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Orgull de poble 
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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 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 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 dissabte al matí 
 
 

Deixalleria municipal 
 

 Accés amb targeta magnètica 
 
 

Deixalleria mòbil 
 

Parlavà: 16 de gener, 20 de març, 17 de juliol,  

    20 de novembre  

Fonolleres: 15 de maig i 18 de setembre 

Horari: 11:00 a 14:30 
 

 

Activitats Local Polivalent 
 

Ioga: Dimarts i dijous de 21:00 a 22:00 

Balls en línia: Divendres de 20:15 a 21:15 

Teatre: Dilluns 20:15 a 22:15 (quinzenalment) 

Pintura: Dijous de 17:00 a 19:00  

 
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. 

Editorial 
 
En el moment de tancar l’edició de la revista El Montori, 
Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Joaquim 
Forn segueixen en presó preventiva. Són els nostres 
representants polítics i les persones que han liderat les 
associacions que ens han organitzat com a poble i com 
a país democràtic que defensa els seus drets i llibertats. 
No ens cansarem de demanar la seva LLIBERTAT.    
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SALUTACIÓ 
  

 

Benvolguts veïns i veïnes, 
 
Durant aquests últims mesos hem viscut tants moments i emocions que no tinc clar per on co-

mençar. Només, us voldria transmetre com m’he sentit en aquestes situacions que mai hagués 

pogut imaginar que passarien. 
 

Crec que cal començar això des del principi, i per tan vull recordar que fa poc més de dos anys, el 

llavors alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va venir a fer un acte de JxSÍ al pavelló juntament 

amb Lluis Llach i Sergi Sabrià, i van prometre que si guanyaven, tirarien endavant amb el procés. 

 

Un d’aquests moments, que mai oblidaré, és la trobada d’alcaldes primer, a l’Ajuntament de Bar-

celona i després dirigint-nos cap al Palau de la Generalitat travessant la plaça Sant Jaume, amb 

les vares simbolitzant la unió de tots els pobles del país compromesos amb la voluntat de poder 

fer i ser lliurement.  

Recordo aquella mateixa tarda de dissabte quan companys alcaldes ens van fer saber que ja els 

havien citat a declarar. En els dies següents, com molta altra gent, els vam acompanyar per mos-

trar-los la nostra mostra de solidaritat. 
 

Els dies previs a l’1-O van ser d’especial nerviosisme i neguit. Com molts de vosaltres, aquest dia 

quedarà sempre en el nostre record. Tant des de la nit abans com en la mateixa matinada, vam 

veure les ganes de fer companyia, d’ajudar, de fer pinya, de fer poble, de fer país, i amb un ob-

jectiu: custodiar la dignitat. Vam viure moments màgics com l’aparició de l’urna (que encara nin-

gú sap com va arribar), la companyia d’en Lluís Llach o com la Lola, de 97 anys i amb un somriure 

a la cara, va obrir la mesa. Hi havia un ambient festiu, alegre i familiar fins que, van començar a 

arribar les primeres imatges de les violentes càrregues policials a La Tallada, Sant Julià de Ramis i 

molts altres municipis del territori. En aquells moments de tensió, ens vam haver de replantejar 

què fèiem i vam decidir que el més important era prioritzar la integritat de la gent. Ens hem de 

quedar, però, amb què en situacions complicades, l’enginy es potencia i ens permet sortir-nos-en, 

i això va ser possible gràcies a la ciutadania que, altra vegada, hi vàreu tornar a ser. Mai oblidaré, 

en aquell vespre, les cares dels meus fills quan sentien al “Presidente de la Nación” negant tot el 

que estava passant. 
 

El dies següents van ser de constants mobilitzacions, sempre pacífiques, demostrant la capacitat 

d’organització d’un país avançat, pacífic i democràtic. Moltes vegades, ens queixem que els polí-

tics no compleixen les seves promeses, però aquest cop per complir el mandat del poble, més de 

la meitat del Govern ha estat o està empresonat i l’altra meitat es troba a l’exili. Em costa molt 

d’acceptar que en ple segle XXI en un país que qualifiquen de “democracia avanzada” hi hagi pre-

sos polítics i que Europa ens giri la cara. 
 

Que ningú es pensi que tot plegat no ha servit per res, això és el que ens volen fer creure. Ens cal 

més mala llet i més esperança. Mala llet no en el sentit literal, sinó en que no ens podem confor-

mar amb el que ens imposen, amb creure’ns lliures sense ser-ho, en pensar que potser sí que en 

tenim la culpa de tot plegat i que cal cedir. Hem de ser valents, persistir, jugar a les nostres car-

tes: dignitat, intel·ligència, amor i democràcia, però mai conformar-nos amb l’empat, ser-hi i tor-

nar-hi a ser. No en podem deixar passar cap més, ser lliures és un dret que tenim i que no ens 

poden prendre. Lluitar i seguir endavant, sempre endavant, amb els ulls plens d’esperança. 

 

L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 3 d’agost de 2017 es celebra sessió ordinària 
i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple aprova per unanimitat, PROPOSAR al Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya, les següents festes locals per a l’any 
2018: 
Nucli de Parlavà: 21 de maig de 2018 (dilluns de Pas-
qua Granada) i, 1 d’agost de 2018 (Festa Major). 
Nucli de Fonolleres: 21 de maig de 2018 (dilluns de 
Pasqua Granada) i, 10 de juliol de 2018 (Festa Major). 
  
- El Ple acorda, per unanimitat, CANCEL·LAR el prés-
tec que l’ajuntament de Parlavà té concertat amb l’enti-
tat financera CAIXABANK, SA, per un import de CENT 
MIL EUROS (100.000,00 €).i FACULTAR al senyor 
alcalde, per a la formalització del present acord. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, SOL·LICITAR assistèn-
cia tècnica a la Diputació de Girona – Servei de Medi 
Ambient- per a la redacció del projecte executiu per a la 
realització de les franges exteriors de protecció per a la 
prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions 
segons el que s’estableix a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals modifi-
cada per la Llei 2/2014, de 27 de gener. 
 
 
2- El dia 10 d’agost de 2017 es celebra sessió extraor-
dinària i urgent i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat PRONUNCIAR-SE favo-
rablement sobre el caràcter urgent de la sessió plenària 
convocada pel senyor alcalde per avui dijous, dia 10 
d’agost de 2017, a les 21:00 hores, la qual té per objec-
te procedir a classificar les ofertes presentades dins del 
procediment d’adjudicació del contracte de gestió del 
servei de la llar d’infants municipal i, requerir a l’empre-
sari que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè 
presenti la documentació reglamentària. La demora en 
aquest tràmit repercutiria desfavorablement en el funci-
onament del servei de la llar d’infants. 
 
 
3- El dia 31 d’agost de 2017 es celebra sessió extraor-
dinària i urgent i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat ADJUDICAR el contracte 
de gestió del servei de la llar d’infants municipal el Mon-
tori a l’empresa ORIÓ EDUSERVEIS, SL. Tindrà caràc-
ter contractual a més del contracte el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han regit en el procés de licitació, així 

com la Memòria tècnica de gestió, el Projecte educatiu i 
les propostes i millores presentades per l’adjudicatari. 
 
L’import d’adjudicació del contracte és de 77.824,27 
EUR (setanta-set mil vuit-cents vint-i-quatre euros amb 
vint-i-set cèntims), exempt d’IVA, pel curs escolar 2017-
2018. 
 
El termini de la concessió serà de 2 anys a comptar des 
de la data de posada en funcionament del servei, pre-
vista per al dia 1 de setembre de 2017 i es podrà pror-
rogar any a any fins un màxim de tres.  
 
- Notificar a ORIÓ EDUSERVEIS, SL el present acord, i 
emplaçar-la per a la signatura del contracte dins dels 
terminis establerts en l’article 156.2 del TRLCSP. 
 
- Notificar aquest acord a la resta de candidats que no 
han resultat adjudicataris. 
 
- Facultar a l’alcalde, senyor Joaquim Sabrià Pujol, per 
a formalitzar els acords precedents i en especial la sig-
natura del contracte. 
 
 
4- El dia 25 de setembre de 2017 es celebra sessió 
ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR provisional-
ment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3 regu-
ladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
en els següents termes: 
1.- Anul·lar l’exempció del pagament de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, reconeguda en l’article 
4, apartat j) de l’Ordenança Fiscal reguladora d’aquest 
impost actualment vigent, dels vehicles de qualsevol 
classe o categoria amb una antiguitat de 20 o més 
anys. 
2.- Establir l’exempció del pagament de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica a aquells vehicles que 
justifiquin la seva catalogació com a vehicles històrics, 
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics. 
3.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat precepti-
va, mitjançant exposició del mateix en el tauler d'anun-
cis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals 
els interessats podran examinar-ho i plantejar les recla-
macions que estimin oportunes. 
4 - Considerar, en el cas que no es presentessin recla-
macions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, 
que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR el Compte General del pressupost de l’exercici 2016. Trametre el Compte 
General així aprovat i tota la documentació que l’integra al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Lo-
cals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
- El Ple acorda per unanimitat SOL·LICITAR una subvenció a la Diputació de Girona de 17.369,21 EUR (DISSET MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUR AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) destinada a finançar les despeses de funcionament 
de la llar d’infants municipal, curs 2016-2017, a càrrec de l’ajuntament de Parlavà. 
 
 
5- El dia 25 d’octubre de 2017 es celebra sessió extraordinària i urgent i es prenen els següents acords: 
 
- L’Ajuntament de Parlavà per unanimitat dels seus membres que en nombre de set el composen ACORDA:   
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 
d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i 
Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per 
l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 
que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalu-
nya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als 
grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
- L’Ajuntament de Parlavà adopta per unanimitat dels seus membres que en nombre de set el composen el següent 
ACORD: 
 
Primer.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart.  
 
Segon.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacio-
nals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja 
les idees i empresona de forma il·legal. 
 
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mit-
jans de comunicació. 
 
Quart.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies 
d’una dictadura. 
 
Cinquè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
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Informació municipal 

- El Ple acorda per unanimitat, ESTUDIAR canviar el nom de les actuals places de Parlavà i Fonolleres que porten 
per nom Plaça de la Constitució. 
 
 
6- El dia 23 de novembre de 2017 es celebra sessió ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- Es realitza el sorteig membres mesa electoral Eleccions Parlament Catalunya, 21 de desembre de 2017. 
 
- El Ple, acorda per unanimitat dels seus membres que en nombre set el composen PROPOSAR a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del senyor EMILI GISPERT MARTINELL, com a JUT-
GE DE PAU TITULAR; i el nomenament de la senyora ESTRELLA VIÑAS TEIXIDOR, com a JUTGESSA DE PAU 
SUBSTITUTA. 
 
Donar trasllat del present Acord al Jutge Degà del Partit Judicial de La Bisbal d’Empordà, qui ho elevarà a la Sala de 
Govern, de conformitat amb el que disposa l’article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i 
l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.” 
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions als 
nens matriculats a la llar d’infants municipal, El Montori, curs 2017-2018.  
 
- El Ple acorda per unanimitat APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/17, en la modalitat de transfe-
rències entre partides de despeses, 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. 
 
En el supòsit de què no es presentin reclamacions, l’acord inicial quedarà elevat a definitiu sense necessitat de pren-
dre un nou acord. 
 
- El Ple acorda per unanimitat dels seus membres que en nombre de set el composen APROVAR inicialment el Pres-
supost general de l’Ajuntament de Parlavà, per a l’exercici econòmic 2018, juntament amb les seves Bases d’execu-
ció i el resum del qual per capítols és el següent: 
 

 
 
 

ESTAT DE DESPESES   

A) OPERACIONS NO FINANCERES IMPORT (€) 
A.1 OPERACIONS CORRENTS   
CAPITOL I: Despeses de personal     88.800,00 
CAPITOL II: Despeses en Béns corrents i serveis 176.350,00 
CAPITOL III: Despeses financeres     2.500,00 
CAPITOL IV: Transferències corrents    41.700,00 
CAPITOL V: Fons de contingència i altres imprevistos 

  
1.800,00 

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL   
CAPITOL VI: Inversions reals   127.300,00 
CAPITOL VII: Transferències de capital 0,00 

  
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 
CAPITOL IX: Passius financers     6.900,00 
TOTAL   445.350,00 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 
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Informació municipal 

- Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball. 
 
- Exposar al públic el pressupost general per a l’exercici 2018, les Bases d’execució, la plantilla de personal, i la resta 
de la documentació que preveuen els articles 164, 165 i 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 20 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel 
termini de quinze dies mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la província, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
- Considerar elevats a definitius els presents acords en el supòsit de que no es presentin reclamacions. 
 
- Remetre còpia a l’Administració d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya 

ESTAT D'INGRESSOS   
A) OPERACIONS NO FINANCERES   
A.1 OPERACIONS CORRENTS   
CAPITOL I: Impostos directes   135.500,00 
CAPITOL II: Impostos indirectes     7.000,00 
CAPITOL III: Taxes i altres ingressos    43.400,00 
CAPITOL IV: Transferències corrents   147.780,00 
CAPITOL V: Ingressos patrimonials    4.070,00 

    
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL   
CAPITOL VI: Alienació d’inversions reals 0,00 
CAPITOL VII: Transferències de capital   107.600,00 

  
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPITOL VIII: Actius financers 0,00 
CAPITOL IX: Passius financers    0,00 
TOTAL  445.350,00 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

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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NAIXEMENTS 
 

BRUNA ANDREU SIBEL                             11/05/2017 
BERTA COLOMER FEIXAS                        22/08/2017 
PEP FIGUERAS PÉREZ                             03/11/2017    

 
 

DEFUNCIONS 
 

JOSEP PRATS JULIÀ                                  16/02/2017 
JOSEP BALLO COLL                                   26/11/2017 

 
 

MATRIMONIS 
 

ARNAU ALVAREZ CAPELLA I MIREIA MORENO FERRER       04/02/2017 

Tauler d’avisos 

RECICLEM BÉ el cartró, 

el plàsc, el vidre i la frac-

ció orgànica. Hem detec-

tat però que usem el con-

tenidor de rebuig per tota 

la resta i no és correcte.  

Tenim deixalleria,  

APROFITEM-LA! 

DEIXALLERIA MÒBIL  
HORARI DE 11h  A 14:30h 

                 16 de gener Parlavà 
                 20 de març Parlavà 
                 15 de maig Fonolleres 
                 17 de juliol Parlavà 
                 18 de setembre Fonolleres 
                 20 de novembre Parlavà 

El dia 21 de novembre de 2017 va morir el Sr. Dik Wessels a l’edat de 
71 anys. La família Wessels ha col·laborat, des de la seva arribada a 
Parlavà, amb aportacions econòmiques per a millorar les ins-
tal·lacions del nostre poble. Material per a la posada en funcionament 
de la Llar d’Infants, la reparació de l’estrella que s’encén per Nadal a 
dalt el campanar i últimament amb el mobiliari per al nou centre social 
El Montori. Des d’aquest espai volem fer arribar el nostre condol i 
agraïment a tota la seva família. D.E.P. 

 
 
 
 
A finals de novembre es van cremar els contenidors del 
davant de la Llar i l’Ajuntament, probablement a causa 
d’unes cendres mal apagades. Per aquest motiu us dema-
nem que no aboqueu cendres als contenidors. Podeu fer-
ho a la deixalleria i assegureu-vos que estan ben apaga-
des.  
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Crònica del procés 

En aquest reportatge volem fer un recull en imatges del que hem viscut aquest darrers mesos. Les 
fotografies són vostres però n’hi ha tantes que se’ns ha fet molt difícil fer-ne una selecció així com 
confirmar-ne l’autoria. Us demanem disculpes per endavant. 
I recordeu sempre que, la força està en la voluntat d’un poble! 

24 de setembre de 2017. Concentració davant 
els ajuntaments en la Marató per la Democrà-
cia. 

Pocs dies després de la manifestació de l’11 
de setembre en la Diada del Sí, comença la 
campanya per a la celebració del referèn-
dum l’1 d’octubre. La fiscalia, però, cita a 
declarar els 712 alcaldes, en qualitat d'in-
vestigats, per col·laborar amb el referèn-
dum. 
El 16 de setembre els alcaldes són rebuts a 
la plaça Sant Jaume pel president Carles 
Puigdemont i per l'alcaldessa de Barcelona 
Ada Colau, en un acte reivindicatiu i de su-
port a l'1 d'octubre. 

20 de setembre de 2017. La Guardia Civil registra diverses seus dels Departaments de la Generalitat i empre-
ses privades buscant documentació relacionada amb la celebració del referèndum i deté a 14 persones. De 
manera espontània i a través de les xarxes s’organitzen manifestacions de repulsa i actes de suport als detin-
guts. L’endemà, els estudiants també es manifesten. 

26 de setembre de 2017. Per ordre judicial, diferents pàgi-
nes relacionades amb el referèndum i de diverses entitats 
són clausurades.  
Immediatament, se n’obren de noves en altres dominis. 
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30 de setembre de 2017. Durant tota la tarda i la nit es realitzen activi-
tats i jocs de sobretaula al local social. De matinada, un bon esmorzar 
pels més matiners. I des de ben aviat ja hi ha cues per votar. 

29 de setembre de 2017. Els pagesos s’uneixen a les manifestacions 
de suport al referèndum i al vespre es celebra la Festa de la Música a 
Montjuic. 
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1 d’octubre de 2017. La jornada a casa nostra transcorre 
amb normalitat. La primera a votar és la dona més gran del 
poble, la Lola, i després ho fa en Lluís Llach. També hi ha 
temps per atendre als mitjans de comunicació.  
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En una jornada on els telèfons mòbils van treballar de valent arriben imatges de la violència que les forces poli-
cials exerceixen en d’altres pobles per impedir la votació i l'ambient deixa de ser festiu a ser d’indignació. 
Per aquest motiu, es decideix fer una pausa per dinar i portar l’urna a un lloc segur. 
A la tarda, torna a començar la votació fins al recompte final.  

Els resultats definitius del referèndum de l’1-O.  
Hi va haver 2.286.217 vots, dada que representa una participació del 
43,03% sobre el cens de 5,3 milions. El sí va imposar-se 2.044.038 
vots (90%), el no va sumar-ne 177.547 (7,8%) i hi va haver 44.913 
(1,9%) vots en blanc.  
 

Parlavà: 
Total de vots: 277 

Sí: 270 
No: 3 

Blanc: 4 
S’ha de tenir en compte que el cens va ser universal i veïns d’altres 
municipis van votar al nostre i a la inversa. Per tant, els resultats 
s’han de mirar de manera global. 

2 d’octubre de 2017. Concentració davant dels 
ajuntaments contra violència i la repressió polici-
al i contra la vulneració dels drets i llibertats de 
les persones que volien exercir el seu dret a vot.  
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3 d’octubre de 2017. Aturada de país i vaga general per condemnar la violència policial amb el lema: “Contra la 
repressió i en defensa de les llibertats”.  

Crònica del procés 

 
Talls de carreteres a gaire-
bé totes les vies de comu-
nicació del país i la provín-
cia. 
 
 
 
Concentració de suport als 
veïns de la Tallada d’Em-
pordà. 

 
Manifestació multitudinària 
a la Bisbal d’Empordà amb 
unes 20.000 persones. La 
mobilització més important 
de la història per denunciar 
la repressió policial exerci-
da durant la celebració del 
referèndum.  
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10 d’octubre de 2017. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont proclama la república i, seguidament, la 
deixa en suspensió, a l’espera d’un diàleg amb el govern espanyol que no es produeix. 

 
 
16 d’octubre de 2017. El jutge deixa en llibertat al major dels Mossos 
d’esquadra Josep Lluís Trapero, però dictamina presó provisional a Jor-
di Sanchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium cultural, per 
delicte de sedició. En els dies següents hi ha concentracions arreu del 
país per demanar el seu alliberament. 
 
 
 
 

 
27 d’octubre de 2017. 70 membres del Parlament de 
Catalunya voten a favor de la declaració unilateral de 
independència. Els alcaldes segueixen la proclamació 
en una sala annexa del Parlament.  
 
El mateix dia, Rajoy dissol el parlament català i cessa 
tot el Govern, inclòs el president Puigdemont, en aplica-
ció de l’article 155 de la Constitución Española. Mariano 
Rajoy convoca eleccions pel dia 21 de desembre de 
2017. 
 

30 d’octubre de 2017. Puigdemont viatja a Brussel·les, on s’hi queda amb quatre consellers més, Meritxell Se-
rret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig.  
 
2 de novembre de 2017. La jutgessa del Tribunal Suprem sentencia presó incondicional pels consellers, Oriol 
Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Meritxell Borràs, Dolors 
Bassa, Carles Mundó, Josep Rull i Joaquim Forn.  
 
 
8 de novembre de 2017. Segona aturada de país, amb la convoca-
tòria d’una jornada de vaga general que té com afectació principal 
el tancament de grans vies de comunicació com l’AVE o la fronte-
ra. 
Durant la tarda, hi ha concentracions, com la viscuda a Torroella 
de Montgrí per demanar l’alliberament de la Dolors Bassa i la resta 
de presos polítics. 
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PARLAVÀ 

Font: resultats.parlament2017.cat / El Punt 

Crònica del procés 

 
11 de novembre de 2017. Gran Manifestació a Barcelona per reclamar la 
llibertat dels presos polítics  
 

 
7 de desembre de 2017. De 30.000 a 45.000 persones, la gran majoria vingu-
des de Catalunya es manifesten a Brusel·les, sota el lema ‘Wake Up Europe’ i 
‘Help Catalonia’, per demanar a la Comunitat Europea que no giri l’esquena al 
que està passant a Catalunya,  

Parlament de Catalunya 
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Vida local 

 
 
 
El concert i ball de l’Orquestra Venus i la Festa de l’Es-
cuma van ser els actes més concorreguts de la Festa 
Major. 

FESTA MAJOR DE PARLAVÀ 
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DELEGACIÓ ONCOLLIGA DE PARLAVÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’11 d’agost va tenir lloc el Sopar Solidari per recollir fons 
destinats a la lluita contra el càncer i a l’ajuda de malalts i 
familiars que pateixen aquesta malaltia.. 
Inicialment, estava previst celebrar-lo a la pista poliesportiva 
però el mal temps va fer canviar la ubicació a darrera hora. 
Un bon àpat, música, jocs i acudits per a una bona causa. 
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SOPAR POPULAR 

 
 
 
 
 
 
 
La vigília de la Diada va tenir lloc 
el Sopar Popular. Marcel Tomas, 
de la companyia Cascai Teatre, 
ens va fer riure per segon any 
consecutiu. L’espectacle d’aquest 
any, Zirocco, també va necessitar 
la col·laboració d’alguns dels veïns 
del poble que van interpretar els 
seus papers amb molta professio-
nalitat!!!  
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VII FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La festa d’homenatge a la gent gran es va celebrar el dia 5 de novembre. En aquesta edició, la missa es va fer a l’es-
glésia de Fonolleres. Allà les Veus de Parlavà van oferir un recital amb les seves millors cançons. 
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VII FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 

 
 
 
Aquesta és una festa de retrobament amb 
amics i familiars que fa temps i anys que no 
es veuen i una ocasió més per estar tots 
junts com a poble. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després d’un bon dinar al pavelló polivalent, el 
grup Love Me Tender ens va fer ballar a tots.  
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PRE-ESTRENA TEATRAL 

 
 
El grup Penjats pel teatre, de l’Estartit, van venir el dia 3 de desembre 
a fer la pre-estrena de la seva nova obra la Núvia portava cua. Tot un 
entrellat d’aparences i malentesos entre una jove parella i els seus 
pares, que ens van fer passar un bona estona. 

 

ESPAI DE LECTURA 
 
Seguim treballant perquè el nou Espai de Lectura pugui 
funcionar el més aviat possible. Estem classificant, etique-
tant i folrant tots els llibres que ens heu fet arribar fins ara. 
Gràcies a tots els col·laboradors!!! 
Acceptem novel·les, poesia, divulgació, contes infantils i 
juvenils, revistes... que estiguin en bon estat i no hagin 
quedat obsolets. 
Us anirem informant. 

FEM ESPORT 
 
 
La Lluïsa Molinas ens 
ha organitzat camina-
des nocturnes que 
sempre acaben amb 
un bon ressopó.  
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Entrevistem a l’Aleix Parnau 

 
 
 
 
Fa 20 anys que conec a l'Aleix, 
de l'escola de Verges. Vam com-
par�r dos cursos junts, ell com a 
alumne i jo com a mestra. El re-
cordo com un vailet alegre i en-
jogassat, amic dels seus amics i 
molt bona persona. 
Actualment, l'Aleix és un jove i 
valent emprenedor que viu a 
Fonolleres amb la seva família. 
Té 28 anys. Fill d'en Miquel Par-
nau i la Lourdes Barcons, l'Aleix 
ha escollit seguir els passos de la 
família paterna, les terres i sobretot el bes�ar boví. L'anomeno “jove i valent”. Jove, perquè ho és i 
valent perquè és la millor definició que se m'acut després d'haver-li fet aquesta entrevista. 
 
Aleix, la paraula “emprenedor” fa uns anys que està de moda. Des del començament de la crisis so-
vint la sen�m en converses, la llegim en diaris...T'hi consideres un jove emprenedor? Què et diu 
aquesta paraula? 
 

Reconec que és una paraula que està de moda i m'agrada. Significa innovar, aportar coses noves, no 
conformar-te en fer allò que s'ha fet sempre, sinó avançar, �rar endavant, actualitzar-se i fer les fei-
nes més còmodes... Amb en Quim hem fet un curs que es deia “Emprenedoria en el sector boví”. 
Tots érem joves i teníem vaques. 
 
Recordes quan vas prendre la decisió de dedicar-te a tenir cura d'una granja de vaques? 
 

No va ser un dia concret. Jo he crescut en aquest ambient. Ja de ben pe�ts, tant el meu germà com 
jo, la meva mare en lloc de deixar-nos a casa ens portava amb les vaques per poder-nos vigilar men-
tre munyia o feia qualsevol altra tasca. 
Els meus avis paterns ja es dedicaven a la pagesia, treballaven la terra i tenien cura del bes�ar. Al 
principi tenien tot �pus d'animals com la majoria de les cases de pagès, porcs, gallines, oques, 
ànecs, algun cavall, el matxo per treballar els camps, tres o quatre vaques, algun vedell... Anaven a 
mercat a vendre el que tenien, pollastres, ànecs, ous, llet... A mesura que van anar passant els anys i 
el pare va con�nuar amb la pagesia es van anar decantant per les vaques, deixant més de banda l'al-
tre bes�ar. Varen fer la sala de munyir i, de tenir-les en un principi a casa van passar a fer una granja 
amb 12 o 15 vaques, desprès una que la vàrem estrenar amb unes 20/22 i vam anar creixent fins a 
45 i ara tenim aquesta d'aquí que n'hi han 65. A part tenim la recria i les vaques seques. 
 
 
Ha estat fàcil fins ara? 
 

Hi han hagut etapes diferents. Quan anava a l'ins�tut només venia aquí un parell d'hores a les tar-
des i els dissabtes al ma@ perquè a la tarda tenia handbol. Després, quan vaig anar a estudiar el Grau 

Vida local 
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Mitjà a la Seu d'Urgell m'estava tota la setmana 
fora de casa i només tornava els caps de setma-
na. Per les vacances i els dies de festa sí que hi 
podia estar més a la granja. 
 
A tu de ben pe�t i per inicia�va pròpia ja t'agra-
dava remenar... 
 

Sí. Quan arribava del col.le, era berenar i pujar 
aquí a la granja. Ara bé, si venia algun amic, 
preferia anar amb l'amic. Sé que es�c fent la 
feina que m'agrada. 
 
Aleix, quins són els avantatges i inconvenients 
d'aquesta feina? 
 

El principal avantatge és que formem una em-
presa familiar. Actualment som els meus pares i 
jo. Si un dia algú ha de marxar, un de nosaltres 
ha de fer la seva feina i si vols que els animals 
es�guin bé, els has de tractar bé. Ho vius més 
perquè és teu. Potser també hi dediques moltes 
més hores que si treballessis per un altre, però 
està recompensat. 
 
En aquest moment de l'entrevista l'Aleix em fa 
un curs intensiu de la gran u�litat del robot de 
munyir. No faré extensiva tota l'explicació, però, 
si us sóc sincera, m'ha sorprès la capacitat d'a-
questa màquina i lo imprescindible de tenir-la 
en una granja amb la quan�tat de bes�ar com 
la de la família Parnau. Tot són avantatges. És 
fantàs�ca!!! 
 
Amb el robot de munyir no estàs tan lligat d'ho-
raris perquè el que marca molt l'horari amb les 
vaques és el tema de munyir ja que s'ha de fer 
com a mínim cada 12 hores. Amb el robot, com 
que les vaques hi poden passar més de dos 
cops al dia, aconsegueixes que es munyin més, 
elles estan més bé i nosaltres estem més lliures. 
 
Personalment m'ha cridat l'atenció que les va-
ques vagin lliurement al robot. L'Aleix me n'ha 
explicat la causa i ara ho entenc millor. Resu-
mint, són dues necessitats bàsiques entre l'ani-
mal i la màquina: el robot li dóna pinso i li treu 
la llet del braguer. La vaca s'alimenta i se sent 
més alleugerida. 
 
Si una vaca dóna més llet, el robot li dóna més 

pinso. Està tot controlat-diu l'Aleix. 
 
Les vaques fan aproximadament la mateixa llet 
cada dia, amb pe�tes variacions. Un cop han 
parit, cada dia que passa fan més llet fins arri-
bar al dia 60/70, que és el “pic de producció”. 
Fins aquest dia 60 el robot els hi dóna la matei-
xa quan�tat de pinso a totes pujant escalonada-
ment des dels 2 kg el dia que pareixen fins els 6 
kg el dia 60. 
L'ordinador mana al robot si la vaca que ha en-
trat es pot munyir o no, segons les hores que fa 
que aquella vaca s'ha munyit. Si fa poc, li obre 
la porta i no la munyeix ni li dóna pinso. I al con-
trari, si fa molt, la munyeix i li dóna pinso. Tam-
bé li neteja els mugrons. 
Aquí també hem de tenir en compte el temps. 
Munyir una vaca per treure-li un litre de llet 
tardes gairebé igual que per treure-n'hi 30 li-
tres. És important que la vaca que vagi al robot 
�ngui molta llet per treure. 
 
Quin horari fas un dia qualsevol? 
 

Ara m'aixeco a 2/4 de 8. Abans, amb la sala de 
munyir, m'havia d'aixecar més aviat. I al vespre 
depèn. Si vaig a handbol miro d'enlles�r la feina 
abans que un dia qualsevol. Això si no tenim 
avaries, o ens treuen la llum, que aquest darrer 
mes ha estat una misèria. Ahir vaig acabar a les 
12 de la nit però algun dia que no hi hagi gaire 
feina i no passi res "extra" a quarts de 8 o a les 
8 puc estar de la feina. No pots deixar les va-
ques sense munyir un sol dia. 
 

Vida local 
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I els caps de setmana? 
 

Ho fem nosaltres igualment. Només que 
aquests dies o els fes�us mires de fer lo mínim, 
donar menjar, medicar si hi ha alguna vaca 
malalta... També et pots trobar que una vaca 
pareixi un diumenge. Això ja ho tenim assumit. 
 

Quins consells donaries als nois i noies que vul-
guin seguir el teu camí? 
 

Això és molt sacrificat, cada dia els animals 
mengen, els animals caguen... Com més auto-
ma�tzat ho puguis tenir millor. Tot i que el dia 
que menys t'ho esperes també es pot espatllar. 
Tens moltes despeses. Has de tenir molt d'es-
pai, pel sistema de munyir, pels llocs on posar el 
menjar, la recria també han d'estar en un altre 
lloc... Si vols que s'alimen�n amb la collita prò-
pia has de tenir camps de conreu, treballar-los, 
sembrar, regar, collir... La maquinària per treba-
llar aquests camps... Costa molt començar una 
feina com aquesta de cap i de nou. Hi ha els que 
hi ha i alguns acaben tancant. No n'hi ha de 
nous perquè és inviable començar de zero. Has 
de treballar molt per anar vivint. 
Tant a Catalunya com a Espanya cada any el 
nombre de vaques creix, però el nombre de 
granges disminueix. Cada vegada les granges 

són més grans perquè surt més a compte. 
 
A qui veneu la llet? 
 

Ara mateix a Pasqual, però a l'abril ens passem 
a Llet Nostra. El camió ve quatre cops a la set-
mana a buscar-la. Mentrestant es guarda en el 
tanc. 
 
Et sents recompensat per la teva feina? 
 

No prou, perquè amb el que ens paguen per la 
llet a dia d'avui no hi tenim marge i a part, a les 
granges o segueixes inver�nt o et quedes enre-
re. 
 
Tens alguna anècdota que t'agradaria explicar? 
 

A mi m'agrada molt la genè�ca de les vaques i 
mirem d'u�litzar el semen dels toros millors del 
món. El comprem i inseminem les vaques amb 
aquest semen. Fa dues setmanes un Centre 
d'Inseminació ens va comprar un vedell d'uns 
nou o deu mesos per u�litzar el seu semen ja 
que tenia unes caracterís�ques genè�ques que 
els hi va interessar pel seu ADN. Ha anat a un 
centre del País Basc. Això ens fa estar contents. 
 
Ara m'es�c introduint en la vaca japonesa 
(Wagyú). També es coneix com a Buey de Kobe. 
És un �pus d'animal molt apreciat per la seva 
carn. Tinc un mascle pur nascut de meitats de 
gener. La idea és que vagi com a semental en 
alguna granja de Castella o Extremadura que 
�nguin vaques de carn. Ens hagués agradat més 
tenir una vedella però ens va néixer mascle. 
Tenim altres vedelles i vedells que són el 50% 
frisones i 50% wagyú. Algunes de les que tenim 
ja en són el 75%. Necessitaríem cinc generaci-
ons perquè es conver�ssin en wagyú 100%. 
 
Estem canviant la genè�ca de les vaques. La llet 
de vaca té moltes proteïnes diferents, una d'e-
lles és la betacaseïna A2A2. És la millor. La gent 
que és al·lèrgica a la proteïna de la llet no té 
problemes amb aquesta. De moment a Espanya, 
aquesta informació no surt en els envasos per-
què no n'hi ha. 
 
Jo es�c seleccionant toros que �nguin aquesta 
proteïna per d'aquí poc temps tenir totes les 
vaques fent llet A2A2. 
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L'Aleix desprèn passió per la genè�ca i m'explica un munt de coses d'aquest món. Transcriure-ho 
aquí seria massa extens i potser massa profund pels que, com jo, no coneixem a fons aquest món. 
L'Aleix el viu i se li nota. 
 
Sóc de les que pensava que una vaca munyida a mà era un animal més feliç i li expresso a l'Aleix. Ell, 
que se les coneix de tan a prop m'ho desmenteix. 
 
Les vaques estan millor i són més felices munyides amb el robot. I me'n fa les explicacions correspo-
nents. 
Si ell ho diu deu ser veritat! Se les coneix pam a pam. 
Passejant per la granja i veient el goig que fan es nota que estan ben cuidades i són unes vaques 
felices!!! 
 
Mol@ssimes gràcies Aleix per l'estona “robada” del teu valuós temps. Sé que aquests darrers dies 
han estat una mica atrafegats per tu degut a circumstàncies externes als animals. T'agraeixo doble-
ment l'entrevista. 
 
La societat necessita més joves que es�min i sen�n aquesta 
feina tan important i necessària però encara poc valorada. Es-
perem que en un futur ben proper tots els treballs del primer 
sector siguin prou reconeguts perquè més joves com tu s'hi 
engresquin i segueixin el camí. Tots plegats en sor�rem benefi-
ciats. 
 

“Es�c convençut que la meitat del que separa  
els emprenedors reeixits dels que han fracassat  

és la perseverança”.  
Steve Jobs 

 
Rosa Pons 

Cinc dies després de l'entrevista, l'Aleix em fa arribar aquesta  
entranyable foto, el naixement d'una vedella!!!  
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Col·laboració: Domènec Fita 
 

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

  

 L’artista gironí Domènec Fita complí 90 anys el 

passat 10 d’agost. Aquest aniversari és motiu ben gran 

de felicitació, tant pel fet d’arribar a aquesta edat com 

perquè aquestes nou dècades estan plenes de bons 

fruits, que l’han portat a aixecar una obra formidable a 

partir de l’assaig, de manera continuada, de nous pro-

cediments i tècniques, que han donat magnífics resul-

tats, i amb una intenció ben clara: que fos útil i s’inte-

grés bé dins del lloc a què anava adreçat, sobretot a 

l’hora d’ocupar espais públics. 

Hi ha molts adjectius que se li poden aplicar. Ara ma-

teix pensem en un: extraordinari. Extraordinari en les 

facetes que ha cultivat, obra feta, treball ingent, diversi-

tat de materials, temes tractats... En amistat, qualitat 

humana, saviesa, tenacitat, voluntat de superació... 

El 2009 li férem una entrevista per al Dominical del Diari de Girona. A les preguntes de com es defineix i de 

quina obra li agradaria que aparegués al costat del seu nom, les respostes foren: “Creatiu al servei de l’art” 

i “Cada temps és una obra diferent. Cada temps, cada moment, cada circumstància... L’atzar, de vegades, 

també hi té un paper molt important. Allò fonamental  és que estiguis atent, que tinguis els ulls oberts”. I és 

així, l’atzar no el dominem, però cal buscar-lo i provocar-lo, i ell mai no ha deixat de fer-ho. 

Fita és un referent per a la gent, per a Girona i les seves comarques i per al país. Ens agrada d’explicar 

que, de petit, tingué ocasió de saludar Francesc Macià en una visita que el president feu a l’hospici de Giro-

na (1932); que Jordi Pujol presidí l’acte inaugural de la primera exposició de la seva Fundació (2001); que 

sota el govern de Pasqual Maragall fou  reconegut amb la Creu de Sant Jordi (2006), la qual se li donà en 

època de José Montilla (2007), i que Carles Puigdemont participà en l’homenatge que li reté l’Associació de 

Veïns de Montjuïc (2016). 

Les institucions gironines han convingut a celebrar a través de la Fundació Fita els 90 anys de l’artista. El 

passat 4 de juliol, amb motiu de la presentació dels actes que s’estan duent a terme, l’arquitecte Kim Bover, 

comissari del programa, el definí com un artista que ha demostrat posseir la potència per a crear el seu 

propi estil. 

La vida i l’obra de Fita no es poden entendre sense parlar de la seva muller, Àngela Rodeja, l’esti-

ma i el suport de la qual han resultat imprescindibles. Gràcies, mestre i per molts anys! 
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- És la 2ª causa de mort a Espanya, la 1ª en les 
dones. 
- És la 1ª causa de discapacitat en adults. 
- 120.000 persones es veuen afectades cada any 
a Espanya. 
- El 35% dels afectats estan en edat laboral. 
- Provoca la mort o una discapacitat greu aproxi-
madament en el 50% dels casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Hipertensió                          Colesterol elevat                   Tabac, alcohol i drogues 
 
 
 
 
 
 
               Diabetis                                Arítmies cardíaques   
                                                           (fibril·lació auricular) 
 
 
 
 
 
 
 
                       Inactivitat física i vida sedentària           

 
 
- "Cau" un costat de la cara (paràlisi facial). 
- Pèrdua de força o sensibilitat en un costat del cos. 
- Problemes d'expressió o d'enteniment. 
- Alteració de la visió. 
- Mal de cap inusual. 

Ictus 
Com es pot prevenir? 

Obesitat 

Estrès 
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Informació elaborada per Núria Mir, farmacèutica del poble. Elaborada a partir del díptic de Prevenció de l’Ictus per a farmàcies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- El 90% dels ictus es poden prevenir. 
 

 
- Baixa el consum de sal i greixos. Dieta sana i variada. 
- Controla el teu pes, tensió i colesterol. 
 
 
 
- Fes exercici moderat, fuig del sedentarisme. 
 
 
 
- Deixa el tabac i redueix el consum d'alcohol. 
- Realitza controls mèdics periòdics. 



 

 - 29                         

Llar d’Infants El Montori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als nens i nenes de la Llar el Montori ens encanta el 
nostre entorn i sempre que podem, sortim a fer peti-
tes excursions pel poble.  

 
 

 
 
Observem els canvis de les estacions, busquem 
elements naturals com pinyes, aglans, fulles… bus-
quem flors i fins i tot fem curses amunt i avall pel 
camp de futbol!  
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Un any més, hem celebrat la 
festa de la Castanyada junta-
ment amb les famílies. La Se-
nyora castanyera ens va venir 
a visitar des de molt lluny i fins 
i tot ens va portar moltes casta-
nyes perquè ens les pogués-
sim menjar tots plegats. Vam 
ballar, cantar i menjar moltes 
castanyes!  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les safates d’experimentació és una activitat en la qual els in-
fants exploren experimentant i manipulant amb diversos materi-
als inespecífics i de la natura. Aquest mes vam ser astronautes 
i per això, vam manipular amb “pols de lluna” (sucre i purpuri-
na). Ens agrada molt això de fer volar la imaginació!  
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Vida local 

FESTES DE NADAL 

 
Quina de Nadal. 
 
El dia de Sant Esteve es va celebrar 
la Quina que recull fons per a la ce-
lebració de la Festa de la Gent 
G ran .  A g ra ïm a  to t s  e l s 
col·laboradors les seves aportaci-
ons i a tots els assistents la seva 
presència.  
Una de les quines que es van fer 
durant la tarda va ser per recollir 
diners per a l’excursió de final de 
curs dels alumnes de 4art d’ESO de 
l’IE Francesc Cambó. Que tingueu 
un molt bon viatge! 
 

Carter reial 
 
Tots els nens i nenes van poder donar les cartes al carter reial, que va venir molt ben acompanyat, i 
li van poder explicar personalment quins regals havien demanat a Ses Majestats. 
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Vida local 

FESTES DE NADAL 

 
Arribada de Ses Majestats els 
Reis d’Orient 
 
Puntuals, com cada any, van arri-
bar a Fonolleres i a Parlavà els 
Reis Mags d’Orient. Carregats 
d’il·lusions i regals per als més pe-
tits i bons desitjos per als més 
grans. 
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Fem poble 

Concurs de Botifarra 2017 

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

Solucions del número 35: 

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? 
SOLUCIÓ: Enfonsant el tap dins 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 

2 4 7 9 1 8 6 3 5 

8 5 6 2 3 4 7 9 1 

9 3 1 5 6 7 2 4 8 

3 7 5 8 9 6 4 1 2 

4 9 2 1 5 3 8 7 6 

6 1 8 7 4 2 9 5 3 

5 6 9 4 8 1 3 2 7 

1 2 3 6 7 9 5 8 4 

7 8 4 3 2 5 1 6 9 

1. Troba 6 diferències: 
 

   
 
 
2. Busca el nom de 6 insectes . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. AL LLARG DEL TEMPS  
ENUNCIAT: Què és allò que hom troba un cop per minut,  
dues vegades cada moment i mai en un segle?  
 
 
               
4. Sudoku: 
 

 

A C E G I K D L N H O C F P R 

H Q S F T U X V Z A B J W B Y 

B G M O S Q U I T C B D G E O 

P A J R D F C E G I H E F T C 

I F U M A O N S B K D N L U N 

L A M I P K A G X J M E I L O 

T D E G R H Q P T C L A G N A 

H W J A Y C F A P E S V I L Q 

C E G Z K U R J M O Q F R E W 

O J U V B L D O E R U G A S M 

B T I F S T G R H P X R T H U 

U O M A R I E T A Y K I V B W 

N A P L Q E F S N R J L E P O 

K A G B C P U B I F Z L Q D C 

Q X D I J D H E M F T S Y U 
G

 

      1  7 

  9     2  

   8  2 5 4  

     3 9  1 

2  1 7  6 8  3 

5  6 1      

 6 7 2  1    

 1     3   

4  5       
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