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Revista d’informació i cultura de Parlavà i Fonolleres 
Agost de 2017 Núm. 35  

 

 

Pere Vila, President de la Diputació de Girona, inaugura  
el nou centre social El Montori 

 
L’estiu comença amb tempestes i aiguats 

 
Festa Major de Fonolleres 

 
Entrevista: Núria Tomàs 

FOTO: ddgi/ekelele  
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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  

SERVEIS MUNICIPALS 
 
Ajuntament 
Dilluns   de les 11:00 a les 14:00 
Dimarts  de les 16:00 a les 20:00 
Dimecres  de les 16:00 a les 20:00 
Serveis urbanístics: cal demanar hora 

Consultori mèdic 

Horari de la Dra. Helena Badia 
 Dilluns de les 11:00 a les 13:00 
 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 dissabte al matí 
Deixalleria municipal 

 Accés amb targeta magnètica 

Deixalleria mòbil 

Parlavà: 21 de novembre 
Fonolleres: 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:  
 

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: Fotografia de la portada: Eddy Kelele (DdGI), 
col·laboradors de l’Ajuntament, les pròpies famílies, Llar 
d’Infants El Montori. 
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SALUTACIÓ 
  

 

Benvolguts veïns i veïnes, 
 
 
Començo a escriure aquesta carta quan tot just fa pocs dies de la inauguració d’un seguit d’obres que 
ens feien especial il·lusió, i que de ben segur, seran molt importants pel futur del poble. Aquests pro-
jectes, que feia molt temps que estàvem esperant, ara ja podem dir, amb el cap ben alt, que són una 
realitat.  
 
Malgrat que poblets com el nostre mai solen ser portades de diari, dies com el que vam viure fa ben 
poc, ens serveixen per donar a conèixer el nostre municipi, la feina feta i reivindicar les nostres neces-
sitats. Només dir, que va ser molt gratificant poder compartir aquella tarda amb vosaltres. També, vol-
dria agrair a en Pere Vila, President de la Diputació, i a en Raül Morales, Director dels Serveis Territori-
als de Governació, la seva presència, el seu compromís i gran ajuda en la construcció de les obres. Així 
mateix, dir-vos que va ser molt reconfortant comptar amb la  companyia d’alcaldes i consellers comar-
cals, amb els qui estem treballant conjuntament en projectes del territori.  
 
Tot això, no hauria estat possible sense l’esforç, el treball, i la dedicació de tots els regidors que han 
format part i formen part d’aquest consistori, i que d’una manera o altra han contribuït a tirar endavant 
el nostre Ajuntament. Gràcies al seu suport i entrega en l’anar fent de cada dia, i en les petites coses, 
que moltes vegades passen desapercebudes, avui no podríem ésser aquí parlant de tot això. 
 
Pel que fa al nou centre social “El Montori”, crec que ens feia falta un espai com aquest. Penso que hem 
aconseguit un centre bonic, funcional, polivalent, agradable, amb vistes a la nostra plana de privilegi, 
fresc però càlid, amb llum i lluminós. Un espai que ens permeti emprendre noves iniciatives i que ens 
faci més rics i més humans. Com ja vaig comentar el dia de la inauguració, ha de ser un lloc que ha de 
créixer i ha d’agafar recorregut a partir de la iniciativa de la gent, un lloc que ens hem de fer nostre. I 
és que en aquest espai hi ha de cabre tot: lectura, presentacions de llibres, exposicions, tallers, manua-
litats, trobades i reunions, projeccions audiovisuals, recitals de música i poesia... Qualsevol activitat 
que faci que el nostre poble esdevingui, encara més, un poble de gent amb ganes d'aprendre i amb 
ganes de viure, i que ens faci sentir orgullosos de ser d'on som. 
 
Com haureu pogut veure, hem fet unes actuacions davant l’Ajuntament per tal de millorar l’accessibili-
tat tan de cotxets com de cadires de rodes, i al mateix temps, buscant dignificar l’espai.  
 
Fa poques setmanes, com recordareu, vam patir una de les pitjors tempestes de les últimes dècades. 
Aquest fenomen, ens va fer adonar, que en ple segle XXI encara som molt vulnerables a la natura, i 
malgrat es tractés d’un fet excepcional, ens va posar de manifest que tenim punts a millorar, molts dels 
quals ja hi estem treballant, i d’altres, que malauradament, no hi podrem fer gaire res. 
 
Vull aprofitar aquestes línies, per fer un petit homenatge a una persona molt especial per mi que 
malauradament ens va deixar massa jove, en Carles Capdevila. Un periodista i brillant comunicador, 
però sobretot, una molt bona persona a la qui seguia i admirava especialment, i que m’hagués fet mol-
ta il·lusió que hagués pogut venir a fer-nos una de les seves xerrades al nou centre. 
 
M’agradaria acabar, com no podia ser d’altra manera, parlant del moment de país que estem vivint. Un 
moment històric i transcendental. Només afegir, que per descomptat, el proper diumenge 1 d’octubre, 
l’ajuntament estarà obert. Ara és l’hora de la democràcia i de la llibertat d’expressió. Ara és l’hora de 
començar de nou. De fer aquell país dels somnis que tots estàvem esperant. Al començament, us parla-
va de com havíem convertit aquells projectes i il·lusions del poble en realitats, i ara toca fer el mateix al 
país. A base d’esforç, de lluita, de sacrifici, de remar tots junts, amb esperit de poble, i el més impor-
tant: amb molt bona gent. Mirem de recordar el passat per escriure el futur, i com deia Carles Capdevi-
la:  
 

“Que som més el que fem que el que diem, som més el que decidim que el que pensem, 
som quan actuem i no quan reflexionem.” 

 
 
Salut i bon estiu. 
L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 28 de desembre de 2016 es celebra ses-
sió extraordinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR la certifica-
ció d’obra núm. 7 de les obres d’Ampliació del pavelló 
existent a Parlavà, executades per Arcadi Pla, SA, 
per un import de 44.292,72 EUR. 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR la certifica-
ció d’obra núm. 8 de les obres d’Ampliació del pavelló 
existent a Parlavà, executades per Arcadi Pla, SA, 
per un import de 9.147,93EUR. 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR l’annex del 
conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Parla-
và i Càritas Diocesana de Girona, per al manteniment 
del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Torroe-
lla de Montgrí-Baix Ter, signat l’any 2015, en el qual 
es fixa l’import de l’aportació per a l’exercici 2016 
d’aquesta corporació en 101,99 EUR. 
 
 
2- El dia 15 de març de 2017 es celebra sessió or-
dinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR els padrons 
fiscals i llistes cobratòries dels següents impostos i 
taxes, corresponents a l’exercici 2017: 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 
20.390,85 EUR. 
- Taxa del servei de Cementiri: 817,50 EUR. 
- Taxa del servei de recollida de deixalles: 32.312,88 
EUR. 
 
 
3- El dia 26 d’abril de 2017 es celebra sessió ordi-
nària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat ACORDAR la dedica-
ció en règim de dedicació parcial, amb un percentat-
ge del setanta-cinc per cent, del Sr. Joaquim Sabrià i 
Pujol, Alcalde-President de la corporació, assignant-li 
una retribució mensual per a l’exercici 2017, de 
774,92 EUR (salari base), a raó de dotze mensuali-
tats, amb efectes a 1 de gener de 2017.  
 
- El Ple acorda per unanimitat DECLARAR serveis 

públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament 
de Parlavà als efectes previstos per l’article 20, apar-
tat dos, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pres-
supostos Generals de l'Estat per a l’exercici 2016, els 
tot seguit relacionats: 
 
- Tota activitat adreçada a garantir el compliment dels 
serveis mínims i obligatoris enunciats a l’article 26 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, bàsica de règim local: en-
llumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja 
viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clave-
gueram, accés als nuclis de població, pavimentació 
de les vies públiques. 
- La vigilància del municipi i béns públics. 
- L’atenció d’urgències i emergències de tot tipus. 
- El control sanitari del medi ambient, d’indústries, 
activitats i serveis, sorolls. 
- L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal 
i la gestió dels cens electoral. 
- Les funcions de secretaria i intervenció. 
- La funció de control i fiscalització interna de la ges-
tió econòmica, financera i pressupostària de l’entitat. 
- Els serveis de comptabilitat, tresoreria, recaptació i 
cadastre. 
- Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra 
pública, atorgament de llicències,  
inspecció, disciplina i sancions. 
- Els serveis de suport a l’educació. 
- Els serveis de cultura i festes. 
 
Declarar prioritàries les àrees o sectors de l’Ajunta-
ment de Parlavà, en relació amb les categories i fun-
cions que es considerin necessàries per a garantir les 
funcions essencials atribuïdes a l’Ajuntament, se-
güents: 
- Serveis de suport i assistència a l’Alcaldia i als òr-
gans de governs de la corporació. 
- Serveis de vigilància del municipi i béns públics. 
- Serveis de contractació administrativa. 
- Serveis econòmics, de recursos humans i organitza-
ció. 
- Serveis d’atenció al ciutadà.  
- Serveis d’arxiu i registre de documentació. 
- Serveis de tramitació i gestió electrònica de procedi-
ments administratius i de la transparència.  
- Serveis d’intervenció administrativa, atorgament de 
llicències, d’inspecció i altres de control preventiu. 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

- Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics. 
 
Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer nomenament de personal estatutari i de funcio-
naris interins, per aquells serveis i àrees o sectors declarats serveis essencials o prioritaris i en cas de substitu-
cions de forma interina de les vacants que s’hagin produït o que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves 
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament dels serveis. 
 
Determinar que les contractacions o nomenaments portats a terme com a conseqüència d’aquesta declaració 
de serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar un increment superior al que determini la Llei de 
Pressupostos de l’Estat.  
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empor-
dà i l’Ajuntament de Parlavà per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament tècnic  
en matèria de protecció civil. 
 
- El Ple acorda per unanimitat RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en la sessió del dia 22 
de febrer de 2017, referent a l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Baix Empordà per la prestació del 
servei de recollida i eliminació de la fracció de rebuig dels residus generats en el municipi de Parlavà. 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR la versió definitiva del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del 
municipi de Parlavà. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, INICIAR l’expedient per la contractació del servei de gestió de la llar d’infants 
Municipal, redactar el corresponent plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la licitació 
per procediment obert. 
 
 
1- El dia 7 de juny de 2017 es celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR els padrons fiscals i llistes recaptadores dels següents impostos i ta-
xes, corresponents a l’exercici 2017: 
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana : 90.528,93 EUR. 
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica: 8.810,32 EUR. 
Impost sobra activitats econòmiques: 1.632,50 EUR. 
 
S’estableix que el termini de cobrament en voluntària d’aquests tributs serà de l’1 de juliol al 2 d’octubre de 
2017. 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb diver-
sos criteris d’adjudicació per a la gestió del servei públic de llar d’infants municipal, en règim de concessió admi-
nistrativa, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques, 
convocant simultàniament la seva licitació. 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR la liquidació dels treballs executats en les obres de Millora del vial 
d’accés i de l’entorn de les dependències municipals del c/Salvetat, amb un cost total de 15.004,00 EUR. 
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Projectes acabats 

NOVA ENTRADA A LES  
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 
 
 

 

L’última de les obres que s’ha portat a terme ha con-

sistit en millorar i fer més accessible l’entrada a l’Ajun-

tament, el local social i les dependències del consulto-

ri. A més, s’ha obert una porta nova per poder accedir

-hi des del carrer Salvetat. 
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Visita institucional 

INAUGURACIÓ DEL CENTRE SOCIAL “EL MONTORI” 
 

El divendres 14 de juliol, el Sr. Pere Vila, President de la Diputació de Girona, i el Sr. Raül Morales, director dels 

Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Girona van presidir la inauguració 

de l’ampliació del pavelló polivalent. Obra finançada amb recursos provinents de les dues administracions. 

Abans de l’acte l’Alcalde, Joaquim Sabrià, regidors i regidores de l’actual consistori i de l’anterior legislatura els 

van acompanyar en un recorregut pel municipi perquè coneguessin en què s’havien destinat els recursos apor-

tats i veiessin també les necessitats i la feina que encara queda per fer. També van ser convidats els alcaldes i 

regidors de municipis veïns i membres del Consell Comarcal. 

Pere Vila, president de la Diputació de Girona, signa al llibre d’honor. 

 

 

 

 

La primera parada és la Llar d’Infants. 
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Visita institucional 

 

 

 

 

L’ampliació del cementiri municipal. 

 

L’entrada a Fonolleres, la plaça i l'església, 

tan a l’interior com a l’exterior. 
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La rehabilitació de la façana de l’església de  

Parlavà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alcalde va aprofitar per ensenyar-los 

aquells espais que necessiten alguna ac-

tuació. 

Visita institucional 
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Visita institucional 

 

 

 

El recorregut va finalitzar al pavelló poli-

valent on es van obrir les portes del nou 

centre social El Montori i vam poder 

escoltar els parlaments de les autoritats. 

 

Dins el centre social hi havia exposats 

quadres elaborats per les participants 

en el taller de pintura. 
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Visita institucional 

L’acte va finalitzar amb un berenar per a tots els assistents i amb l’actuació de les Veus de Parlavà. 
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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. 

DEIXALLERIA MUNICIPAL 

Les targetes d’accés a la deixalleria municipal són personals i intransferibles. L’ús de la deixalleria municipal és ex-
clusiu per als habitants del municipi. El cost de recollida, manteniment i adequació es repercuteix a tots els veïns i 
per tant, cal que se’n faci un bon ús. Gràcies a tots per la vostra col·laboració. 

 
SESSIÓ INFORMATIVA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
 

 

La sessió, que va tenir el lloc el 31 de 

maig al local social, va informar de 

les obligacions de la Llei 5/2003 de 

prevenció d’incendis forestals per a 

propietaris i veïns. Es va donar infor-

mació sobre les franges perimetrals 

de seguretat, el risc d’incendi forestal 

i consells d’autoprotecció que us re-

sumim a la pàgina següent. 
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Tauler d’avisos 
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Vida local 

FESTES DE NADAL 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            Quina de Sant Esteve 
 
 
 
 
 
 
 
       Carter Reial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
    
            Ses Majestats els Reis  
            d’Orient a Fonolleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   I a Parlavà. 
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Vida local 

FESTA DE SANT SEBASTIÀ 
 
 
 
 

Aquest any es va celebrar la 
Festa de Sant Sebastià el 
diumenge 22 de gener. Tot i 
que la pluja va fer la guitza i 
els més petits no van poder 
gaudir dels jocs, la resta dels 
actes previstos es van cele-
brar al Pavelló Polivalent. La 
trobada d’intercanvi de xapes 
de cava arribava ja a la vuite-
na edició. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a la tarda, el conjunt de veus 
femenines Les Vox, que venien 
de la Bisbal d’Empordà, ens 
van oferir una selecció de can-
çons que van emocionar a més 
d’un dels assistents. 
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Vida local 

SOPAR DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
 
 
 
El 8 de març es va celebrar 
el Dia de la Dona Treballado-
ra amb un sopar que aquest 
any es va fer al nou espai al 
costat del pavelló polivalent. 
Tot i no estar acabat, el so-
par va ser en un ambient 
molt més càlid que els anys 
anteriors. 
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Vida local 

DELEGACIÓ ONCOLLIGA DE PARLAVÀ 
 
 
 
 
 
El 14 de maig es va celebrar la tercera Cami-
nada Solidària. Un recorregut pensat per to-
thom i amb la finalitat de recollir recursos per 
a malalts de càncer i els seus familiars; orga-
nitzada per la Delegació de Parlavà de la 
Fundació Oncolliga Girona. Les fotos són de 
Sebastià Debárbora. 
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LA FESTA DE CORPUS. 
 
 
El dia que se celebra la festa de Corpus, l’església de Parlavà es decora amb catifes de flors. Les catifes, anti-
gament, es posaven per al pas de les processons pels carrers de molts pobles.  
Aquesta tradició a Parlavà es va recuperar i ara ja porten 21 anys. 
 
 
 
 

Parròquia 
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Festa Major de Fonolleres 

 
 
 
 
El dissabte 8 de juliol es va celebrar la Festa Major de Fo-
nolleres, amb actes per a totes les edats. Ofici solemne 
amb l’actuació de les Veus de Parlavà, festa de l’escuma 
per als més petits i a la nit ball de festa major. 
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Entrevistem a la Núria Tomàs: Reflexions d'una dona de pagès,  

la Núria Tomàs, més coneguda al nostre poble com la Nuri de Can Puig 

 

“Crec en tot i rebo influències de pertot” 

 

Fa poc que conec a la Nuri. Coincidim en el 

taller de teatre. El dia que li proposo per fer 

l'entrevista em contesta que ella és una 

persona molt normal, que no té massa per 

explicar ni que pugui interessar a la gent. 

Sort que insisteixo una mica perquè, escol-

tant-la, tardo poc en adonar-me que anava 

molt equivocada. Seguidora de Víctor Cata-

là (Caterina Albert), la Nuri hi té algun punt 

de similitud: ambdues són creadores lliures i valentes, dones cul-vades i de múl-ples interessos. 

Penseu que vaig sor-r de casa seva donant voltes a moltes de les experiències, anècdotes i pensaments que 

m'havia estat explicant al llarg de les gairebé quatre hores que va durar l'entrevista. Algunes, no m'havien 

deixat gens indiferent. 

 

Vaig néixer un 11 de maig de 1952 a Sobrànigues, veïnat 

de Sant Jordi Desvalls. Sóc la segona de dos germans, fills 

d’una família de pe-ts pagesos. Diuen que la infantesa 

imprimeix el caràcter que ens acompanyarà la resta de la 

nostra vida. La meva, al costat del riu fluint sense parar, i 

de les vies del tren que eren una porta oberta al món, va 

forjar-me un esperit lliure i ple d’energia. 

Primer vaig estudiar, i després vaig treballar en un despatx 

a Girona. Amb poc més de vint anys, ja casada amb en Jo-

an, vaig venir a viure a Parlavà. Quantes vegades vaig ha-

ver de sen-r els “consells” de la gent: -Què hi faràs, una 

noia com tu a pagès, en una masia tan gran, cuidant porcs 

i vivint amb els sogres? 

Els joves no ens les pensem gaire les coses, i millor. Dei-

xem que el cor ens por- i gairebé no s’equivoca mai. 

 

Integrar-me a una nova família, una casa amb molta feina i criar dos fills em varen ocupar molts anys. Llavors, 

amb una part de la feina feta, però encara jove i amb moltes inquietuds, va ser un moment d’inflexió. El cap 

em demanava fer altres coses. Anar a la universitat, aprendre idiomes, cooperar amb gent que sen-a el ma-

Vida local 

Setcases 
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teix, relacionar-me amb altres ambients. Sempre he sigut 

molt curiosa! Però una vegada més, el cor va decidir: Em 

quedaria a casa i treballaria de ple a l’empresa. Vaig tenir 

cura de les truges mares i els seus fills durant 30 anys, una 

experiència molt enriquidora. Adquirir coneixements de ma-

neig, veterinaris, lluitant sempre pel benestar animal, tractar 

amb gent de laboratoris, barallant-me amb els papers i l’ad-

ministració, treballar en equip amb en Joan, una tasca gens 

fàcil. 

 

Va ser una etapa de la meva vida molt plena. Com vaig 

aprendre dels animals! De vegades he pensat que ens hi as-

semblem més del que ens pensem! També cal constatar que 

la feina, quan la sents, la vius i t’hi esmerces, et recompensa 

de sobra. 

 

Ser dona i treballar a pagès no és fàcil. M’han preguntat moltes vegades quina era la meva feina i sempre he 

contestat el mateix: -Sóc pagesa i cuido truges i garrins. Tot l’interès que hi havia fins aquell moment es per-

dia en una mirada de sorpresa, confusa, o dient: -Què hi fa una dona com tu a pagès? 

Sempre els contesto amb ironia: -Els pagesos som els únics que toquem de peus a terra, no depenem de nosal-

tres, sinó dels de dalt, i amb un moment ho podem perdre tot. Això ens dóna una perspec+va d’ encarar el 

temps, d’escoltar els més grans, contemplar, pensar… Ja ho deia Josep Pla: -Els pagesos són gent sàvia! Sobre-

tot els més grans. 

 

Trobar el teu lloc al món, l’altra gran pregunta que m’he fet 

sempre! 

Quan som joves ens volem menjar el món! i hem d’estar 

alerta que aquest no se’ns empassi! Tota la vida és un camí 

cap al coneixement d’un mateix. I trobes de tot. Es tracta de 

saber escollir les persones que vols que t’acompanyin en 

aquest viatge. 

Les relacions entre les persones són necessàries i és un pro-

blema de la societat actual. Les xarxes socials, els mòbils, la 

immediatesa del moment, saber sempre on ets i què estàs 

fent, ens fa perdre concentració i in-mitat. Estem sempre 

controlats, som depenents, perdem la comunicació... D’a-

cord que ens resulten molt ú-ls per la feina, però hauríem 

de saber desconnectar i pensar, escoltar, trobar-nos… 

Vida local 

A Can Puig 

Sant Aniol d’Aguja 



 

22- 

Vida local 

Una mirada, unes mans que et reconforten i t’abra-

cen, unes paraules que t’encoratgen, una olor cone-

guda… es pot subs-tuir per una pantalla? Tenim 

molts amics virtuals, amb quants de veritat podem 

comptar? 

Al poble, abans ens coneixíem tots els veïns, ara ha 

canviat i no ens veiem tan sovint, però sempre tro-

bem un moment per arreglar el món, sense saber 

que els que ens arreglem a vegades som nosaltres. 

La curiositat, les ganes d’aprendre, m’han portat a 

fer un munt de cursos, perquè el món va avançant i 

no pots quedar-ne 

fora. Tanmateix, he 

procurat trobar coses 

que m’han fet créixer 

com a persona. 

M’agrada molt viat-

jar, conèixer cultures, 

religions, costums 

diferents. Viatjar ei-

xampla la mirada del 

món que ens envolta, 

la diversitat, t’ensenya 

a ser més tolerant, més humil. 

La ment s’ha d’alimentar. -Amb què? Em direu! 

Doncs amb el que més us vingui de gust, us ompli 

més. Sempre havia -ngut ganes d’anar a la universi-

tat, ja ho he dit més amunt i vaig trobar el moment 

als 55 anys. Conviure i compar-r aula amb 30 joves 

de 18 anys va ser una experiència única. El reconei-

xement dels professors per enriquir el con-ngut de 

les classes amb preguntes i opinions, va compensar 

amb escreix l’esforç i el temps que hi vaig dedicar. 

L’educació i la cultura són necessàries per vèncer la 

ignorància, el pitjor enemic de l’ésser humà. Hem 

d’obrir l’esperit i no tenir por de dir la veritat, hem 

de lluitar per la jusKcia… per la pau. 

Els que em coneixen bé, diuen que sóc molt crí-ca. 

No cedeixo davant de pressions, injusKcies i xantat-

ges. Amb voluntat, diàleg i sempre amb la veritat es 

pot arribar al fons del conflicte. És un deure que te-

nim amb la societat. Tant de bo ho fes tothom!     

Porto 11 anys cantant al Cor Anselm Viola de Torroe-

lla de Montgrí, una ac-vitat plaent, de conjunt, d’es-

forç comú. La veu ens agermana, crea empa-a amb 

la gent. L’art és un bon complement per la vida: mú-

sica, pintura, teatre… són notes que enlairen l’estat 

d’ànim. 

Però el que em té 

enganxada és la 

lectura. Llegir no-

vel·la, assaig, histò-

ria, els clàssics... 

m’ha ajudat a en-

tendre el món. Tot 

hi està escrit, fins i 

tot els mals com la 

corrupció i la de-

gradació de la hu-

manitat està con-

templat en els llibres de filosofia de la Grècia An-ga. 

Formo part del Club de Lectura de la Biblioteca de 

Torroella. Una vegada al mes, llegim tots el mateix 

llibre i després el comentem amb l’autor o amb algu-

na persona coneixedora de la lectura i no sabeu el 

que en surt! De vegades no sembla que hàgim llegit 

el mateix llibre! Dóna molt de joc: enriqueix el dià-

leg, fa treballar el cap, a travar relacions amb altres 

persones, conèixer escriptors. 

Al llarg del anys el cos i la ment donen senyals. Si els 

escoltes pots trobar l’eina adient per compensar-los. 

Ho vaig descobrir fa més de 15 anys amb el ioga i la 

meditació. Aprendre a moure el cos, templar la 

ment, obrir els sen-ts, ser agraïts i saber perdonar. 

Patagonia (Argentina) 
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Vida local 

És una gran ajuda, per viure i conviure. 

Des de ben pe-ta he -ngut una conne-

xió total amb la natura, amb tot el que 

m’envolta. Les plantes... la terra... l'ai-

gua... la lluna... m'omplen d'energia, la 

sento! 

Crec que som una pe-ta parKcula del 

Cosmos, ocupem un lloc i rebem influ-

ències tant dels astres com dels altres 

éssers que viuen a l’Univers. “A pagès 

ho sabem bé això: els cicles de la Lluna, 

el pas de les estacions”… Tot és un 

equilibri entre nosaltres i el món. Les 

diferents cultures li han donat noms: el bé i el mal, el ying i el yang, el Tao. De vegades no trobem explicació a 

certs comportaments, desequilibris emocionals, malal-es… Hem de trobar temps per aturar el cos i la ment, 

escoltar, pensar… i deixar parlar el cor. 

Diuen que la maduresa és l’esclat dels plaers com: contemplar, observar, escoltar, parlar i gaudir de les relaci-

ons. Si és això ja fa temps que hi sóc! Però encara em queden coses per aprendre, il·lusions per complir. Ara 

començaré un taller d’escriptura. Fa molts anys que faig reflexions sobre el que passa, escric coses que veig, 

sento, observo… ja he començat per relats breus i una mica més llargs… a enviar-los a concursos. També, com 

que m’agrada tant la música, voldria aprendre a tocar el piano i a cosir. Ja m’ho deia la mare!; - És bo trobar 

companys a la solitud! 

Com m’agradaria ajudar a canviar el món, a fer-lo més humà! Em temo que ja ningú m’escoltarà! Potser els 

quatre néts, que campen lliures i feréstecs quan vénen per aquí. Els ensenyaré a ser lliures, a respectar, a llui-

tar, però sobretot a es-mar. 

 

Inquieta, intuï-va, curiosa, somniadora, espiritual, lliure... enamorada de Víctor Català. Per tot això i més, 

gràcies Nuri. Ha estat un plaer. 

 

“...Allà baix, en la terra de la Mila, la gent s'esgranava pels camps espaiosament, posant força tros entre uns i 

altres, i per les vores i marges amplíssims, coberts de brostam i mengia de tota mena, verdejaven al sol els 

lluerts i pasturaven les herbotes resseques quatre vaques magres, que reganyaven el costellam... una munió 

de dones, com peces del gran joc, escampades arreu pel tauler, bellugaven, feineres i escarrassades com abe-

lles, masegant la terra, fent muntar i baixar les poualanques, calçant la vianda o reposant sota la pampolada 

d'una figuera: totes amb les faldilles doblegades, els mocadors sobre la cara i braços i cames nus, adobant-se i 

embrunint-se al sol...” 

                                                                         “Solitud”, de Víctor Català (Caterina Albert) 

Rosa Pons 

Taj Mahal (Índia) 
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Llar d’Infants El Montori 

Un any més, hem celebrat la festa 
del carnestoltes juntament amb les 
famílies. Aquest any ens hem dis-
fressat de dracs, ho hem anat a cele-
brar a la sala, tot ballant i cantant.  

Com a novetat al llarg d'aquest curs, hem adquirit 
materials nous... entre ells, la taula de llum. Amb 
ella podem experimentar amb diferents materials 
tot jugant amb la llum de colors.  
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En Sebastià, de tant en tant, ens ve a visitar a la llar, i gairebé sempre ens porta algun 
animalet perquè el puguem observar, tocar....  
 
 

 
 

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

 
Volem agrair a la família d'en Marcos i en Lucas, que ens han visitat amb els seus po-
nis, hem muntat i els hi hem donat menjar. Hem passat un matí molt divertit.  
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Músics de casa 

ESTESO’S COMBO 
 
 
El diumenge 25 de juny el grup Esteso’s Combo va fer un concert gratu-
ït a la plaça de la Torre. Sabem que les terres empordaneses són el 
bressol de molts artistes músics i el nostre poble no podia ser menys.  
 
 
- D’on ve el nom d’Esteso’s Combo? Buscàvem un nom que fos 
divertit i absurd alhora, això ens va fer pensar amb els famosos actors 
Pajares i Esteso. Ens va agradar la idea de Estesos’s i li vam afegir 
Combo, així quedava més ferma la idea de “cutre” grup. 
 
- Qui formeu el grup i quins instruments toqueu? Al capdavant del 
grup hi trobarem en JM. Luque, cantant i animador. A la guitarra i cors 
Josep Sureda. Al baix Raül Sureda i a la bateria Dani de Mairena. 
 
- Quan anys fa que teniu aquest grup? Exactament no ho sabem, 
però el primer concert el vàrem fer l’any 1999.  
 
- Heu format part d’alguna altra banda amb anterioritat? Durant 
aquests anys han passat per Estesos’s músics de diferents bandes de 
la zona. També junts o per separat hem format part d’altres formacions 
com: Autopsia, Nosferatu, La familia Manson, Christine… 
 
- On assageu? Assagem a Parlavà, en un local que te en Raül a casa 
seva. 
 
- Heu enregistrat algun disc? Amb Estesos’s hem fet poques grava-
cions, un parell de maquetes però amb altres formacions sí que tenim 
varies coses gravades, singles, CD, maquetes, recopilacions, reportat-
ges. He vist al youtube un videoclip vostre… n’hi ha més? A part 
del videoclip s’hi pot trobar algun directe. 
 
- Teniu concerts o actuacions previstos per aquest any? Sí, per 
aquests voltants el més a prop és el dia 5 d’agost al Mas Marco de 
Santa Cristina d’Aro. 
 
- Les cançons són vostres o versions? La gran majoria són temes 
de Rock&Roll clàssics, destrossats a la nostra manera. 
 
- Quins són els vostres grups referents i quins escolteu de l’actu-
alitat? Ramones, Dictators, Chuck Berry, Elvis, Doctor Explosion, So-
nics…. 
 
- Com veieu el panorama musical actual? Per grups petits com nos-
altres sempre és complicat però tampoc aspirem a res, només passar-
ho bé. 
 
- Teniu algun projecte pel futur? Tenim varis temes pendents per 
gravar, però el nostre gran projecte és poder seguir fent el que ens 
agrada i així poder trencar la rutina del dia a dia. 
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Col·laboració: L’Empordà vist per Toni Cassany 
 

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

  

 Toni Cassany és un gironí que, professionalment, 

conrea diferents facetes. En aquest escrit volem destacar la 

de pintor.  

Cassany veu la pintura com una forma de comunicar el 

món interior. Del paisatge, ell en busca la sensació que 

transmet. No vol limitar-se a mostrar la realitat tal com és, 

sinó agafar-ne l’emoció que ens vol transmetre. Rere 

aquest objectiu, ben assolit, hi ha moltes hores de feina, 

il· lusió i perseverança. 

Els paisatges de l’Empordà són els protagonistes de la ma-

joria dels seus quadres. Els conegué molts anys enrere, 

quan per circumstàncies professionals es desplaçava diàri-

ament a la comarca. Quedà atret per moltes meravelles: els 

aiguamolls, la badia de Roses, el massís del Montgrí, la 

genuïnitat dels diferents pobles... També per la plana i les 

muntanyes, els sembrats i les collites, els colors i les llums, 

l’aire i les olors... i, és clar, la indòmita i regeneradora tra-

muntana. 

L’estil propi en l’obra de Toni Cassany es defineix, de 

manera molt clara, en un aspecte concret i precís: fugir del 

tractament abstracte del primer pla (mitjançant la taca de 

color) i arribar a una resolució més realista, concreta i pre-

cisa d’aquest terme. Aquí és on ell s’arrisca més i és on 

assoleix el millor de la seva tècnica. 

El tractament de la llum és un altre dels aspectes en què ha 

volgut diferenciar-se. L’impacte de color pot ser molt es-

pectacular, però ell no busca tant l’espectacle visual com 

l’emoció transmesa. I aquesta emoció augmenta quan s’a-

consegueix el contrast entre les ombres i la llum. En aquesta qüestió també ha volgut trobar el seu territori i la seva 

pròpia personalitat pictòrica. 

Es troba molt còmode en la composició, en la distribució de volums. Excel· leix en això, la qual cosa li permet de fer 

que la mirada que acarona els seus quadres vagi dirigida cap allà on ell pretén. Moltes vegades la fa vagar cap a l’in-

finit, caminant acompanyada per la forma dels núvols, dels camps, dels arbres, fins a perdre’s en un punt imprecís, 

on es troben cel i terra. La profunditat, mai millor dit, és això. I és que Cassany cerca l’infinit, en la pintura i en l’àni-

ma.  

El passat divendres 28 d’abril s’inaugurà, a la galeria El Claustre de Girona, l’exposició Toni Cassany, 30 

anys de pintura, amb 49 quadres, un dels quals sobre Parlavà i, alhora, es presentà el llibre que porta aquest mateix 

nom. Una manera excel· lent, sens dubte, de celebrar aquest aniversari. 

Títol del quadre: Parlavà. Cirerers florits 
Pintor: Toni Cassany 

Autor de la fotografia: Toni Forns 
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El consum d’alcohol a Espanya forma part de la cultura dià-

ria dels ciutadans (aperitius, festes, copes, …) I les estadísti-

ques apunten que l’inici del consum d’alcohol es situa entre 

els 13 i 14 anys i que la manera de fer-ho ja no es progressi-

va , sinó de cop amb el “botellón”. 

 

 

José Luís Carrasco, catedràtic de Psiquiatria i director cientí-

fic de la Unitat de Personalitat i Comportament de l’Hospital Quirón Salud, recorda que la societat “està empenyent 

sense ser plenament conscient, els adolescents i joves cap al botellón”. No s’ofereixen alternatives d’oci saludables i 

interessants per ells, que siguin accessibles i permanents. De res serveix oferir un dissabte una festa o un altre dia 

cinema, si aquestes alternatives no cobreixen els caps de setmana de tot l’any. 

 

Però sobretot, s’ha de tenir en compte les conseqüències físiques i mentals dels consum d’alcohol dels nostres me-

nors. S’associa amb una major freqüència de símptomes psicopatològics, tant presents com futurs. Els condueix cap 

a conductes de risc d’accidents: consum de drogues, falta de protecció sexual, són més propensos a tenir problemes 

de conducta, agressivitat, a més d’augmentar el risc de depressió, suïcidi, trastorns de personalitat,... 
 

Signes d’alerta 

Perill del consum 
d’alcohol entre els 

menors 

Símptomes psicològics: 

 Canvis dràstics en el rendiment acadèmic 

 Canvis en el grup d’amics 

 Pèrdua d’interès en activitats que prèviament 

eren un plaer 

 Disminució de la higiene personal 

 Canvis de comportament 

 Necessitat de diners de sobte i inexplicable 

 Conductes inusualment passives 
 

Símptomes cognitius: 

 Dificultat per concentrar-se 

 Dèficit de memòria a curt termini 

 Dificultat d’atenció durant la classe 

Símptomes físics: 

 Olor a l’alcohol a l’alè o la roba 

 Ulls vidriosos 

 Pell envermellida 

 Discurs lent i distorsionat 

 Canvis del son 

 Notable deteriorament de l’aparença física 

 Problemes de coordinació 

 Visió doble 
 

Símptomes psico-socials: 

 Depressió 

 Canvis d’humor 

 Angoixa 
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Informació elaborada per Núria Mir, farmacèutica del poble. Revista Acofar.com/actualidad i www.cofgi.org. 

 

La comercialització de nous aliments amb cafeïna afegida i l’aparició de nous patrons de consum d’alguns d’aquests 

productes, especialment les begudes energètiques associades al consum d’alcohol, han provocat casos de reaccions 

adverses com ara insomni, hipertensió, ansietat, deshidratació, convulsions, arítmia i trastorns cardíacs greus arreu 

del món. D’acord amb l’informe elaborat pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya (ASPCAT) recomana: 

• No consumir begudes energètiques amb cafeïna simultàniament amb alcohol.  

La cafeïna no és antagonista dels efectes de l’alcohol i emmascara els símptomes de l’embriaguesa, cosa que pot 

comportar una reducció de la percepció de l’estat d’intoxicació alcohòlica i incrementar el risc de patir efectes adver-

sos. 

• Evitar el consum de begudes energètiques en els grups de població següents:  

dones embarassades i en període de lactància, nens, persones sensibles a la cafeïna, amb patologies cardíaques o 

trastorns neurològics. 

Si es fa alguna activitat física intensa, no s’han d’utilitzar les begudes energètiques per reposar líquids. La cafeïna 

té efectes diürètics que alteren l’equilibri electrolític i poden fer augmentar el risc de deshidratació. Cal beure aigua o 

altres begudes per a esportistes comercialitzades amb aquesta finalitat. 

 

Cal recordar que les begudes energètiques no s’han de confondre amb les begudes isotòniques o per a espor-

tistes, dissenyades per recuperar els hidrats de carboni i/o electròlits després d’activitats amb desgast muscular in-

tens. 
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Fem poble 

Aquest any celebren 50 anys de casats!! 

Moltes felicitats!! 

P ere F rigola  P onsatí i F rancesca C lavaguera Roig  

que es van casar el 12 d’abril de1967. 

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

E n Josep N egre Sau i la  M aria  V ilà  D alm au  

que es van casar el 20 de m aig de 1967 
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Agraïment 

Des d’aquest espai volem agrair a la Montse Paretas 
els 12 anys que ha dedicat en la gestió del Local 
Social i la seva col·laboració en els actes que s’han 
portat a terme tant al pati de l’escola com al pavelló 
polivalent. Moltes gràcies Montse! 

 
Actualment, el local social està autogestionat pels 
mateixos usuaris. 

Espai de lectura 

A Parlavà des de fa poc tenim la sort de poder gau-
dir d'un nou local, el Centre Social, situat al costat 
del pavelló. 
 
Entre altres activitats, ens agradaria habilitar un dels 
espais amb llibres, revistes, diaris...i convertir-lo en 
una zona de lectura oberta a tothom. 
 
També hem pensat oferir un Servei de Préstec per-
què qualsevol persona del municipi pugui endur-se 
llibres a casa durant un temps establert. Una o més 
persones voluntàries s'ocuparan de classificar-los i 
controlar-ne cada préstec (la durada, la bona utilitza-
ció del llibre...) i el seu retorn a l'espai de lectura. 
 
Per tot això voldríem fer una crida a totes aquelles 
persones que tingueu llibres per oferir. El poble us 
ho agrairà. 
 
No acceptarem llibres malmesos o molt desfasats. 
Podeu deixar els llibres a l'Ajuntament a partir de l’1 
de setembre.  
 
Per qualsevol dubte, podeu trucar al 637 003 759. 
 
Moltíssimes gràcies!!! 
 
Rosa Pons 
 

Els llibres 
 

Cada llibre té un secret 

disfressat de blanc i negre; 

tot allò que et diu a tu 

un altre no ho pot entendre. 

Tot allò que et donarà 

no ocupa lloc, ni pesa, 

t’abrigarà contra el fred 

d’ignorància i de tristesa. 

Amb els llibres per amics 

no et faltarà companyia. 

Cada pàgina pot ser 

un estel que et fa de guia. 

Joana Raspall 

Donadors de Sang 

La Concepció s’acomiadava, a la darrera revista, de 
la seva responsabilitat en la coordinació dels Do-
nants de Sang del municipi i ens informava que l’An-
na seguiria al capdavant amb la nova incorporació 
de l’Estel. 
Aquí ens han fet arribar una foto amb totes tres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bona feina i esperem que les donacions segueixin 
pujant! 
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Entreteniments 

Solucions del número 34: 

1. Troba 6 diferències: 

 

 
 

 

2. Busca el nom de 6 instruments musicals . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Una ampolla de vi tapada amb un  suro està plena fins  

a la meitat. Com podem beure el vi sense treure el suro  

ni trencar l’ampolla? 

 

               

4. Sudoku: 

 

 

A Q E R O S D G L C Y V I P B 

Y N G U I T A R R A M W Q R T 

J D Q H X R E K A F U C I B E 

R S T R I O Z E Y F I Q J A K 

L F G A W M E Q N A J I L T M 

D L B P V P O C I N R O P E X 

W A B U Q E R T E S H U K R S 

M U F E D T G A Y F A P M I T 

U T I H J A R V B W Z X C A Y 

Z A U R O X V G I N D R J B E 

P R Y C M U Q I D O I E W O F 

E K B A S C O E G F L H I J R 

G N T D K J L W L E T I V S M 

U P I A N O P N U P B Q G E R 

R T H C I Z O F S O A L T M I 

 4 7    6  5 

   2  4    

9 3   6   4 8 

 7    6 4   

 9  1 5 3  7  

  8 7    5  

5 6   8   2 7 

   6  9    

7  4     6  

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 

3 9 8 1 5 7 2 4 6 

6 2 5 3 8 4 9 7 1 

1 7 4 9 2 6 8 3 5 

4 3 2 6 9 5 7 1 8 

7 6 1 8 4 3 5 9 2 

5 8 9 7 1 2 3 6 4 

9 1 7 2 6 8 4 5 3 

8 4 6 5 3 9 1 2 7 

2 5 3 4 7 1 6 8 9 
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FOTOGRAFIES DEL RECORD 

Fotografies que ens ha fet arribar la Dolors Duran. 
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FOTOGRAFIES PER RECORDAR 

AGENDA 

30 de juny de 2017 
Les fotos mostren els efectes de l’aigua i la pedra que va caure.  

Al Facebook hi hem penjat vídeos que mostren que l’aigua no té aturador. 

CAMINADA 

NOCTURNA 
 

 8 de setembre 

Ioga Kundalini 

 

 Inici classes:  
Dimarts 3 d’octubre 
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Ja tenim grup de teatre!! 

"El teatre per mi, és l’altre, és el diàleg, és l’absència d’odi. L’amistat entre els pobles, no sé massa què vol dir,  

però crec en la comunitat, en l’amistat dels espectadors i dels actors, en la unió de tots els que el teatre reuneix,  

els que escriuen, els que el tradueixen, els que hi posen llum, els que el vesteixen, els que el decoren,  

els que l’interpreten, els que el fan, els que hi van. 

El teatre ens protegeix, ens abriga, … Crec que ens estima… tant com nosaltres l’estimem…" 

Isabelle Huppert, actriu francesa 

 

Com bé sabeu, al nostre poble es fan diferents activitats al llarg de la setmana i totes elles prou interessants: ioga, ball, 
pintura, taller de costura, ... 
Sempre he cregut en la versalitat i potencialitat d'un altre mena d'art, el teatre. 
Les casualitats fan que pel camí et trobis amb persones que comparteixen al igual que tu aquesta afició. En parlem, 
fem suposicions... I si ho provéssim...? Trobaríem gent interessada com nosaltres...? Millor petits o grans? A partir d'a-
quí tot comença: Busquem una "profe", un local, unes dates, fem córrer la veu i ens hi engresquem uns quants alum-
nes! 
La Duna Jové és la nostra guia-acompanyant en aquest camí que acabem d'encetar. És una persona preparada i entu-
siasta, capaç d'enganxar-nos des del primer moment. Ens coneixem, juguem, interpretem, riem, ens emocionem... 
Formem un grup de 14 persones sempre obert a noves incorporacions. 
Fem sessions quinzenals de dues hores, els dilluns d'un quart de 9 a un quart d'11 del vespre. Obert a totes les edats. 
 

Si t'agrada el teatre i tens ganes de viure una experiència nova i enriquidora, no ho dubtis més!!! 
El meu telèfon de contacte és el 637003759 (Rosa). 


