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Revista d’informació i cultura de Parlavà i Fonolleres 
Desembre de 2018 Núm. 38 

 
Inundats 
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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 Dr. Yuri Hernández 
 Dimarts de les 11:30 a les 13:30 
 Divendres de les 11:30 a les 13:30 
Horari de l’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: 15 de gener, 19 de març, 16 de juliol,  

    19 de novembre  

Fonolleres: 21 de maig i 17 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  

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. 

 
RECICLEM BÉ  

el cartró, el plàstic, el vidre  
i la fracció orgànica.  

Però hem detectat que usem  
el contenidor de rebuig  

per tota la resta  
i no és correcte.  

 
Tenim deixalleria,  
APROFITEM-LA! 
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SALUTACIÓ 
  

 

Benvolguts, benvolgudes, 

Aquesta vegada cedeixo l’espai de la carta a homenatjar aquells que passaran injustament el 

Nadal lluny de casa i de les seves famílies. 

 

JORDI SÁNCHEZ 

JORDI CUIXART 

CARME FORCADELL 

DOLORS BASSA 

JOAQUIM FORN 

JORDI TURULL 

JOSEP RULL 

RAÜL ROMEVA 

ORIOL JUNQUERAS 

CARLES PUIGDEMONT 

TONI COMÍN 

LLUÍS PUIG 

MERITXELL SERRET 

CLARA PONSATÍ 

ANNA GABRIEL 

MARTA ROVIRA 

 
 

L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 10 de juliol de 2018 es celebra sessió 
ordinària i es prenen els següents acords:  
 

- S’acorda aprovar definitivament la memòria valo-
rada de Millora del Camí Vell de Rupià, dins del TM 

de Parlavà, redactat pels serveis tècnics de l’Àrea 
d’Arquitectura i Enginyeria del Consell Comarcal 
del Baix Empordà, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 50.000,00 EUR (IVA inclòs).  
 

- S’acorda aprovar els padrons fiscals i llistes co-
bratòries dels següents impostos i taxes, correspo-
nents a l’exercici 2018:  
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urba-
na: 88.361,39 EUR.  
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústi-
ca: 8.765,88 EUR.  
- Impost sobre activitats econòmiques: 1.776,81 
EUR (1.366,78 EUR/quota municipal).  
 

- S’acorda aprovar inicialment l'expedient de modi-
ficació de crèdits núm. 1/2018, amb la modalitat de 
suplement de crèdit, finançat amb càrrec al roma-
nent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació 
de l'exercici anterior. 
 
2- El dia 17 de setembre de 2018 es celebra ses-

sió ordinària i es prenen els següents acords:  
 

- Aprovació definitiva expedient modificació de 
Llocs de Treball: Durant el termini d’informació pú-
blica de l’acord de modificació de la Relació de 
Llocs de Treball, per a l’exercici 2018, aprovat pel 
Ple en la sessió del dia 10 de juliol de 2018, i publi-
cat en el Butlletí Oficial de la província núm. 163 de 
23 d’agost de 2018 no s’ha presentat reclamaci-
ons, entenent-se elevat a definitiu l’acord d’aprova-
ció inicial sense necessitat d’adoptar nou acord.  
 

- Aprovació definitiva expedient modificació de crè-
dit 1/2018: Durant el termini d’informació pública de 
l’acord d’aprovació inicial de la modificació de crè-
dit 1/2018, del Pressupost de Despeses de l’exerci-
ci 2018, amb càrrec al Romanent Líquid de Treso-
reria, aprovat pel Ple en la sessió del dia 10 de 

juliol de 2018, i publicat en el Butlletí Oficial de la 
província núm. 161 de 21 d’agost de 2018 no s’ha 
presentat reclamacions, entenent-se elevat a defi-
nitiu l’acord d’aprovació inicial sense necessitat 
d’adoptar nou acord.  
 

- El Ple acorda per unanimitat, assumir expressa-
ment la conveniència de tramitar la Modificació 
puntual núm. 2 de les Normes de Planejament Ur-
banístic del municipi de Parlavà, que afecta a l’àm-
bit del PAU-1 de c/del Ramal de Fonolleres, i a 
l’àmbit del PAU-3 del Mas Poch de Parlavà.  
 

- El Ple acorda per unanimitat, aprovar amb caràc-
ter previ el projecte d'actuació específica en sòl no 
urbanitzable, sol·licitat pel Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya, referent a la connexió del HUB 
d’Orange, situat en el TM de Parlavà, a la xarxa de 
fibra òptica que discorre canalitzada per la carrete-
ra C-252.  
 

- Elevar l'expedient complet a la Comissió Territori-
al d'Urbanisme de Girona per tal de que resolgui 
sobre la seva aprovació definitiva.  
 

- El Ple acorda per unanimitat dels seus membres, 
aprovar el Compte General del Pressupost de l'e-
xercici 2017 de l’ajuntament de Parlavà i fer remis-
sió del Compte General aprovat juntament amb 
tota la documentació que la integra al Tribunal de 
Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya, de conformitat amb el que disposa l'article 
212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març  
 

- El Ple acorda per unanimitat, SOL·LICITAR una 
subvenció a la Diputació de Girona de 18.375,00 
EUR (DIVUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS) destinada a finançar les despeses de fun-
cionament de la llar d’infants municipal, curs 2017-
2018, a càrrec de l’ajuntament de Parlavà.  
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Inundats 

Les intenses pluges que van caure el cap de setmana del 17 i 18 de novembre van provocar que augmentés els 
cabals del rius Ter, Onyar i Daró fins que aquest va desbordar a Serra de Daró. Fonolleres i la seva plana van 
quedar completament inundats.  
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Inundats 
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Inundats 

La força de l’aigua es va endur tot el que trobava pel davant i les destrosses han estat molt grans i suposen un 
elevat cost per al nostre municipi, ja que ha hagut d’assumir el cost de la neteja i la reconstrucció dels accessos 
a la mota del riu. L’Ajuntament ha sol·licitat subvencions a totes les administracions que han obert línies d’ajuda. 
La Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va inspeccionar sobre el terreny els 
efectes de les pluges, acompanyada pels alcaldes dels pobles afectats. 
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Informació municipal 

Una mica d’estadística 

Dades del padró d’habitants a data 04/12/2018 
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Informació municipal 

NAIXEMENTS 
 

-  JÚLIA NEGRE HERRANDO                        26/0 2/2018 
-  GAL·LA PLANAS TORRENT                      22/10 /2018 

 
DEFUNCIONS 

 

- SEGIMON NEGRE FIGUERES 16/05/2018 
- PERE PONSATI FRIGOLA             27/08/2018 
- TERESA MARTI DELOYO     23/11/2018  

RE
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L 
CARTA DE COMIAT DE LA DRA. HELENA BADIA 
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Vida local 

HAVANERES I EXPOSICIÓ DE PINTURA 

 
 
Les Veus de Parlavà van oferir el Concert d’Havaneres el di-
vendres 22 de juny. També vam poder visitar l’exposició dels 
quadres realitzats durant el curs del Taller de Pintura. La vet-
llada va acabar amb coca de Sant Joan i cava per a tots els 
assistents.  
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Vida local 

PARRÒQUIA: Celebració de l’Eucaristia pel Bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo Artigas. 
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FESTES MAJORS 

Vida local 

 
Fonolleres va celebrar la Festa 
Major el dissabte 7 de juliol. La 
missa i vermut popular al matí, 
festa de l’escuma a la tarda i 
ball a la nit. Us demanem dis-
culpes perquè aquest any no 
tenim fotografies. 
 
 I els primers dies d’agost va 
ser el torn de la de Parlavà. 
Tots els actes de la Festa Major 
van ser molt concorreguts. El 
concert de l’Orquestra Venus va 
ser tot un espectacle i la Festa 
de l’Escuma va divertir i remu-
llar a petits i grans! 

 
 
 
 
 
 
La companyia, Teló Esquinçat, de 
Torroella de Montgrí va representar 
l’obra Per sota la Taula, sota de la 
direcció d’en Sebastià Debárbora.  
Ara ja coneixem una faceta més 
d’en Sebas. Enhorabona! 
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DELEGACIÓ ONCOLLIGA DE PARLAVÀ 
 
 
La nit del divendres 10 d’agost va tenir lloc el Sopar Soli-
dari per recollir fons destinats a la lluita contra el càncer i 
a l’ajuda de malalts i familiars que pateixen aquesta malal-
tia. L’import recaptat va ser de 1064 euros. 
El sopar va acabar amb un espectacle de monòlegs de la 
companyia Els 4 barres. 
 
La delegació també va organitzar un esmorzar popular 
per recollir fons per La Marató de TV3, engany dedicada 
al càncer. L’import recaptat el passat diumenge 16 de 
desembre va ser de 772 euros. 

Vida local 

CAMINADES NOCTURNES 

 
 
 
 

 
La Lluïsa Molinas ens va preparar dues caminades per les 
nits de lluna plena de juliol i agost. Una fins i tot amb pre-
mi: vam poder gaudir d’un eclipsi!!!! 
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Vida local 

SOPAR POPULAR 
 
 
El sopar popular es va dur a terme, com ja és habitual, el dia abans de la Diada. L’espectacle El Comediant, de la 
companyia Cascai Teatre, va fer passar una bona estona a tots els assistents. Qui s’ho va passar millor fou Marcel 
Tomas. Va riure, amb moltes ganes, amb les interpretacions de les actrius i l’actor locals! 
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Vida local 

VIII FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 
 
 
 
 
 
La Festa d’Homenatge a la Gent Gran es va celebrar el dia 
11 de novembre en un dia gairebé estiuenc però una mica 
ventós. 
L’acte va començar amb la celebració de la missa a l’esglé-
sia de Parlavà i un recital de cançons de les Veus de Parla-
và. 
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Vida local 

VIII FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
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Vida local 

 
Durant l’acte es va homenatjar a les persones més grans 
de Parlavà i Fonolleres i van voler expressar el seu agra-
ïment amb unes paraules molt emotives. A totes elles i 
ells, Per Molts Anys! 
 
 
 
 
 
 
Mentrestant, els més joves van estrenar la nova tirolina 
del Parc Infantil del Local Polivalent. 

VIII FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
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Entrevistem a la Núria Mir i Negre, la Nuri de la farmàcia 

 
 
 

“Estic agraïda de la família,  
orgullosa de la vida i del poble” 

 
 
 
Al llarg d'aquests anys, la revista El Montori ens ha 
presentat un recull d'entrevistes a persones del nos-
tre poble de tota mena i condició. A cadascuna d'e-
lles li hem trobat un motiu interessant pel qual valia 
la pena endinsar-nos-hi i mai, mai, n'hem sortit de-
cebuts. 
 
Aquesta vegada hem pensat en una persona molt 
propera a tots, una persona que fa una tasca enco-
miable des de fa anys, oberta a tothom, empàtica, 
valenta i optimista, a qui li agrada col·laborar i parti-
cipar de les activitats que es porten a terme en el nostre poble, i que a més d'un li haurà donat un bon con-
sell en un moment determinat amb un somriure a la cara i l'haurà sabut escoltar. Parlem de la Núria Mir, la 
Nuri de la farmàcia. 
 
Sempre he cregut que els primers anys d'infantesa són el segell que portarem la resta del temps que ens 
toqui viure. Si hem estat envoltats d'amor, sabrem donar-ne. Si ens han donat bon exemple, ho repetirem. 
Si hem tingut bons companys de joc, serem més forts en el joc de la vida. Si trobem una pedra pel camí, en 
sortirem reforçats. La nostra entrevistada n'és un clar exemple. 
 
La Nuri va néixer un 13 de febrer del 1957 a Parlavà. Filla d'en Josep i la Carme, és la segona de quatre 
germans, tots nois, en Pere, en Josep i en Carles. En Josep Palol, fill d'Ultramort, és la seva parella, amb 
qui ha tingut a l'Adrià i en Marc. Fa tres anys la van fer àvia de l'Arnau i més endavant de la Queralt, dos 
néts preciosos. 
 
D'on vénen les teves arrels Nuri? 
 
Vinc d'una família de pagesos, com la majoria del po-
ble. Els meus avis paterns i materns són de Parlavà. A 
casa hi vivien els avis paterns, el pare i la mare i els 
quatre germans. Qui més estona estava amb nosaltres 
quan érem petits van ser els avis. El pare treballava al 
camp fins que, per temes de salut, va anar a treballar a 
la fàbrica de Flaçà. La mare feia de perruquera. Va 
exercir pocs anys, fins que va néixer en Josep, el ter-
cer dels germans. Ella, entre el bestiar, la roba i els 
dos petits ja estava prou enfeinada. Recordo viure les 
experiències d'aquests primers anys amb en Pere. 
Gairebé sempre estàvem junts perquè només ens por-
tem tretze mesos. Amb el tercer ja ens portem cinc 
anys. 

Vida local 
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Records dels primers 
anys... 
 
Sortint de l'escola el primer 
que ens feien fer els padrins 
era berenar i fer els deures. 
Si era hivern, a la vora del 
foc amb la companyia dels 
avis. El padrí sempre llegia i 
la padrina ens explicava con-
tes, fets de la guerra, del po-
ble, i a mi m´agradava molt 
quan ens recitava poemes de 
J. Verdaguer i de Maragall i 
cançons catalanes (Sta. Es-
pina, els Segadors). Anàvem 
a dormir aviat perquè a l'en-
demà ens aixecàvem d'hora. 
Fins i tot alguna vegada haví-
em anat a dalt del carro amb el pare a buscar naps 
abans d'anar a col·legi! 
 
A l'estiu no ens deixaven anar a voltar carrers. A 
l'hora de la migdiada ho tenien sagrat, no podíem 
sortir a fora! Anàvem a dalt de tot, en una habitació 
on no hi dormia ningú i amb en Pere ens entretení-
em a pintar mapes i a fer títols amb tinta de colors. 
 
La primera tele la va tenir el mossèn, li pagàvem 
una pesseta per anar-la a veure. 
Recordo una infantesa molt maca i molt tranquil.la. 
 
Nosaltres érem els del nucli del Matabou. Jugàvem 
al nostre carrer i pel Montori. El nucli de la Rutlla 
n'era un altre. 
 
Cadascú jugava en el seu nucli. Nosaltres érem 
una bona colla! A casa, quatre. A cal Ros, cinc. A 
can Rovira, dues noies. A can Tixé n'eren sis. Pre-
dominaven els nens i jo, al tenir el meu germà, 
sempre anava a darrera d'ells. Recordo anar al 
Montori i fer arcs amb branques de magraner, i a 
vegades l'arc era de barnilles de paraigua. També 
fèiem “esclafidores” buidant el saüc... Quan mata-
ven el porc en alguna casa, sortint del col·legi hi 
anàvem a berenar. Era una infantesa molt maca. 
Els de can Tixé van ser els primers que van tenir 
un tocadiscs, i allà hi passàvem moltes estones. A 
l´estiu paràvem la fresca, la mainada ens reuníem 
al final del carrer, a la paret d'en Pitu, i els avis es 
reunien en un altre racó. 
 

La Nuri va anar a l'escola de 
Parlavà fins als 10 anys. Co-
mençava el batxillerat quan 
un fet dolorós va trencar 
l'alegria d'aquella família. El 
31 d'agost del 67 mor el seu 
pare. 
 
Com recordes aquells mo-
ments? 
 

-Quan el pare va morir, jo no-
més tenia 10 anys. Com que 
ja havia començat el batxille-
rat, els meus cosins de Giro-
na, la família Verdaguer-Vidal, 
que jo a penes coneixia, es 
van oferir a allotjar-me a casa 
seva per poder continuar amb 

els meus estudis. En aquells moments ens van 
donar molt de suport. Ells tenien sis fills i jo era de 
la mateixa edat que una de les filles. Per mi van 
ser uns segons pares perquè em van tractar com 
una filla més. No van fer mai cap diferència. 
 
Em van matricular en el Vicens Vives. Però, tot i el 
gran suport que vaig rebre per part d'ells, per mi va 
ser un canvi rotund. Quan estàs acostumada a viu-
re en un poble petit, amb el que tot això comporta 
per un infant, i de cop vas a la ciutat, és difícil 
acostumar-s'hi. Els divendres només esperava 
agafar la Sarfa i venir cap aquí. Només esperava 
participar de les activitats que es feien al poble: la 
Festa Major, el Carnestoltes, els estius també feia 
classes de repàs a l'escola, anava a collir pomes... 
 
Va ser en aquesta etapa, que tant els meus ger-
mans, com jo, vam agafar consciència de la situa-
ció familiar i tots, en els moments que podíem, aju-
dàvem a la mare en les tasques que calien. 
 
En aquest moment de l'entrevista la Nuri vol 
expressar una mostra d'agraïment a totes aque-
lles persones que, en aquells moments tan durs 
per ella i la seva família, els van tenir al costat i 
els hi van donar un cop de mà: 
En primer lloc vull agrair a la família, als avis i als 
tius, cosins i amics. En segon lloc, a tota la gent del 
poble, doncs en tinc un molt bon record de com 
ens van fer costat. Jo, d´alguna manera ,em sentia 
diferent als altres per la desgràcia, i recordo que 
durant molt de temps, quan em trobava amb algú, 

Vida local 
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Vida local 

plorava, doncs d´alguna manera, era tornar a recor-
dar aquell maleït dia. Per sort, ja ho vaig anar su-
perant. 
 
Vas fer tot el batxillerat i el COU a Girona. En 
quin moment et vas plantejar estudiar Farmà-
cia? 
 
En Josep, el pare de la família on vivia a Girona, 
era químic i la Carme, la seva dona, infermera. Ell 
moltes vegades, ens reunia als seus fills, a alguns 
amics i a mi i ens feia classes de Química a casa 
seva. Tenint en compte, que a mi se'm donaven 
més bé les ciències que les lletres, i que ell em va 
fer entusiasmar amb la Química, va ser quan vaig 
decidir triar una carrera en la qual s´impartís molt 
aquesta matèria, i entre elles, Farmàcia. Així va ser 
com vaig començar els meus estudis universitaris, 
que em van portar a establir la Farmàcia al meu 
poble, i que tantes alegries m´ha donat. 
He procurat sempre que la gent no se sentin cohi-
bits i que tinguin la llibertat de trucar si els hi cal 
alguna cosa. Si sóc a casa no em fa res donar-los-
hi el que necessitin, encara que no sigui dins l'hora-
ri d’obertura. Davant d'una consulta, un consell,... 
sempre intento atendre el millor possible, sense 
escatimar temps ni recursos per trobar una bona 
solució. Si no ho faig millor és perquè no en sé 
més. Jo em poso sempre a la pell dels altres, 
doncs de la mateixa manera que els vaig necessi-
tar, em sento satisfeta de poder ajudar-los en el 
moment que ho necessiten. La vida m´ha ensenyat 
a no ser prepotent. La gent del poble normalment 
se n'estan de trucar a deshores o en caps de set-
mana, més aviat són els passants que ho fan. Estic 
molt agraïda a les persones del poble i dels vol-
tants perquè són gent molt fidel. 

 
A Parlavà no hi ha rancúnies entre la gent. És un 
poble, que per el seu tarannà, fa que tothom s'hi 
senti a gust. Sempre pots tenir més afinitat amb un 

veí que amb un altre, però estem envoltats de bona 
gent. 
 
Quin any vas obrir la Farmàcia? 
 
Vaig obrir la Farmàcia el 81, al cap de 2 anys 
d´acabar la carrera. En aquell temps era més fàcil 
que ara aconseguir l´objectiu que pretenies. Abans 
hi havia hagut una Farmàcia a Rupià però en 
aquells moments ja estava tancada. A l'alcalde de 
Rupià li hauria agradat que jo m'hi establís, però no 
ho vaig veure clar. Parlavà em tirava més, per la 
situació, per ser el meu poble, i que ja hi tenia el 
terreny per ubicar-la, l´era de casa. La veritat, quan 
ets jove no et penses tant les coses i vaig tirar en-
davant la farmàcia fins ara. 37 anys!!! 
 
Ha canviat molt el món farmacèutic des de que 
vas començar? 
 
Molt i molt. En l´àmbit dels medicaments, abans hi 
havia moltes presentacions amb injectable, sobre 
tot amb els antibiòtics, quan ara gairebé tots són 
orals (comprimits, càpsules,..) i també moltes pre-
sentacions en supositoris, cosa que ara n´hi ha 
poquíssimes. Atenent a la composició del medica-
ment, abans hi havia moltes associacions de més 
d´un principi actiu, i ara han passat a un sol compo-
nent, d´aquesta manera es més saber què ha pro-
vocat un efecte secundari, (al·lèrgia,...). l´àmbit 
d’Oficina de Farmàcia, hi ha hagut un canvi molt 
dràstic informàticament parlant. Abans, quan em 
faltava un medicament, el “cantava” telefònicament. 
Ara tot està informatitzat. Abans les receptes, eren 
de paper i ara son electròniques, amb la qual cosa 
es tenen les dosis molt ben controlades. 
 
Per tenir facilitat a l'hora de trobar el medicament 
que ens demanen, ho tenim posat per ordre d'abe-
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Vida local 

cedari i per formes farmacèutiques: comprimits, po-
mades, injectables, xarops i supositoris, seguint un 
ordre alfabètic. 
 
Quins són els aspectes positius i negatius de 
tenir la farmàcia en un poble petit? 
 

Positius, que coneixes a tota la gent i ja saps les se-
ves necessitats, el que prenen. Així puc tenir més 
control de tot l'estoc.  
Negatius, tenir la farmàcia a casa representa no des-
connectar prou. 
 
Recordes alguna anècdota divertida viscuda al 
llarg d'aquests anys? 
 

Al principi de tenir la farmàcia, va venir una senyora i 
em va dir: ”Nuri, me tendrías que dar una ayuda!” Jo 
vaig pensar: ”Una ajuda???”...Potser vol una almoi-
na, pobra dona. I resulta que era una ajuda per eva-
cuar, un laxant!. 
Un altre em va demanar Sal de fruta Heno de Pravia! 
 
 

A nivell personal, estàs agraïda a la vida? 
 

Molt, orgullosa de la meva família i del poble. Només demano als meus salut i una feina digna. 
 
Et queda poc per jubilar-te. T'esperes la jubilació amb ganes? 
 

I tant! No pel treball, ni per la gent, és per l'horari tan 
estricte que tinc. I sort que he tingut bona salut! Des del 
dia que vaig obrir no he estat mai de baixa, només 
quan vaig tenir els fills. De vacances només 10 o 15 
dies de cada any i s'ha acabat. També hem aprofitat 
ponts per sortir... 
Demano més temps per mi, per contemplar, per ba-
dar..., fer un piló de coses que l’horari no m´ha permès. 
 
Has pensat com ompliràs el temps quan arribi el 
dia? 

 

No em vull programar res, al contrari. Quan arribi el 
moment ja aniran sortint coses. Si tenim salut i volem marxar, sortirem. Els néts també ocupen un espai 
molt entranyable de la nostra vida i són la nostra alegria. 
 
Nuri, ha estat un plaer escoltar-te. Gràcies per deixar-nos “passar de la farmàcia” i oferir-nos entrar una 
mica més dins el teu món particular. Quan arribi el dia de “tancar portes” et trobarem a faltar. Gaudeix de la 
futura jubilació al costat dels qui més estimes i t'estimen. 
Contempla, deixa fruir, perd el temps, bada... 
 

Rosa Pons 
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Col·laboració: L’arquitecte de la llengua 
 

David Pagès Cassú.  
Professor de llengua i literatura catalanes i escriptor 

 

L’any 2018 hem celebrat l’Any Fabra 

amb motiu del 150è aniversari del 

naixement de l’insigne gramàtic i 

lexicògraf i, també, del centenari de 

la publicació de la gramàtica catala-

na. 

La llengua havia quedat malmesa al 

llarg dels segles i Pompeu Fabra es 

proposà, des d’una edat molt jove, 

una fita extraordinària: codificar-la, modernitzar-la i, alhora, fer-la apta, dúctil, utilitzable per a qualsevol camp 

de la vida quotidiana i del coneixement humà; dit d’una altra manera, una llengua ben estructurada, servible a 

la societat i vàlida per a tots els seus parlants.  

La vida i l’obra del Mestre són, en aquest sentit, una lluita admirable i tenaç per aconseguir el seu objectiu i, 

malgrat les dificultats a què hagué de fer front, en veritat que ho aconseguí. 

Podem afirmar que Fabra aparegué en el moment oportú, quan més falta feia que algú conduís la ingent labor 

de fixar la llengua, de redreçar-la i de sotmetre-la a unes normes ortogràfiques i gramaticals que fossin accep-

tades per tothom i per tots els territoris on es parla. Els fruits arribaren i les adhesions, també. La llengua es 

salvà i es dignificà, de manera decisiva, gràcies a la seva tasca. 

El mateix Josep Pla en deixà constància notarial: “Fabra ha estat el català més important del nostre temps 

perquè és l’únic ciutadà d’aquest país, en aquesta època, que, havent-se proposat d’obtenir una determinada 

finalitat pública i general, ho aconseguí...”. 

De la seva obra, en podem destacar que ens donà una llengua que ens permet d’anar pel món amb el cap 

ben alt; de la seva vida, l’exemple d’actitud cívica, de consens, rigor i  sentiment patriòtic. 

Fabra era una persona molt completa. Els seus interessos anaven molt més enllà de la llengua i de les llen-

gües. Enginyer químic. Professor de química a la Universitat de Bilbao. Era un home del seu temps interessat 

per moltes disciplines: la cultura, l’esport i l’excursionisme, la música, la política... 

Una llengua és tantes coses...: un immens signe d’identitat, un tresor humà, una manera de veure el món i 

d’interpretar-lo, un pou de sentiments, un element transversal que cohesiona com a societat; una porta oberta 

a tothom... La manera més senzilla i natural que té un nouvingut per a integrar-se en un país nou. 

El millor homenatge que podem fer al Mestre és, sens dubte, estimar la llengua i utilitzar-la. Transmetre-la a 

les futures generacions i donar-la a conèixer a les persones que han arribat —i arriben— als diferents països 

de parla catalana.   
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Conseller Sanitari: FITXA
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Quina és la causa de les infeccions? 

La majoria d’infeccions són causades per dos tipus principals de 
microbis: bacteris i virus. De fet, els virus causen la majoria d’epi-
sodis de tos, refredats, grip i mal de coll. 
 

Quan cal prendre antibiòtics ? 

Les malalties produïdes per bacteris poden ser curades amb els 
antibiòtics però aquests medicaments no curen les infeccions víri-
ques. El seu metge li indicarà quin és el tractament més adequat 
pel seu cas. 
 

La febre és senyal que necessito antibiòtic? 

La febre és un mecanisme de defensa que el cos presenta contra 
les infeccions, i que no sempre són d’origen bacterià. Les infecci-
ons víriques i altres processos també la poden produir. 

Els antibiòtics no són medicaments per baixar la febre. 
 

Té algun risc la teràpia amb antibiòtics ? 

No, si es prenen correctament. 

L’ús incontrolat dels antibiòtics pot donar lloc a l’aparició de microbis resistents als mateixos. Això origina 
malalties de difícil tractament. 
 

Es poden prendre antibiòtics sense prescripció mèdica? 

Els antibiòtics són medicaments potents i han de ser utilitzats només per tractar infeccions produïdes per 
bacteris. Si el metge li prescriu un antibiòtic, asseguri’s de prendre-se’l durant el temps indicat i completi el 
tractament encara que es trobi millor i ja no tingui símptomes. 

Mai guardi els antibiòtics per utilitzar-los posteriorment. 

 

 

  5 Consells: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els antibiòtics 
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Informació elaborada per Núria Mir, farmacèutica del poble.  
https://www.cofgi.org/documents/consell-farmaceutic/detall/antibiotics-consells/5394 

 

Què és i per què apareix la resistència antimicrobiana? 

És un fenomen molt complex, pel qual alguns microorganismes es tornen resistents a l’acció d’un o més tipus de 
medicaments antimicrobians (antibiòtics), impedint l’efecte antiinfecciós d’aquests. 

Cada vegada són menys les opcions per tractar infeccions, per la qual cosa s’ha de recórrer a antibiòtics “de reser-
va”, generalment tòxics i que requereixen atencions especials per la seva administració, fins i tot, alguns bacteris es 
tornen “multiresistents”. Són la causa de la mort de molts pacients: més de 25000/any a la Unió Europea i a la vora 
de 750.000 en tot el món. A més, el cost econòmic s’ha quantificat en cents de milions d’euros (baixes laborals, aug-
ment de la despesa sanitària,...). 

L’origen de la resistència antimicrobiana és molt complexa, no obstant, el principal factor que pot ser evitat és “el mal 
ús dels antibiòtics”. 
 

Com es difon? 

Les bactèries resistents són transportades per persones o animals que contagien a altres a través de l’aire, aigua, 
contacte físic, aliments. 

 

El que hem de tenir clar és que la “resistència” no afecta només a la persona que ha fet un mal ús dels antibiòtics, si 
no que afecta a tothom, a tota la població en general, doncs el bacteri que ha mutat (ha fet una cuirassa), enfront 
d’un o varis antibiòtics que se n’haurà abusat, serà resistent a aquest quan s’administri a la persona que ni tan sols 
l’haurà pres mai, posant en perill la seva salut. 

Si seguim consumint antibiòtics al ritme actual, Europa podria patir un retrocés a l’era anterior als antibiòtics, quan 
una infecció bacteriana normal, com una pneumònia, podia causar la mort del pacient. Tots som, per tant, responsa-
bles d’aquest problema, i tots podem contribuir també a la solució. 
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Llar d’Infants El Montori 

 
Hola a tothom!! Aquest curs hem començat al Montori amb moltes ganes de jugar i divertir-nos amb els 
nostres companys.  

Nosaltres som els nens de l’aula dels Peixos (P1-P2): la Lia, en Guillem, l’Eloi, en Martí F., la Queralt, 
l’Arlet G., la Berta B., en Martí C., l’Aniol i l’Arlet B.   
 
Però també volem que conegueu els nostres companys més petits (P0-P1): en Bru, en Biel, en Pep, la Car-
lota, la Lu, la Berta, la Lola i la Bruna.  
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Un bon dia, quan vam sortir al pati vam trobar-hi una sorpresa...Teníem un nou espai de cautxú adaptat 
pels més petitons de la llar! I que bé que ens va per jugar, rodolar i començar a gatejar en el cas d’aquells 
que encara no caminem. Mireu, mireu… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volem agrair a l’Ajuntament la seva col·laboració per fer possible aquest magnífic espai. Moltes gràcies! 
 
Aquesta tardor hem gaudit d’una unitat didàctica màgica titulada “El follet del bosc”. Amb ella hem fet 
un munt d’activitats que ens han ajudat a identificar els trets característics d’aquesta època. 
Els més petits vam experimentar amb els elements de tardor a través d’una catifa sensorial que ens van 
preparar les nostres educadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 
Els nens més grans vam fer una excursió pel poble per recollir fruits de tardor. Passejant, passejant...vam 
omplir el cistell que dúiem amb fulles seques, pinyes, troncs, magranes, carabasses i fins i tot, vam trobar 
un cau de conills. Per acabar la sortida, vam jugar al nou parc que hi ha davant del pavelló, ens va encan-
tar la tirolina! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
I el dia 30 d’octubre vam celebrar la Castanyada al 
Montori. Com cada any, en Sebas ens va ajudar a 
coure unes castanyes boníssimes i més tard, va ve-
nir la Castanyera per repartir-ne per a tots els nens. 
Vam ballar, cantar i fer xerinola tots plegats!!  
Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible! 
 

 

 

Aquest curs hem estrenat un nou bloc de la llar on 
podreu anar coneixent tot el que anem fent amb els 
nostres infants. Us animem a visitar-lo:  
https://llarinfantselmontori.blogspot.com/  
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Fem poble 

Nit de la Castanyada 

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

Les nostres noves veïnes! 

La Gal·la Planas Torrent va néixer el 

22 d’octubre de 2018 i els seus pares 

són la Cristina i en Martí. 

La Júlia Negre Herrando va néixer el 26 

de febrer de 2018 i els seus pares són la 

Montse i en Dani. 

 

 

 

 

 

Les millors disfresses 

per la nit de  

Halloween!!!!  

Esperem que la  

recollida de caramels i 

dolços fos generosa! 
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Entreteniments 

Solucions del número 37 

1. Troba 6 diferències: 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca el nom de 6 jocs tradicionals. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

3. Si estàs participant en una carrera i avances al segon,  

en quina posició acabaràs la carrera? 
 

 

               

4. Sudoku: 

 

 
 

Q E T I A S R U D J P K G H L 
A F B E Z Y O P X W C T B X M 
V R A P M T Q I E N F E J A I 
O G L D A O S K A R U L P R M 
E L D H R J C Z T G Q O N R O 
K X U P C F L A O Y S I T A P 
R I F U E S K B D J A R Q N E 
M B A N Y H R S F O H V U C R 
W T D Z U O C A D I R E S A S 
T V R S I G O U L T X P D K F 
G P G Q B A R C I S N Y E R H 
A F E K A M D O H V Q O A L M 
C R H O L J A R P Z K U S W F 
T B I T L L E S G T B R X I G 
E A D I S C Y D O J E B P N A 

      8         1 
          2   8   
  4 1       9     

    3 6     2     
1 7     2     5 6 
    9     5 7     

    2       6 7   
  3   1           
6         3       

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? 

El pot esquivar perquè és de dia. 
 

               

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 

1 3 9 7 6 8 4 5 2 

4 2 7 5 1 9 6 8 3 

6 8 5 4 3 2 9 7 1 

9 5 1 2 4 7 3 6 8 

3 6 4 8 5 1 7 2 9 

8 7 2 6 9 3 5 1 4 

7 1 3 9 8 6 2 4 5 

5 9 6 1 2 4 8 3 7 

2 4 8 3 7 5 1 9 6 
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AGENDA 

 
26 de Desembre 

Dia de Sant Esteve 
 

Quina de Nadal 
18:00h 

Lloc: Pavelló Polivalent 

 
CARTER REIAL 

Dissabte 29 de desembre 
 

De: 17:00 a 19:00 
Lloc: Llar d’Infants 

 

 
    

 
ARRIBADA DE SES MAJESTATS 

  ELS REIS D’ORIENT 
  Dissabte, 5 de gener 

       
     18:30 a Fonolleres,  
      rebuda a la Plaça de l’Església 
     19:30 a Parlavà, rebuda a La Font 
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AGENDA 

Festa de Sant Sebastià 
20 de gener de 2019 

 
ACTES  

 

Diumenge 
 

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

Audició de sardanes amb la 
Cobla Principal de Banyoles 

 
X Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 

 
Inflables per a la mainada 

 
 

 
NOTA: Aquests són els actes confirmats. Consulteu el programa definitiu 

 

 
 
 
 
 
 
      L’Ajuntament de Parlavà  
      i Fonolleres us desitja un  
     
    BON NADAL  
     i 
        FELIÇ ANY 2019 
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Per segon any consecutiu us presentem la nova  
programació de Teatre Familiar. Enguany,  
començarem el diumenge 13 de Gener i acabarem  
el 5 de Maig. 
La valoració de l'any passat és molt positiva. Hi  
van participar un total de 10 pobles i 1300  
espectadors van assistir a les funcions respectives. 

 
PARLAVÀ Local Polivalent  
COMPANYIA ANDREU CASADELLÀ  
Un número in)nit  
05 DE MAIG 17:00 HORES Preu: 5 €  
ESPECTACLE DE CIRC PER A TOTS PÚBLICS  
PREMI ZIRKÒLIKA 2018 ARTISTA EMERGENT.  

 
Andreu Casadellà és un especialista en trapezi was-
hinton, una especialitat aèria de circ basada en fer equili-
bris sobre el trapezi. Un número in)nit va més enllà, l’es-
pectacle combina el trapezi amb múltiples disciplines 
com ara els equilibris, l’acrobàcia, la dansa contemporà-
nia i la música. Casadellà ha posat la tècnica al servei 
d’una recerca, >ns a trobar un univers particular, un llen-
guatge propi, un personatge amb veu pròpia, encaparrat 
en demostrar-nos d’una manera original i poètica que 
aquest número de circ és in>nit.  

 
 

 
PROGRAMACIÓ 

DataDataDataData MUNICIPIMUNICIPIMUNICIPIMUNICIPI COMPANYIACOMPANYIACOMPANYIACOMPANYIA EspectacleEspectacleEspectacleEspectacle 

13 de gener Verges Anna Roca Momo 

20 de gener Colomers Pea Green Boat Gnoma 

03 de febrer Bellcaire La  pera LLimonera Quo no vadis 

17 de febrer Foixà Poca Cosa Teatre El carreró de les bruixes 

03 de març Ultramort La Industrial teatrera De pas 

17 de març Jafre Mag  Txema Mr. Màgic 

31 de març La Tallada Festuc teatre Adeu Peter Pan 

14 d'abril Rupià Animamundi teatre El porquet que volia....  

28 d'abril Garrigoles L’estaquirot Teatre   En Jantotlifan 

05 de maig Parlavà  Andreu Casadellà Un número in>nit 


