
 

Des de la revista “El Montori” et desitgem una feliç jubilació! Que la música de les sardanes 
t'acompanyin sempre. Gràcies Jaume pel teu temps!!!                                                    

Rosa Pons 

Moto del pare d'en Jaume. Motoconfort. 

En Jaume i l'Estrella en el viatge de noces. Any 1990. 
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Col·laboració: Ambaixador de Catalunya a Alemanya 
 

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

  

  

 Fa pocs mesos es presentà 

a Girona Ambaixador de Catalu-

nya a Alemanya, el llibre de me-

mòries del catalanòfil alemany Til 

Stegmann. 

Stegmann nasqué l’any 1941 a 

Barcelona, ciutat on el seu pare 

era el director del Col·legi Ale-

many. Tot i que hi visqué fins als 

10 anys, no descobrí, per les circumstàncies polítiques de l’època, la llengua, la cultura i la realitat nacional ca-

talanes. Aquest fet, però, el motivà anys més tard a conèixer-les i a esdevenir un autèntic ambaixador de la cul-

tura catalana a Alemanya. 

L’hivern del 1968-1969 tornà a la ciutat comtal amb motiu d’unes investigacions en el fons cervantí de la Biblio-

teca de Catalunya. Aquesta estada suposà un moment clau en la seva catalanofília. D’aleshores ençà, la tasca 

duta a terme ha estat impressionant. Heus ací algunes de les seves principals realitzacions: l’organització de les 

Setmanes Catalanes a Berlín (1978) i a Karlsruhe (1983); la creació de Deutsch-Katalanisch Gesellschaft 

(Associació germanocatalana, 1983); la fundació de la Biblioteca catalana de la Goethe-Universität Frankfurt am 

Main (1985)... 

Fem esment, així mateix, d’algunes de les seves obres principals: Catalunya vista per un alemany (1988); Decà-

leg del catalanoparlant (1982); la guia, elaborada conjuntament amb la seva esposa Inge, Katalonien und die 

Katalanischen Länder (Catalunya i els Països Catalans, 1992)... I, l’any 2014, Ambaixador de Catalunya a Ale-

manya. 

El professor Stegmann és molt conegut, també, perquè des de la Universitat de Frankfurt del Main, juntament 

amb el catedràtic Horst G. Klein, creà el mètode EuroCom d’intercomprensió entre els idiomes, especialment pel 

que fa a les llengües romàniques. Es tracta -dit a grans trets- d’aprofitar el coneixement d’una qualsevol llengua 

romànica per començar a llegir en una altra i, després, aprendre-la. 

Una persona de la seva preparació i trajectòria, que coneix Catalunya i que se l’estima, està molt autoritzada 

per a dir-nos, des de fora, en què hem de millorar. I, al seu entendre, ho hem de fer en l’autoestima envers el 

país i la llengua; en el reforçament de lligams amb la resta de territoris dels Països Catalans i, també, en el con-

venciment i la confiança que, en la defensa de la llibertat col·lectiva nacional, arribarem allà on vulguem.  

Gràcies, Til, per aquest volum que ens ofereixes, llegidor i interessant, i, sobretot, per la feina ingent que, des de 

fa molts anys, duus a terme!                       
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Conseller Sanitari: FITXA
 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La GOTA és una inflamació amb dolor agut, habitualment 
a les articulacions, a causa del dipòsit de cristalls de sal de 
l’àcid úric (urat). S’elimina majoritàriament a través del ro-
nyó, per tant, aquests cristalls també es poden dipositar en 
aquest òrgan. 
 
 

 
 
 
Els valors plasmàtics normals són: 6 – 6,8 mg/dl i parlem de HIPERURICÈ-
MIA (valors alts d’àcid úric en sang), quan estan per sobre dels 7 mg/dl. 
 
Quant més alts siguin els nivells d’àcid úric en sang, la probabilitat de patir 
gota és més gran, encara que fins més del 40% de pacients tenen nivells 
d’àcid úric normals en el moment de patir un episodi simptomàtic de la 
malaltia. 
 
 

 
 
 
  
 
 L’articulació més afectada sol ser la metatar-

sofalàngica del dit gros del peu. Es manifesta 
amb una inflamació aguda d’aquesta o altra 
articulació, amb dolor intens, de predomini 
nocturn, que no desapareix amb el repòs i 
augmenta amb la mobilitat. S’acompanya de 
vermellor i calor local, augment de volum i 
impotència funcional. També pot haver-hi 
febre. Tanmateix el frec dels llençols pot des-
encadenar un episodi de dolor important. 

  
 
Existeixen molts factors que poden desencadenar un atac de gota: augment o disminució de 
forma brusca dels nivells d’àcid úric, traumatisme, hospitalitzacions, intervencions quirúrgi-
ques, abús del menjar, alcohol i fàrmacs. 
 

Àcid úric i gota 
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Informació elaborada per Núria Mir, farmacèutica del poble. Revista Panorama actual del Medicamento, núm. 325 i www.cofgi.org. 

 
TRACTAMENT 
 
L’atac agut de gota no sol durar més de 7 o 10 dies, però degut a la intensitat del dolor, sempre 
requereix tractament. Podem usar antiinflamatoris no esteroides (indometacina (INACID®), diclofe-
naco (VOLTAREN®) o colxicina. Aquesta última és eficaç, però el seu efecte és més lent i a més, 
té molts efectes secundaris que la fan segona elecció. 
 
L’ús d’aquests fàrmacs, el repòs i l’aplicació de fred, solen ser suficients. 
 
Durant l’atac agut no s’ha d’iniciar cap tractament hipouricemiant (que disminueix l’àcid úric) com 
és l’al·lopurinol (ZYLORIC®). Cal esperar almenys 3 o 4 setmanes. Tampoc s’ha de suspendre el 
tractament si ja s’està prenent. 
 
 
 
No existeix evidència científica sobre modificació d’estil de vida, però se sol recomanar per-
dre pes, evitar l’alcohol, augmentar la ingesta d’aigua i evitar el consum excessiu de segons 
quins aliments. 
 
ALIMENTS RECOMANATS 
 
FRUITES: cireres, maduixes, raïm, pomes, 
plàtans. Augmentar el consum de cítrics com 
taronges, mandarines, aranges i sobretot 
llimones. 
 
Fruits secs com nous, avellanes, ametlles. 
 
La majoria d’hortalisses estan recomanades, 
però són especialment beneficioses l’api i la 
coliflor. És convenient procurar augmentar el 
consum de patates i naps. 
 
Llet i derivats làctics. 
 

ALIMENTS A REDUIR-NE EL CONSUM 
 
Carns vermelles de boví, xai i porc, cervell, ronyons i fetge. 
Marisc (gambes, escamarlans, llagostins), crustacis (cranc 
de mar i de riu) i mol·luscs (cloïsses, musclos, ostres). 
Peix blau com les sardines, tonyina, anxoves, arengades. 
Begudes estimulants com la coca cola, cafè, te i l’alcohol. 
Llevat de cervesa, llegums, pèsols, soja, espinacs, bledes, 
ruibarbre, espàrrecs i bolets 
Moderar el consum de cereals. 
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Llar d’Infants El Montori 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop a la setmana, si el 
temps ens ho permet, ens 
agrada fer una sortida per 
descobrir l'entorn de la 
llar d'infants, i conèixer 
els diferents llocs del nos-
tre municipi. Gaudim de 
la natura, busquem mate-
rials naturals per a l'expe-
rimentació... 
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Aquest curs en el nostre pati, hi trobem alguna novetat de fusta, una caseta, on ens 
agrada jugar i també una taula de pícnic on ens asseiem i juguem. 

 
 
 
 
Els més grans de la llar 
d'infants, hem anat al Forn 
Marull a fer panallets, un 
dolç típic d'aquestes dates. 
Ens ho hem passat molt bé!  

Moltes gràcies! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llar d’Infants El Montori 
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Llar d’Infants El Montori 

LA CASTANYADA 
 

 
Com cada any, hem celebrat la festa de la castanyada juntament amb les famílies. Ens 
ha visitat la senyora castanyera i hem ballat i cantat tots plegats. 
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Fem poble 

Moltes felicitats!! 

E n X avier i la  B erta es van casar el 17 de setem bre. 

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

E n G erard i la  Brígida es 

van casar el 29 d’octubre 
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Entreteniments 

Solucions del número 33: 

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 7 8 2 9 5 4 6 1 

6 5 9 4 7 1 8 3 2 

1 2 4 8 6 3 5 7 9 

2 6 5 7 1 9 3 4 8 

9 4 3 6 5 8 2 1 7 

8 1 7 3 4 2 9 5 6 

4 8 1 9 3 7 6 2 5 

7 3 2 5 8 6 1 9 4 

5 9 6 1 2 4 7 8 3 

1. Troba 6 diferències: 

 
2. Busca el nom de 6 esports . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Transforma aquesta església amb la seva torre en  

tres quadrats iguals, movent només cinc llumins. 

 

  
 

 

 

 

              

4. Sudoku: 

 

 

A F B D E G I J M O Q H S T U 

L C U A F R B V R C Y I A F K 

N I P T O X R G U K B V L O Q 

G E H L B J A D G L M O S J B 

C K Q E M O P F B N A L T Y A 

B Z S T E Z L R I C G E P H I 

G O J I T I D O C B F I K S B 

I A D S N C G A D M Z B E C O 

D L Y M U E J E L X F O Q F H 

C I U E P F N H G B O L I N M 

X T E N N I S J C K D R L A O 

K P G Q V M D Y J S B H G N P 

S C O L B R Q S W F U T X H U 

I F A R V C I C L I S M E X V 

B Y E H Z O D O U T E B I N S 

  8 1      

   3   9 7 1 

    2 6 8  5 

 3 2       

7  1 8  3 5  2 

      3 6  

9  7 2 6     

8 4 6   9    

     1 6   



 

30- 

AGENDA  

 
26 de Desembre 

Dia de Sant Esteve 
 

Quina de Nadal 
17:30h 

Lloc: Pavelló Polivalent 

 
CARTER REIAL 

 
 

Data: Divendres 30 de Desembre 
De: 17:00 a 19:00 

Lloc: Llar d’Infants 
 

 
    

 
ARRIBADA DE SES MAJESTATS 

  ELS REIS D’ORIENT 
  Dijous 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 

 
ACTES  

 

Diumenge 22 
 

Matí, a les 11:00: Ofici solemne 
a la sortida de Missa 

Audició de sardanes amb la 
Cobla Principal de Banyoles 

 
VIII Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 

 
Inflables per a la mainada 

 
18:00 Concert al Pavelló Polivalent, 

Amb el grup Les Vox 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Els actes poden ser modificats. 

Festa de Sant Sebastià 
22 de gener de 2017 
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