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Revista d’informació i cultura de Parlavà i Fonolleres 
Juliol de 2018 Núm. 37  

 

 
Festa Petita de Sant Sebastià 

Concert de l’Orquestra Òpera Jove  
 

Entrevista: Emili Gispert Martinell 
 

L’Empordà a escena 
Contes amagats de Marcel Gros 
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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 
 Dimarts de les 11:30 a les 13:30 
 Divendres de les 11:30 a les 13:30 
 

Horari de la Infermera Sra. Mar Gainza 
 Dimarts de les 11:30 a les 13:30 
 Divendres de les 11:30 a les 13:30 
 

Recollida d’escombraries 
 

 Dilluns, dimecres i dissabte al matí 

 
Deixalleria municipal 
 

 Accés amb targeta magnètica 
 

Deixalleria mòbil 
 

Parlavà: 17 de juliol i 20 de novembre 
Fonolleres: 18 de setembre 
Horari: 11:00 a 14:30 
 

Activitats Local Polivalent 

(d’octubre a juny) 
Ioga: Dimarts i dijous de 21:00 a 22:00 
Balls en línia: Divendres de 20:15 a 21:15 
Teatre: Dilluns de 20:15 a 22:15 (quinzenalment) 
Pintura: Dijous de 17:00 a 19:00 
 

Biblioteca 
Properament s’anunciaran els horaris. 

 
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: Col·laboradors de l’Ajuntament, les pròpies famí-
lies, Llar d’Infants El Montori. 
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SALUTACIÓ 
  

Benvolguts, benvolgudes, 
 
En la seva intervenció al Parlament en la segona sessió d’investidura del president Torra, el dia 14 
de maig passat, el diputat i amic Sergi Sabrià, parafrasejant les sempre lúcides paraules d’Oriol 
Junqueras, ens deia que “les qüestions importants a la vida, com la llibertat, la dignitat, la justí-
cia, la democràcia o la independència d’aquest país, es guanyen a les urnes i es defensen des de 
les institucions i des de tots els racons del país.” És això. Des d’aquest nostre racó de país anem 
fent: malgrat aquests mesos difícils de 155, de tenalles i de cadenes i de barrots, hem mirat de 
treballar per al territori i amb el territori i hem intentat tirar endavant tots aquells projectes i acti-
vitats en què ens vam comprometre en aquesta legislatura. 
 
Primer de tot crec que cal fer referència a un dels objectius en el qual encara estem treballant, 
però que aviat serà una realitat: l’arribada de la fibra òptica al poble. A partir d’aquí, i si comptem 
amb el suport de les veïnes i veïns, i l’ajut d’una empresa distribuïdora, la fibra podrà arribar a 
cada llar. Creiem que és un pas indispensable cap a la modernització del municipi i una manera, 
també, de facilitar la comoditat de la població, la possibilitat de la feina des de casa i la dinamitza-
ció de l’activitat, en tots els sentits. 
 
Seguint en la mateixa línia, ens plau també destacar que finalment, després de molts esforços, 
hem aconseguit que l’ACA cedeixi el terreny del costat de la depuradora, que esdevindrà l’aparca-
ment del cementiri i que en facilitarà l’accés. Per altra banda, durant les properes setmanes enjar-
dinarem la zona de les cunetes de cal Flequer, amb la qual cosa millorarem substancialment la 
imatge d’entrada al poble, i també arranjarem el camí que va de Parlavà a Rupià. 
 
De manera paral·lela, en l’àmbit educatiu, des de cadascun dels pobles de referència de l’institut-
escola de Verges i des de l’AFA, s’estan tirant endavant diferents iniciatives per fer un front comú 
amb la finalitat d’aconseguir un nou edifici, més digne i amb més prestacions, que deixi enrere les 
mancances de l’escola vella i dels barracons. 
 
Esperem que aquest tipus de projectes (entre els quals es troba també l’eixamplament de la car-
retera que porta fins a Torroella), que s’havien vist afectats durant els darrers mesos per la falta 
de govern, es puguin tirar endavant properament. 
 
Ja per acabar, crec que també és necessa-
ri que us expliquem que aquesta primave-
ra un grup d'alcaldes empordanesos, a 
càrrec de cadascú, vam anar a les presons 
de Soto del Real, Alcalá-Meco i Estremera 
per tal de fer arribar als presos polítics la 
nostra escalfor i el suport incondicional, i 
també per fer-nos encara més conscients 
del calvari que viuen les famílies. Diu el 
poeta Joan Margarit que “la llibertat és la 
raó de viure. Un estrany viatge. Una for-
ma d’amor, la llibertat”. Si els priven de la 
llibertat, doncs, caldrà que tots plegats els 
donem altres “raons de viure”, altres 
“viatges” i altres “formes d’amor.” També 
des d’aquí, des d’El Montori. Companys: 
persistiu i entossudiu-vos a perseguir la 
veritat. No us deixarem sols. 
 
Després d’uns mesos en què la situació ha estat tensa i no gens fàcil, i en què s’ha intentat utilit-
zar el procés, pacífic i democràtic, per tapar les trames de corrupcions i irregularitats financeres, 
crec que és hora d’aprofitar els canvis que han tingut lloc en àmbit estatal per despertar un nou 
bri d’esperança per un futur incert però il·lusionant. 
 
Salut. 
Quim Sabrià Pujol 

Exterior de la Presó d’Estremera 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 29 de gener de 2018 es celebra sessió 
ordinària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda per unanimitat, ASSUMIR la conveni-
ència de tramitar la Modificació del Polígon d’Actua-
ció urbanística PAU-1 del c/Ramal de Fonolleres, 
atès que s’adequa molt més a les necessitats urba-
nístiques, econòmiques i socials del municipi, doncs 
per una banda suposa una disminució substancial del 
sostre edificable, passant de la possibilitat de cons-
truir cases agrupades, com preveu l’actual normativa, 
a només dos habitatges unifamiliars aïllats, i conser-
vant el mateix percentatge reservat per a zona verda. 
Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona tramiti l’aprovació, si s’escau, del projecte de 
Modificació del Polígon d’Actuació urbanística PAU-1 
del c/Ramal de Fonolleres. 
 
- El Ple aprova per unanimitat, MANIFESTAR la con-
fiança en el sistema educatiu català construït sobre 
els valors de llibertat, convivència, democràcia i pluri-
lingüisme que ens ha de permetre treballar per la 
igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones críti-
ques, lliures i autònomes. L’escola catalana ha estat i 
és una eina de cohesió i promoció social indispensa-
ble a Catalunya. 
 

DEFENSAR la professionalitat dels equips educatius 
que conjuntament amb l’autonomia de centre i la par-
ticipació de la comunitat educativa són el puntal del 
sistema educatiu de Catalunya i en garanteixen la 
pluralitat. 
 

MOSTRAR el suport al centres escolars del nostre 
municipi que vetllen per garantir la cohesió rebutjant 
qualsevol mostra de missatges mancats de respecte i 
agressivitat o indicis d’assetjament que puguin apa-
rèixer en els centres educatius, sense renunciar als 
espais de debat, discussió i expressió d’idees que 
fonamentin el creixement personal de l’alumnat. 
 

EXIGIR les rectificacions pertinents per difondre sos-
pites sense fonament sobre la qualitat del sistema 
educatiu a Catalunya, i fer un reconeixement explícit 
al professorat català per la seva capacitat de conèi-
xer, valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i la 
diversitat, en un marc de drets humans. 
 

INSTAR al Ministeri d’Educació a abandonar les acci-
ons judicials, requeriments i declaracions públiques 
per suposat “adoctrinament ideològics” que no tenen 
cap base fonamentada i sols venen motivats per la 

situació política que viu el país. 
 

SOL·LICITAR al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures 
necessàries per a mantenir la cohesió i convivència 
dins a les escoles en el marc del model educatiu de 
Catalunya. 
 

EXPRESSAR el suport d’aquesta corporació al model 
d’escola catalana així com a tota la comunitat educa-
tiva davant d’aquests intents de descrèdit malintenci-
onats. 
 

TRASLLADAR aquests acords al Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, al Parla-
ment de Catalunya, als grups parlamentaris del Con-
grés i el Senat, a les Associacions de Pares i Mares, 
les direccions i claustres docents dels centres del 
nostre municipi, al Consell Escolar Municipal, a la 
ACM i FMC, i als sindicats sectorials d’Ensenyament 
a Catalunya. 
 
- El Ple acorda per unanimitat CANCEL·LAR el prés-
tec que l’Ajuntament de Parlavà té concertat amb 
l’entitat financera CAIXABANK, SA i FACULTAR al 
senyor alcalde, Joaquim Sabrià Pujol, per a la forma-
lització del present acord. 
 
2- El dia 2 de maig de 2018 es celebra sessió ordi-
nària i es prenen els següents acords: 
 
- El Ple acorda, per unanimitat, la dedicació en règim 
de dedicació parcial, amb un percentatge 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 2018, de 774,92 EUR (salari 
base), a raó de dotze mensualitats, amb efectes a 1 
de gener de 2018. 
 

SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya la inclu-
sió en la convocatòria d’atorgament de compensaci-
ons econòmiques a favor dels ajuntament perquè 
abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals, per a l’exercici 2018, aprovada per Resolució 
GAH/664/2018, de 4 d’abril, proposant com a únic 
beneficiari de la compensació econòmica per a l’any 
2018, el Sr. Joaquim Sabrià Pujol, alcalde-president 
d’aquesta corporació, amb una dedicació parcial del 
75%, d’acord amb les bases reguladores establertes 
en el Decret 69/2008, d’1 d’abril. 
 
- El Ple acorda, per unanimitat, ACCEPTAR l’oferta 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

de condicions formulada per l’Agència Catalana de l’Aigua per obtenir la concessió dels terrenys situats a l’exte-
rior del recinte de l’EDAR de Parlavà (titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua) i la carretera GI-643, per a 
destinar-los a aparcament del Cementiri Municipal. 
 

I NOTIFICAR el present acord a la l’Agència Catalana de l’aigua, als efectes oportuns. 
 
- El Ple aprova, per unanimitat, PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya, les següents festes locals per a l’any 2019: 
Nucli de Parlavà: 10 de juny de 2019 (dilluns de Pasqua Granada) i, 1 d’agost de 2019 (Festa Major). 
Nucli de Fonolleres: 10 de juny de 2019 (dilluns de Pasqua Granada) i, 10 de juliol de 2019 (Festa Major). 
 
- El Ple acorda, per unanimitat, APROVAR el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajunta-
ment de Parlavà per a la gestió i tractament dels residus sòlids urbans, que tindrà una durada inicial d’un any, a 
comptar des de la data de la seva formalització, entenent-se prorrogat anualment, de forma tàcita, si cap de les 
parts denúncia la seva resolució amb una antelació mínima de 3 mesos a la seva expiració, fins un màxim de 
quatre anys de durada total, incloses les pròrrogues. 
 

APROVAR els costos del servei que l’Ajuntament de Parlavà haurà d’abonar al Consell Comarcal del Baix Em-
pordà: 
a) Cost de la transferència dels residus: 12 EUR més l’IVA corresponent. 
b) Cost del Centre de Tractament de Residus: El cost depèn de la fixació del preu en l’Ordenança reguladora de 
la taxa corresponent aprovada anualment per l’entitat gestora del Centre, on s’inclou en el cost de la taxa la re-
percussió del Cànon aprovat per la Generalitat, i que és d’aplicació obligatòria. 
c) Costos de gestió: es fixa un cost de gestió del 3/5%, per donar cobertura a les despeses directes i indirectes 
per la gestió del servei de recollida, tractament i eliminació de residus. 
 

COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i FACULTAR al senyor alcalde-president, 
Joaquim Sabrià Pujol, per a la formalització del present acord, i en especial la signatura del Conveni. 
 
- El Ple acorda, per unanimitat, APROVAR la devolució a l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA de l’aval 
bancari de BANKINTER, SA, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 0367728, per un import de 
3.156,83 EUR, dipositat en concepte de fiança definitiva per a l’execució de les obres de REFORMA i URBA-
NITZACIÓ INTERIOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PARLAVÀ. 
 
- El Ple acorda per unanimitat, APROVAR la devolució a l’empresa CONSTRUCCIONS RUBAU, SA l’aval ban-
cari de BANKIA, SA, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 2016/000013, per un import de 
3.820,08 EUR, dipositat en concepte de fiança definitiva per a l’execució de les obres d’ ASFALTATGE DEL 
VIAL D’ACCÉS A FONOLLERES (TRAM A-C entre la carretera C-252 i el nucli urbà de Fonolleres. 
 
- El Ple acorda, per unanimitat, APROVAR la devolució a l’empresa ARCADI PLA, SA l’aval bancari del BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, SA, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 0075/0487-00750, per un im-
port de 7.593,61 EUR, dipositat en concepte de fiança definitiva per a l’execució de les obres d’AMPLIACIÓ 
DEL PAVELLÓ EXISTENT A PARLAVÀ. 
 
- El Ple acorda, per unanimitat, APROVAR amb caràcter inicial la memòria valorada de les obres de Millora del 
Camí Vell de Rupià, dins del TM de Parlavà, redactada pels serveis tècnics de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme 
del Consell Comarcal del Baix Empordà, i amb un pressupost d’execució per contracte de 50.000,00 EUR (IVA 
inclòs). 
 

EXPOSAR al públic l’esmentat document tècnic pel termini de trenta dies als efectes de poder ser examinat pels 
interessats i presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
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Tauler d’avisos 

 
 
 
 
 
Les explotacions d’autoconsum, particularment les avícoles, formen part 
d’una activitat tradicional, molt arrelada a l’entorn rural, i ateses les seves 
característiques, és evident que els requeriments necessaris per realitzar 
l’activitat ramadera no poden ser els mateixos que els establerts per a les 
explotacions que comercialitzen la seva producció. 
Tanmateix, aquestes explotacions d’autoconsum no estan exemptes de 
perills sanitaris i de salut pública, i poden convertir-se, sota determinades 
circumstàncies, en una font potencial de focus de malalties comprometent 
la sanitat i la viabilitat de la resta d’explotacions avícoles. 
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Tauler d’avisos 

Amb l’objectiu de minimitzar els riscos esmentats, és necessari recordar la importància de disposar d’un 
adequat registre i censat dels animals presents a les explotacions d’autoconsum, aplicant unes condicions 
de flexibilitat ateses les seves característiques. En aquest sentit, el Decret 40/2014, de 25 de març, d’orde-
nació de les explotacions ramaderes, estableix la inscripció al registre de les explotacions avícoles d’auto-
consum mitjançant el tràmit de comunicació.  
La normativa vigent sobre ordenació d’explotacions estableix determinats requeriments que no són aplica-
bles a les instal·lacions d’aus d’autoconsum, però amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat 
de les mateixes, és necessari requerir a aquestes explotacions disposar de mitjans o instal·lacions per po-
der confinar les aus, especialment en situacions d’especial risc sanitari.  

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ordenacio-
ramadera/instruccions-circulars/ 
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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. 

CONSULTORI MÈDIC. CANVI HORARI ATENCIÓ  

DRA HELENA BADIA 

INFERMERA: MAR GAINZA 

ATENCIÓ USUARI: MARTA VIELLA 

 

 

TELÈFONS: PARLAVÀ  972767003 

    RUPIÀ  972769067 

    ULLASTRET 972761918 

    CRUÏLLES  972640573 

    PALAU-SATOR 972634259 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00-10:30 RUPIÀ ULLASTRET SANT SADURNÍ RUPIÀ ULLASTRET 

11:30-13:30 GERIÀTRIC PARLAVÀ CRUÏLLES PALAU-SATOR PARLAVÀ 
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Tauler d’avisos 

 
NOU FUNCIONAMENT DEL CAP DE LA BISBAL 
 
 

A partir del 16 de Juliol totes les visites hauran 
de ser amb cita prèvia, excepte les urgències o 
emergències mèdiques, que continuen atenent-
se les 24h, 365 dies de l’any. 
 
Com puc demanar hora? 
Per telèfon, de dilluns a divendres: 
    De 8 a 15 hores al 972 60 92 22    
    De 15 a 20 hores al 972 64 38 08 
 
Presencialment al CAP de La Bisbal d’Empordà  (c/ Marcel Ralló, 10). 
De dilluns a divendres de 8 a 20 hores. 
 
Per què es realitza el canvi? 
 

Es tracta d'un canvi de model organitzatiu, fruit de la reflexió de l'equip del Centre, amb 
els següents  objectius: 
- Millorar accessibilitat. 
Disminuir les llistes  d’espera i facilitar l’accés als  professionals . 
- Millorar l’atenció en la consulta. 
Facilitar  que l'atenció es realitzi en un ambient més adequat , preferentment amb el seu 
equip  referent  ( personal  sanitari i administratiu) . 
- Gestió del temps. 
Treballem perquè l'assistència sigui el mateix dia. 
Per dur-ho a terme caldrà sol·licitar cita prèvia abans de la visita. 
 
Punts a destacar en el nou model 
 

L'objectiu del canvi és millorar l'assistència als nostres pacients. 
Les urgències i emergències es visitaran de manera immediata segons el nivell 
de gravetat. 
Es tracta d’un sistema de treball nou que ja s'està  utilitzant en la majoria de cen-
tres d'Atenció Primària de Catalunya. 
Aquest canvi no respon a una retallada de recursos.  

 
Contacte per a suggeriments 
 

L'equip dels professionals del CAP de La Bisbal, us agraïm que ens feu arribar els vos-
tres suggeriments al correu electrònic: atenciociutadalabisbal@ssibe.cat  
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Tauler d’avisos 

 
L’any passat, al nostre municipi, es varen recollir gairebé de 200 tones de deixalles i gràcies 
a la conscienciació i l’esforç de molts de nosaltres, quasi el 40% es varen reciclar. Però 
malauradament no és suficient. Tot i que en els darrers 10 anys ha anat disminuint lleugera-
ment, el 2017 vàrem portar més de 100 tm a l’abocador, fet que acaba sent una despesa 
molt important per al nostre Ajuntament. 

 
 
 
Tot el que es llença al contenidor gris del re-
buig, complint amb la norma-va vigent, es 
transporta fins a la planta de tractament de 
Lloret de Mar i acaba en un abocador. La su-
ma del transport, el tractament i el cànon 
d’abocador suposa un cost molt elevat. 
 

 
 
 
 
Únicament el que dipositem als contenidors 
d’orgànica, vidre, envasos i paper/cartró, te-
nen com a des1 les plantes de reciclatge, i per 
tant, donem un nou ús al material, contribuint 
no malbaratar recursos naturals i a no malgas-
tar els recursos econòmics de l’ajuntament. 
 

Som conscients que separar diàriament les deixalles, a casa o al nostre establiment, suposa 
un esforç de temps i requereix trobar un espai per a cada fracció, però heu de saber que no 
tenim cap altra opció, ni per mo-us ambientals ni econòmics. 
 
La ges-ó dels residus que no es reciclen cada any s’encareix, i només si aconseguim incre-
mentar notablement els índexs de reciclatge podrem mantenir les taxes actuals.  

 
Per tal de facilitar aquesta tasca, doncs, us regalarem un cubell per se-
parar l’orgànica a casa que el podeu passar a buscar per l’ajuntament, o 
trobareu també informació sobre el reciclatge, i el compostatge casolà.  
Us recordem que teniu a la vostra disposició la deixalleria per poder-hi 
portar els mobles, restes vegetals, etc. 
 

 
La implicació de cadascun de nosaltres és indispensable per ges-onar correctament les dei-
xalles i alhora mantenir net el nostre poble, i el nostre país. 
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FESTA DE SANT SEBASTIÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja és habitual per Sant Sebastià les sarda-
nes a la sortida de missa no hi poden faltar ni 
tampoc els inflables i jocs tradicionals per als 
més petits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El disseny escollit per a la placa comme-
morativa de la Trobada de Col·leccio-
nistes de Xapes de Cava va tenir un ca-
ràcter reivindicatiu. 
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L’Orquestra Òpera Jove, dirigida pel violi-
nista badaloní Jordi Montoliu, ens va 
oferir un concert amb obres clàssiques 
d’Albinoni, Vivaldi i Mozart, populars de 
Pau Casals i Martinez Valls i sardanes 
d’Enric Morera, entre altres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’OOJ és una formació nascuda l’any 2014 
amb la voluntat de donar formació, experiència 
i projecció a joves músics catalans mitjançant 
projectes artístic-escènics. 
Des dels seus inicis la formació, amb una mit-
jana d’edat de 19 anys, ha recorregut diferents 
municipis catalans i ha ofert més de 25 con-
certs. 
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SOPAR DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
 
 
 
Un any més, per celebrar el dia de la Dona Treballadora, 
les dones de Parlavà, Fonolleres i rodalies es van trobar 
per sopar i per a passar una estona juntes.  

 
 
El detall de record, confeccionat per les dones del 
taller de labors, va anar acompanyat d’un petit 
test amb herbes aromàtiques i culinàries. 
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DELEGACIÓ ONCOLLIGA DE PARLAVÀ 
 
 
 
La caminada organitzada per la Delegació de l’On-
colliga de Girona de Parlavà, s’havia de fer el dia 13 
de maig, però el mal temps la va obligar a suspen-
dre. Finalment, el dia 27 de maig es va celebrar amb 
molta participació, tot i els actes que hi havia a la 
comarca. Els beneficis obtinguts amb la inscripció i 
els donatius de col·laboradors es destinen a l’acom-
panyament dels malalts de càncer i als seus famili-
ars.  
En Josep i la Nuri ja estan organitzant el proper acte 
solidari! Un sopar-espectacle amb un grup de monò-
legs. Reserveu-vos la data. Serà el divendres 10 
d’agost! 
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Entrevistem a l’Emili Gispert:  
Considero que passar-te estones sense fer res i no avorrir-te és molt bo. 

 
 
 
L'Emili, el nostre entrevistat, fa poc que s'ha jubilat. És un 
home polifacè-c i entusiasta amb totes les ac-vitats que 
ha portat a terme, que són moltes i, a més, t'ho sap 
transmetre. Es-ma la vida que li ha tocat viure i n'està 
agraït. Enamorat de la seva família, ho expressa alt i clar: 
“La família és la meva passió... en especial la néta”. 
Però no només la família ocupa un lloc important en el 
seu espai de vida. També les seves ocupacions laborals, el 
seu poble i la seva gent omplen una part molt important 
del seu cor. 
 
 
L'Emili Gispert i Mar-nell va néixer a Barcelona un 25 de 
Març del 54. Fill d'en Josep i la M Carme. Té tres ger-
mans, en Salvi, la Marina i la Pepa. La seva companya de 
viatge és la Roser. El seu fill Ferran i la Cris-na el van fer 
avi fa uns dos anys d'una preciosa néta, l'Arlet. 
 

Fem una pinzellada als inicis de la teva família. 

 

El meu pare venia de Can Plaja de Casavells. Allà hi vivia en Josep Gispert, el meu avi patern, casat 
amb la Dolores. L'avi va anar a Mataró a treballar de ferrer en la construcció del tramvia i també a 
París. A Mataró hi van néixer el meu pare i el -o Salvi. 
 
Al cap d'uns anys, l'oncle de Casavells va fer hereus de la casa pairal de Can Poch a l'àvia i al meu 
pare. El meu pare va anar a estudiar a Barcelona. Més endavant va venir a viure cap aquí i es va que-
dar de pagès. 
L'avi Corder, l'Emili Mar-nell, era el pare de la meva mare. Va anar a viure a Barcelona on més tard 
hi va néixer la meva mare. La família de la mare venien a es-uejar a Cal Corder i va ser aquí que es 

van conèixer amb el meu pare. 
 
L'avi tenia quatre germans. Un d'ells en Josep Poch, que havia estat alcal-
de de Parlavà. 
 

Amb l'Emili parlem de la vida, la família, la feina, les aficions... 

 
Tots quatre germans vam néixer a Barcelona perquè la meva mare tenia 
més confiança amb els metges de la capital que amb els de pagès. De pe-
-ts també hi anàvem a esperar els Reis. 
 
Quan jo era pe-t recordo que el pare donava injeccions a la gent del po-
ble. Després me'n va ensenyar a mi. 
 
Als 10 anys vaig anar intern al col·legi La Salle de Figueres juntament amb 

Vida local 
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el meu germà. Els meus pares ens 
van posar interns perquè conside-
raven que l'escola La Salle, en 
aquella època, era una referència 
dins el món de l'educació. Jo hi 
vaig estar vuit anys. Hi vaig fer el 
batxillerat, el comerç i també hi 
vaig aprendre el francès i l'anglès, 
cosa que m'ha servit per sempre. 
Després vaig passar a l'Escola In-
dustrial a Barcelona. Vaig fer dos 
anys d'Agronomia però més tard 
em vaig decantar per la Jardineria, 
que és la que a nivell professional 
m'ha portat a treballar en dife-
rents àmbits. 
 
Un dels fets que m'ha marcat posi-vament a la 
vida i va ser un precedent, ha sigut haver iniciat 
l'any 1983 a l'Alt Empordà l'Escola de jardineria 
com a Centre Especial de Treball, l'Altem, des--
nat a persones discapacitades majors de 16 
anys. Era una demanda d'una associació de pa-
res afectats. Hi vaig passar bona part dels pri-
mers cinc anys. 
Després vaig aprovar unes oposicions a l'Ajun-
tament i va ser com vaig entrar de Tècnic Muni-
cipal a l'Ajuntament de Figueres. Hi he treballat 
durant trenta-tres anys. Alternava les dues fei-
nes fins a l'any 2000. Vaig intentar fer compa--
ble la meva feina a l'Ajuntament amb la dels 
nois del Centre Especial de Treball. Dos d'ells 
els vaig col·locar a l'Ajuntament de Figueres, un 
al d'Albons i altres varen fer contacte en diver-
sos ajuntaments de l'Alt Empordà. 
Amb aquesta feina s'aprèn molt. S'aprèn molt a 
nivell psicològic i a nivell sociològic. Entens el 
perquè de les coses, valores molt més el que 
tens. Jo, sense ser psicòleg, em trobo fent front 
a una tasca dins la qual es requereix una expe-
riència que jo no tenia. El dia a dia, juntament 
amb l'esforç i la voluntat que hi puguis posar, 
t'ensenya cap on has de dirigir-te per intentar 
treure quelcom de profit d'uns nois que en 
principi es considerava que no podien realitzar 
una feina normal com qualsevol altra persona. 
El temps ens demostra que amb un aprenen-
tatge previ ells també poden arribar a saber fer 
qualsevol tasca i d'aquesta manera sen-r-se 
ú-ls a la societat. 

De prop d'aquí he -ngut en Josep 
Cots. Hem estat molt amics. Fins i 
tot em va fer una entrevista per la 
revista de Verges. La guardo a casa 
com una cosa molt especial perquè 
amb en Josep sempre he -ngut un 
tracte molt de companys tot i que 
sempre hem acabat parlant de fei-
na. En Josep és un gran noi que s'ha 
sabut rodejar de gent molt compe-
tent. 
Tot i haver plegat a l'any 2000, he 
seguit mantenint contacte amb el 
Centre Especial de Treball. Aquest 
Centre porta el manteniment de 
tots els col·legis, ins-tuts i zones 

verdes municipals. Això implica una bona font 
d'ingressos pel Centre. 
 
L'any 2009 em concedeixen el Premi Tramunta-
na, des-nat a persones que hagin pogut tenir 
una rellevància en la preservació del medi am-
bient. M'entrega el guardó en San- Vila durant 
les Fires de Figueres. És la primera vegada que 
una persona que treballa per l'Ajuntament rep 
aquest premi. Em va fer molta il·lusió. 
He impar-t cursos de jardineria al centre Tra-
muntana de Palafrugell i a l'escola Agrària de 
Monells. També m'he dedicat a formació, a do-
nar conferències a nivell de l'estat espanyol. He 
ensenyat jardineria a mestresses de casa i a 
Llars de Jubilats. Sóc membre de l'Associació 
Espais Verds de Catalunya. 
Puc afirmar que la jardineria ha sigut el meu 
hobby. He treballat a gust i com a tal, n'he tret 
benefici personal. 
Des de l'any 1985 també sóc Jutge de Pau. Crec 
que sóc el més an-c de Catalunya. En el fons és 
una tasca agradable. 
Vius en un poble pe-t a on et coneix tothom. 
Fins el moment no he -ngut cap cas greu i han 
sigut casos comptats. Tots han sigut fàcils de 
resoldre amb la ben entesa i parlant. Em consi-
dero una persona dialogant i pacífica. 
També he fet casaments. Em diverteix fer-ne. 
Ha vingut gent de fora a demanar-me que els 
casés... de Girona, de l'Estar-t... En tots 
aquests anys he casat unes quinze o vint pare-
lles. 
 

Vida local 
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Què representa el poble per tu Emili? 

 
Després de la família, del millor que he pogut 
gaudir. He disfrutat de l'amistat de tot el poble. 
No conec cap enemic i, si n'hi ha algun, ho sen-
to per ell. La gent del poble és bona per natura-
lesa quan tot l'entorn és bo. Els meus germans i 
jo ens hem criat aquí. Però els meus pares, tot i 
haver vingut de fora, van ser acollits sempre 
com persones dintre de l'àmbit del poble... Ai-
xò ho valoro molt. El poble m'ha donat moltes 
sa-sfaccions, moltes alegries... Per mi també és 
un orgull haver estat format a l'escola del po-
ble. 
Sempre m'ha agradat col·laborar. He presidit la 
Comissió de Festes durant molts anys, procu-
rant que la Festa Major lluís al màxim, com 
hem fet tots. He col·laborat amb el Technotrà-
mec. En tots els esdeveniments hi he par-cipat 
per col·laborar, ajudar i disfrutar. 
Un fet molt important per mi va ser quan es va 
decidir fer els Reis a Parlavà. Em va fer molta 
il·lusió!. L'any abans havia fet de Pare Noël. 
Aquella nit màgica, la meva germana i jo trucà-
vem a les cases on sabies que hi havia maina-
da. Veure la cara dels nens...  això no té preu! 
Parlavà és un poble bastant sociable. Sempre 
que s'han volgut fer ac-vitats, s'ha trobat gent 
col·laboradora. Quan era pe-t ja hi havia equip 
de futbol. Quan anàvem a fer barraques al 
Montori tant podíem ser tres com vuit, com 
deu... Quan anàvem a parar ballestes per aga-
far pardals també ens reuníem colla, per anar a 
pescar granotes, per remullar-nos a les bas-
ses... En guardo un bon record d'aquella època. 
Quan un poble t'ha donat, tu ho tornes. 
 

Emili, coneixent el teu tarannà, la teva mane-

ra de ser, com a col·laborador i par#cipa#u de 

les ac#vitats que es porten a terme al nostre 

poble, i veient com te l'es#mes, no t'havia 

passat mai pel cap presentar-te com alcalde? 

 

La veritat és que sí. Però he posat per damunt 
d'això a la meva família, la meva dona, el meu 
fill... Si vols fer una bona feina estàs molt ocu-
pat i a mi m'hagués agradat fer-ho bé, m'hi ha-
gués implicat massa. Es-c content de ser Jutge 
de Pau perquè mentre n'ets no pots ser alcal-
de. Potser si hagués deixat el càrrec de Jutge 

de Pau, seria regidor. Es-c sa-sfet d'haver arri-
bat on he arribat fins ara. 
 

Records de joventut i anècdotes que l'Emili té 

ganes d'explicar: 

 
Fa uns 28 anys vam anar al Montgrí d'excursió 
amb tendes de campanya. Em vaig emportar 
set criatures. Hi vam anar en bicicleta. Ens vam 
banyar a la platja de l'Estar-t i vam travessar 
pel dret. En un moment donat ens van aparèi-
xer un munt de gossos perquè havíem deixat 
una mica de menjar per allà fora. Em vaig es-
pantar una mica. 
Porto 45 anys fent les “Caramelles”. Quaranta-
cinc anys cantant, ja són anys! Amb el Grup de 
les Veus hem passat de ser uns 30 fins arribar a 
ser-ne 6. Hem vist passar molta gent... el meu 
pare, en Lluís Alemany,... Els que hem perdurat 
portem uns 25 anys cantant havaneres, can-
çons de taverna, cançó popular, ofici solemne... 
Sempre hi ha hagut bon rotllo i companyeris-
me. Quan s'acabi el grup, passarem a la histò-
ria. 
També he fet dos cursos de Gospel a La Bisbal. 
Vaig cantar en directe al teatre Mundial de la 
mateixa població. 
Amb uns companys de Torroella i la meva dona 
també ens agradava anar a concursos de Rock 
& Roll. 
He venut castanyes a les Fires de Girona. Dels 
guanys, només ens quedàvem per cobrir des-
peses. La resta ho donàvem a la Creu Roja i a 
un convent de monges. 
També he passat per ser model de roba i de 
perruqueria. He desfilat al Teatre Municipal, a 
Maddox, a Màquina, a Lloret de Mar, a Mal-
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grat, a Olot... Ho vaig deixar perquè la cosa es 
complicava... Llavors ja festejava. 
Vaig fer la mili al lloc on menys volia, a la ma-
rina. Era més temps, menys permisos, sem-
pre navegant. Però tampoc me n'arrepentei-
xo de l'experiència. 
Per la meva manera de ser, fa tres anys vaig 
sen-r curiositat per saber què era un curs 
sobre “l'Acompanyament en el dol i la mort” i 
m'hi vaig apuntar. L'experiència ha estat molt 
bona. El dol i la mort cadascú l'agafa com pot 
o com sap, però dintre d'això t'ensenyen uns 
valors que no sempre tenim en compte i que 
fan que -nguis certa tranquil·litat, un esperit 
més relaxat i un enteniment de les coses més 
ferm. He parlat amb persones terminals i m'han donat una lliçó. 
Hem de baixar dels núvols i posar els peus a terra. 
 

Com vius la jubilació Emili? 

 
Amb llibertat, amb la sensació de no haver d'obeir a un despertador, poder fer el que vols quan 
vols, fer coses que no t'imaginaves mai que les faries i les acabes fent, com per exemple..., posar-me 
a llegir! Jo no llegia, només revistes i temes relacionats amb la feina. Ara es-c llegint Auswitch, una 
trilogia. 
M'he tret el carnet de pesca perquè tornaré a pescar, cosa que fa quinze o vint anys que no faig. No 
he desconnectat amb companys de feina però no els trobo a faltar gens. 
Formo part d'un jurat d'un projecte que es diu Viles Florides que abasta tot Catalunya. En aquest 
moment hi han 130 poblacions adscrites. La base i fonament d'aquest projecte és donar el màxim 
de qualitat de vida a la població mitjançant els espais verds, el medi ambient, la sostenibilitat, el 
reciclatge.. Toca visitar els ajuntaments i donar unes puntuacions i valoracions depenent del nivell 
que es-guin treballant per la sostenibilitat, les zones verdes i la bona qualitat de vida dels seus vila-
tans. Ara he canviat els papers. He passat de “ser jutjat” a jutjar jo, ara es-c a l'altre bàndol. Després 
de les valoracions es fa entrega de les Flors d'Honor a cada poble. Fa vuit anys que aquest projecte 
s'ha implementat a Catalunya. A França ja fa 80 anys que existeix. 
També faig seguir l'hort des de fa un temps però ara hi puc tenir més dedicació. 
Considero que passar-te estones sense fer res i no avorrir-te és molt bo. 
 

Comparteixo moltes de les afirmacions i pensaments de l'Emili, potser perquè fa poc que m'he jubi-
lat i, després de dedicar tota una vida als altres toca parar, contemplar i badar. No parar del tot ni 
molt menys, però poder escollir en tot moment i a tota hora què és allò que t' omple més, que et fa 
sen-r més feliç. I encara que sembli un tòpic, no cal anar-ho a buscar gaire lluny... ho tenim a prop, 
més a prop del que ens pensem. 
 
Estem a les acaballes de l'entrevista i l'Emili ja en té una altra de pensada!!! 
Pel proper any ens proposa fer un Concurs de roses!!! Em sembla una fantàs-ca idea. Doncs, ja sa-
beu, els amants de la reina de les flors, comenceu a tenir-ne cura no fos cas que l'any que ve us que-
déssiu sense poder-hi par-cipar! 
Gràcies Emili, ha estat un plaer escoltar-te. Segueix gaudint del teu temps! 
 

Rosa Pons 
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Llar d’Infants El Montori 

Quina sort que tenim al Montori! De tan en tan tenim visites inesperades d’animalets que 
ens deixen bocabadats i quan no és així fem sortides pel nostre poble per veure’ls nosal-
tres a ells. 
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La taula de llum és una eina que trobem molt interessant i ens permet experimentar amb 
diferents elements a través de llums, ombres, siluetes. 

 

 

 

 

Aquest any vam tenir molta sort que la neu arribés al Montori, la vam tocar, olorar, vam 
notar també que estava freda i que es desfeia molt ràpid perquè eren flocs de neu molt 
petits!  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest és el nostre equip: la Marina, la Cristina, la Sara, l’Alba i en Sebastià que per 
nosaltres també forma part del Montori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Montori, ens agrada molt pintar i experimentar amb els colors i no sempre ho fem 
amb les mans i pinzells, sovint busquem diferents maneres molt divertides de donar 
color a les parets! 
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S.O.S. IE Francesc Cambó i Batlle 

NECESSITEM SOLUCIONS JA!!!  
 
El mes de desembre passat, els representants de l'IE 
Francesc Cambó es van reunir amb el Departament 
d'Ensenyament per tractar la problemàtica actual: l'es-
cola ha quedat petita i pateix greus deficiències en les 
seves instal·lacions. 
 
El nostre centre en 10 dades bàsiques 
 

1. És un dels 30 Instituts-Escola de Catalunya. 
2. L’Educació Secundària s’hi imparteix des de l’any 
2010 en set mòduls prefabricats. 
3. Hi ha una separació de 700 metres de distància en-
tre l’edifici d’Infantil i Primària i els mòduls de Secundà-
ria. 
4. El curs 2017-2018 hi ha gairebé 500 alumnes, da-
vant dels menys de 400 que hi havia el curs 2014-
2015. 
5. Actualment compta amb un equip de 50 docents. 
6. Hi ha dues persones PAS (personal administració i 
de serveis). 
7. És el centre de referència per a 11 municipis del 
Baix Empordà, tot i que també hi ha matriculats alum-
nes d’altres localitats. 
8. El 30% dels alumnes són de Verges, mentre que el 
70% de l’alumnat utilitza el servei de transport escolar, 
organitzat en quatre rutes diferents i gestionat pel Con-
sell Comarcal del Baix Empordà. 
9. L’AFA gestiona, entre d’altres, les activitats extraes-
colars i el servei de menjador d’Educació Infantil i Pri-
mària. 
10. És un dels 30 centres educatius que participen, 
com a mostra representativa, en el programa Escola 
Nova 21. 
 
Quins són els principals problemes del nostre Institut
-Escola? 
 

En molt pocs anys hi ha hagut un gran increment en el 
nombre d’alumnes, i la realitat de la matrícula viva in-
valida la previsió de la tendència decreixent que mos-
tren les projeccions demogràfiques. 
Això ha provocat que les instal·lacions d’Infantil i Pri-
mària hagin quedat petites i obsoletes. Cal fer mans i 
mànigues per organitzar l’activitat pedagògica i distri-
buir els temps i els espais. 

Amb la dotació econòmica 
anual del Departament d’En-
senyament no n’hi ha prou per 
fer front a les despeses habi-
tuals. 
 

En aquest context de mancan-
ces i precarietat, l’Ajuntament 
de Verges i l’AFA fan un es-
forç gegantí per contribuir a garantir aquest manteni-
ment imprescindible. 
 

És a partir d'aquí que, malgrat la situació política extre-
madament complexa del moment, des de l'AFA es veu 
la necessitat d'emprendre i tirar endavant la mobilitza-
ció i reivindicació per la construcció del NOU centre: 
pancartes, venda de camisetes, tall de carretera del 2 
de juny... 
Sembla ser que hi ha el compromís del Departament 
d'invertir per remodelar els lavabos del pati. Van que-
dar bocabadats quan els van veure!!! 
 
Necessitem... 
 

Necessitem el suport, la col·laboració i el compromís 
de les diferents administracions per fer que: 
- A l’espera del nou edifici, que ja fa més de set anys 
que esperem, el Departament d’Ensenyament garantei-
xi l’activitat educativa del centre amb un mínim de con-
dicions i qualitat: adequació i dotació d’equipaments, 
docents, manteniment d’instal·lacions... 
- El centre disposi de personal docent i PAS d’acord 
amb el creixement constant d’alumnat i de la complexi-
tat dels cinc espais que conformen les instal·lacions del 
centre. 
- S’accelerin tant com sigui possible els tràmits i termi-
nis per a la construcció del nou edifici: licitació, adjudi-
cació i construcció. No volem esperar fins a finals de 
l’any 2018 per a la licitació, no podem esperar set anys 
més per tenir l’edifici que necessitem. 
 

Amb aquesta situació, es fa molt difícil pensar en el 
futur i avançar cap a una escola millor i diferent, per 
molta voluntat que hi hagi, en un present en què els 
docents, l’AFA i l’Ajuntament de Verges hem de fer 
mans i mànigues per garantir el funcionament “normal” 
del dia a dia del centre i intentar anar una mica més 
enllà. 
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Col·laboració: Una dona meravellosa 
David Pagès Cassú.  
Professor de llengua i catalanes, activista cultural i escriptor 

Montserrat Trueta i Llacuna (Barcelona 1932-2018) morí a 

Barcelona el passat divendres 4 de maig. L’urna amb les se-

ves cendres es troba al cementiri de Santa Cristina d’Aro, al 

costat del seu marit, l’economista i polític Ramon Trias Far-

gas, i dels seus pares, el Dr. Josep Trueta i Amèlia Llacuna. 

Li agradava definir-se com a activista social catalana. Dona 

determinada,  discreta, dolça, lleial, empàtica, organitzada...  

L’any 1984 impulsà, conjuntament amb el seu marit i amb un 

grup de pares i professionals, la creació de  la Fundació Cata-

lana Síndrome de Down, que treballa a favor de la integració i 

de la qualitat de vida de les persones que la tenen i que, per 

això mateix, ha donat esperança a moltes famílies que se 

n’han pogut beneficiar de llavors ençà.  

Precisament el dimecres 16 de maig, a la Casa del llibre de Barcelona, el seu fill Andy presentà el llibre 

Ignorant la SD, on fa un recull de reflexions i records de la seva vida.  

Dos moments, protagonitzats per ella, guardem amb tendresa en l’àlbum de records.  El febrer de 2012 la 

convidàrem a Girona per a parlar de l’obra científica, mèdica i humanística del seu pare davant d’un grup 

nombrós de joves. La notàrem especialment feliç i agraïda de poder-ho fer. 

El juny d’aquell mateix any assistí a una presentació d’un llibre nostre. Entrà a la sala on es feia l’acte amb 

la seva germana Amèlia. Al mig, amb qui anaven de bracet, el Dr. Moisès Broggi, de 104 anys, que era un 

dels presentadors del volum. Aquella fotografia,  que no tenim impresa, però que quedà fixada en la nostra 

memòria, ens causà una gran emoció  per tot el que visualitzava: amistat, cultura, estimació, generositat, 

història,  medicina, país...  

Fa pocs mesos ens explicà el que la vida li havia ensenyat. Ens autoritzà a fer-ho públic si algun dia venia 

al cas: “Als 4 anys, els meus pares em van enviar a l´exili amb la meva germana gran per tal d’apartar-nos 

de les bombes de Barcelona. Un llarg exili i molta soledat ensenyen moltes coses. Ensenyen que, en la 

vida, t´has d´espavilar i no esperar que els altres et solucionin els problemes. Al mateix temps et fa molt 

sensible al patiment de les persones, sobretot, en el meu cas, dels nens. Haig de reconèixer que vaig 

aprendre molts idiomes de manera natural i, per sort, tota la meva educació va transcórrer en un país ple-

nament democràtic com Anglaterra.” 

Estava plenament convençuda que sempre cal enfocar els reptes i mirar endavant amb optimisme. Aquesta 

fou una de les grans lliçons de la seva vida, que fou plena i feliç. Gràcies, Montserrat! 
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Conseller Sanitari: FITXA
 21 

 
L’alcohol és la droga més consumida i acceptada a la nostra societat 
i una de les que més problemes socials i sanitaris genera 
(dependència, malalties digestives, cardiovasculars, lesions deriva-
des d’accidents de trànsit, absentisme laboral, violència de gènere, 
etc…). 
En dosis baixes, les begudes alcohòliques són estimulants i produei-
xen una certa eufòria i desinhibició. Malgrat aquest primer efecte, 
l’alcohol és una substància depressora del sistema nerviós central i 
consumir-lo genera somnolència i relaxació, afectant d’una manera 
important l’atenció i la coordinació. Això explica perquè el consum 
d’alcohol incrementa de manera notable el risc de patir accidents de 
trànsit i laborals. 

Els efectes varien segons la concentració d'alcohol a la 
sang: 
A partir de 0,5 g/l d'alcohol a la sang: estat d'eufòria i dismi-
nució dels reflexos i l'agudesa visual. 
A partir d'1 g/l: estat d'embriaguesa amb pèrdua de control. 
A partir de 3 g/l: estat d'apatia que pot arribar a coma i 
mort, si es segueix bevent. 

 
Cal tenir en compte que el consum d’alcohol amb begudes energètiques (contenen cafeïna, taurina i inosi-
tol) bloquegen el cansament i la fatiga, i per tant emmascaren els efectes propis de l’alcohol donant una 
sensació de falsa seguretat. Aquesta associació produeix efectes nocius pel sistema cardiovascular 
(taquicàrdia,…) i un major risc d’intoxicació etílica o coma etílic. 

L’alcohol,  
una droga 

més  

Dependència: El consum abusiu d’alcohol durant un període de temps llarg pot generar dependència, amb l’apari-
ció de reaccions al cos, pensaments i comportaments determinats que porten a un impuls continuat per consumir 
alcohol que no es pot reprimir. 
La síndrome d’abstinència: És el conjunt de símptomes (vòmits, taquicàrdia, tremolors, al·lucinacions, etc.) que 
apareixen quan una persona acostumada a ingerir grans quantitats d’alcohol deixa de fer-ho de manera brusca. 
Què és la tolerància? És l’adaptació de l’organisme a una substància, en aquest cas l’alcohol, de manera que ca-
da cop se’n necessita consumir més quantitat per sentir els mateixos efectes que abans s’assolien amb una quanti-
tat inferior. 
A més, el consum abusiu pot originar… 
Problemes hepàtics, deteriorament del sistema nerviós central, insuficiència cardíaca, úlceres a l’estómac, inflama-
ció del pàncrees i desnutrició, trastorns d’ansietat, de personalitat, etc.  
Provoca problemes familiars, laborals i socials 
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Informació elaborada per Núria Mir, farmacèutica del poble. www.cofgi.org i www.alcoholysociedad.org 

RAONS PER LES QUALS ELS MENORS NO HAN DE BEURE ALCOHOL 

Partim de la base que a Espanya la Llei no permet el consum de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.  

Però, a més, hi ha nombroses raons per les quals un menor no ha de beure ni una gota d’alcohol:  

· L’impacte de la ingestió de qualsevol quantitat d’alcohol en un menor afecta el seu organisme, que encara està en 
desenvolupament.  

· El consum en menors interfereix en la seva nutrició, creixement i desenvolupament físic i psicològic.  

· Redueix la seva capacitat d’aprenentatge i afecta el seu desenvolupament intel·lectual.  

· Afecta també l’autonomia de criteris i la independència.  

· Pot derivar en el futur en problemes de consum abusiu d’alcohol.  

· A més, el consum d’alcohol interfereix en la capacitat per conduir.  
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Vida local 

Junts en família 
 
Els dies 11, 12 i 13 de Maig vàrem fer 
una trobada d'acolliment d'una família 
amb un fill malalt de càncer. Aquesta fa-
mília passa un cap de setmana a una casa 
rural de Fonolleres. 
 
L'Ajuntament de Parlavà ens va cedir el 
Local Polivalent per organitzar diferents 
tallers segons l'edat dels petits. Vàrem 
organitzar tallers de Contacontes i Tite-
lles al Centre de Dia, a Rupià un taller de 
ceràmica i una tarda de passejada amb 
bicicleta. 
 
Ho vàrem passar molt bé i la família va 
poder gaudir d'un bon cap de setmana a 
l'Empordà. 
 
Volem donar les gràcies a tothom del po-
ble que hi va col·laborar: Can Planes, 
Forn Marull, Ajuntament, les mares i 
nens i nenes que van estar als tallers i a 
tots els voluntaris que vàreu fer les activi-
tats. 
 
Gràcies a tots, 
 
Montse Jordà 
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Seguim omplint l'Espai de Lec-
tura amb les vostres aportaci-
ons. Al llarg d'aquests darrers 
mesos no han parat d'arribar 
llibres i més llibres de diferents 
racons de les nostres contra-
des: Girona, Torroella de Mont-
grí, La Bisbal, Foixà, Rupià, 
Corçà, Ultramort, l'Armentera, 
Parlavà... Molts ja els tenim 
etiquetats i classificats. Altres, 
encara no. I uns quants més, 
tot s'ha de dir, els hem hagut 
d'excloure per diferents motius: 
per obsolets, vells i en precàri-
es condicions o, ja darrera-
ment, per repetits. 
 
La xifra recollida no està gens malament. De moment hem comptabilitzat uns 1319 exemplars, repartits en 
diferents tipologies i edats: 
 
- 617 novel·les/narrativa per adults en llengua catalana i castellana. 
- 94 novel·les juvenil. 
- 443 contes infantils. 
- 16 novel·les/narrativa en llengua anglesa. 
- 11 exemplars de Teatre 
- 32 de Poesia 
- 106 de Divulgació (medicina, psicologia, pedagogia, educació, ciència, història, natura....) 
- Alguna enciclopèdia i revistes de viatges i natura. 
 
Ara ens manca omplir l'espai amb els elements bàsics per poder fer-ne un bon ús, com poden ser taules i 
cadires. Tot arribarà! La nostra intenció és obrir portes de manera formal a partir del setembre. 
 
Des d'aquí us informo que, tot i no tenir el local en plenes condicions, podeu fer ús del servei de préstec 
(venir a buscar llibres durant un temps prudencial per llegir-los a casa), previ avís, i se us obrirà una fitxa 
de lectura. 
De fet, ja hi ha persones que se n'estan beneficiant, d'aquest servei. 
 
Properament us informarem dels horaris d'obertura. 
 

Espai de lectura 
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Espai de lectura 

Exemplars per adults: 

 
-”Les veus del desert”. Marlo Morgan. 
-”Vés on et porti el cor”. Susanna Tamaro. 
-”La filla de la neu”. Núria Esponellà. 
-”Un món sense fi”. Ken Follett. 
-”Promet-me que seràs lliure”. Jordi Molist. 
-”Querido John”. Nicholas Sparks. 
-”Patas arriba”. Eduardo Galeano. 
-”Mare i filla”. Jenn Díaz. 
-”L'alquimista”. Paulo Coelho. 
-”Emma”. Jane Austen. 
-”El caçador d'ombres”. Joan Barril 
-”Elogi de l'Educació lenta”. Joan Domènech Francesc. 
-”Un cel de plom”. Neus Català. 
-”El llibreter de Kabul”. Asne Seierstad. 

Exemplars de literatura infantil i juvenil: 

 
-”En Klincus Escorça i el Senyor del Foc”. A. Gatti. 
-”El Reino de la Fantasia”. Gerónimo Stilton. 
-”Diari de Greg. Un pringat total”. Jeff Kinney. 
-”Dues cares té el jardí”. Joaquim Carbó. 
-”Diversió a la granja”. Stephen barker. 
-”El món sobre rodes”. Albert Casals. 
-”Sense fronteres”. Albert Casals. 
-”No está escrit a les estrelles”. John Green. 
-”He tornat per ensenyar-te que podia volar”. Robin 
Klein. 
-”Els arbres passaven ran de finestra”. Enric Larreula. 
-”Bitllet d'anada i tornada”. Gemma Lienas 
-”Si creus en mi, et sorprendré”. Anna Vives. 

Si alguna persona té dificultat per accedir fins al Polivalent, ja sigui per l'edat, per falta de mitjans o per al-
gun tipus de discapacitat motriu, m'ofereixo personalment a portar-vos els llibres al vostre domicili. Només 
heu de fer que trucar-me. 
El meu mòbil és el 637003759. 
 
Moltíssimes gràcies a tots els que esteu contribuint que en un futur molt proper les persones del nostre 
municipi -Parlavà i Fonolleres- i dels voltants, puguin gaudir d'un espai de lectura!!! 
Gràcies, especialment, a la Lluïsa Molinas per les estones “robades” del seu temps. 
 
 Encara estem esperant més llibres. Cal etiquetar, classificar, folrar... Si algú s'hi vol afegir per col·laborar 
serà benvingut. 
 
Us deixo amb alguns títols “sucosos” que tenim en el nostre Espai dels quals en podreu gaudir sempre que 
vulgueu: 

 
Un agraïment molt sincer a totes les persones sensibilitzades en aquest tema. 
 
Rosa Pons 
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Vida local 

 
L’empordanet a escena. 
 
Amb l’actuació de Parlavà es tanca el Ier Cicle de Teatre Familiar que sota el lema 
Il·lusionat ha portat el teatre infantil als nostres pobles.. 
Marcel Gros, en el seu espectacle Contes Amagats, emprèn un viatge cap a la imagi-
nació, a la recerca de les històries que encara no són a dins dels llibres, per camins 
fantàstics plens de formes, papers, sons i colors.  
Una bona iniciativa per acostar el teatre als més petits. Endavant! 
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Entreteniments 

Solucions del número 36: 

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?  

La lletra M. 

 

               

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

 

8 2 4 9 6 5 1 3 7 

1 5 9 3 7 4 6 2 8 

6 7 3 8 1 2 5 4 9 

7 4 8 5 2 3 9 6 1 

2 9 1 7 4 6 8 5 3 

5 3 6 1 9 8 2 7 4 

3 6 7 2 8 1 4 9 5 

9 1 2 4 5 7 3 8 6 

4 8 5 6 3 9 7 1 2 

1. Troba 6 diferències: 

 

  
 

2. Busca el nom de 6 balls de saló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Un cotxe de color negre amb els llums apagats, entra en  

un carrer que no té fanals, on cap casa té els llums encesos.  

De sobte se li creua un gat negre. Malgrat tot, el conductor  

el pot esquivar. Com ho pots explicar? 

 

               

4. Sudoku: 

 

 

E F I C K M O Q B S U X A Z S 

D A L N E J I L Y R E A H B D 

J P H R G C B E C U D F J I H 

I B V V S M G T P M A L G H O 

G T O A F X A H I B I J M A K 

L D Q L E C I K M A T F Y V D 

E L M S N D R A O O J Q M B E 

B F H U P A S D O B L E I P N 

P O A I J T B Z C F S K H N C 

C B L S O Q E H G V D E F A Y 

K U D E K P N T A N G O R J P 

J B R M R G I S J T U L X I T 

Q V H R F O D N U B E O H V Q 

F A G S E L Z R J K I C W D X 

X B I T B U O G C Y P D E S F 

 3  7    5  

 2    9 6 8  

  5 4     1 

9 5    7   8 

 6 4  5  7 2  

8   6    1 4 

7     6 2   

 9 6 1    3  

    7 5 1   
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AGENDA 

Festa de Sant Cristòfol 
Fonolleres 

Dissabte, 7 de juliol de 2018 

ACTES  
 

Matí, a les 12:00: Ofici solemne amb acompanyament  
de Les Veus de Parlavà 

Tarda, a les 18:00 Festa de l’Escuma amb Colors 
Nit, a les 24:00 Ball de Festa Major  

amb Love Me Tender 

Festa de Sant Feliu 
Parlavà 

1, 2 i 3 d’agost de 2018 

ACTES 
 

Dimecres, dia 1 
 

A les 10:00: Toc de festa 
A les 12:00: Ofici solemne  

amb acompanyament d’orquestra 
A la sortida, sardanes 

Tarda a les 19:00. Concert i ball amb l’orquestra Venus 
 

Dijous, dia 2 
 

Tarda, a les 18:00 Festa de l’Escuma 
 

Divendres, dia 3 
 

A les 23:45h Nit Jove 
 

Nota: Aquest programa és provisional. Els actes poden canviar. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 
 
 
L’Ajuntament, tenint en compte les demandes de 
molts vosaltres, vol canviar de nom la Plaça de la 
Constitució. No és la primera vegada que es plan-
teja però els fets de l’1 d’octubre de 2017 han fet 
més evident que aquest canvi s’ha de fer.  
Per aquest motiu us proposem unes opcions i us 
demanem la vostra participació per al nou nom de 
la plaça del poble de Parlavà. 
Pel que fa a la plaça de la Constitució de Fonolle-
res hem pensat que el nom més adient és: Plaça 
de Fonolleres. 
 
Podeu retallar la butlleta que hi ha sota aquest 
escrit i portar-la a l’Ajuntament abans del 10 se-
tembre. S’acceptarà una butlleta per família. 
 
Moltes gràcies i esperem la vostra participació! 

□ La Plaça 

□ Plaça 1 d’octubre 

□ Plaça 1er doctubre 

□ Plaça de la Independència 

□ Plaça de la Llibertat 

□ Plaça de la República 
 

Moltes gràcies i esperem la vostra participació! 

Plaça de la Torre Plaça de l’Església 
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