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Revista d’informació i cultura de Parlavà i Fonolleres 
Desembre de 2014 Núm. 30  

 

9N Diada festiva i reivindicativa 
 

IV Festa Homenatge a la Gent Gran 
 

Entrevista: Sebastià Debárbora 
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TELÈFONS D’INTERÈS 
 
Ajuntament     972 769 288 
Ajuntament fax    972 767 999 
Consultori mèdic    972 767 003 
Llar d’Infants El Montori   972 767 050 
 
CAP de la Bisbal d’Empordà  972 643 808 
Urgències Hospital de Palamós                061 
Programació de visites CAP   902 643 808 
Farmàcia de Parlavà    972 769 129 
Farmàcia de Verges    972 780 034 
Elèctrica de Jafre    972 767 037 
Centre d’Emergències de Catalunya   
Mossos d’Esquadra                     112 
Bombers 
Ambulàncies          061 
Atenció a la dona maltractada      016  

Ajuntament 
Dilluns   de les 11:00 a les 14:00 
Dimarts  de les 16:00 a les 19:00 
Dimecres  de les 16:00 a les 19:00 
Serveis urbanístics: cal demanar hora. 

Consultori mèdic 

Horari de la Dra. Helena Badia 
 Dilluns de les 10:30 a les 12:30 
 Divendres de les 9:00 a les 10:45 
Horari de la Infermera Mª Mercè Agustí 
 Dilluns de les 11:00 a les 12:30 
 Divendres de les 9:00 a les 10:45 

Recollida d’escombraries 

 Dilluns, dimecres i divendres al matí 
Deixalleria municipal 

 Accés amb targeta magnètica. 

Deixalleria mòbil 

Parlavà: 20 de gener, 17 de març, 21 de juliol  
  i 17 de novembre 
Fonolleres: 19 de maig i 15 de setembre 
Horari: 11:00 a 14:30 

Pista Poliesportiva 

De 20 de juny a 30 de setembre:  
 cada dia de 10:00 a 22:00 
De l’1 d’octubre al 19 de juny:  
 caps de setmana i festius de 10:00 a 18:00 

Edita: Ajuntament de Parlavà 
Coordina: Mònica Sau 
Dipòsit legal: GI-886-2006 
Col·labora: Diputació de Girona 
 

 
EDITORIAL 
 
 
El que han donat de bo els esdeveniments d’a-
quests últims anys a Catalunya és la demostració 
de la força que té un poble quan es lluita pels seus 
drets i per la seva llibertat.  

Tot i l’aire enrarit per la crisi econòmica -que al-
guns ja donen per acabada-, la pèrdua de credibili-
tat del nostre sistema polític i el sentiment de de-
cepció davant una democràcia que crèiem forta i 
valenta; hi ha qui des del que s’ha anomenat la 
societat civil encara creu que això pot canviar, que 
això ha de canviar i hi destina temps, esforços i 
recursos. Persones que opten per dedicar una part 
de la seva vida al seu país, al seu poble, als seus 
veïns, a millorar allò que creuen que es pot millo-
rar. No tenen afany de protagonisme, no busquen 
enriquir-se de manera fraudulenta, saben que amb 
la seva dedicació poden ajudar a tenir un país mi-
llor.  

A totes les persones que des de la base, des de 
l’anonimat, des del voluntariat, treballen per nosal-
tres: Molta sort i endavant! 

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, Eugenio Madueño, Eulàlia Uño 
i Eduard López 
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SALUTACIÓ 
  

Benvolguts veïns i veïnes, 
 
 M’agradaria començar aquesta carta parlant-vos dels moments viscuts aquesta tardor. 
Com ja deveu saber, poques setmanes abans del 9N, la gran majoria d’alcaldes de Catalu-
nya, vam fer un acte de suport al President per tirar endavant la consulta, portant al Palau 
de la Generalitat, els acords avalats per la majoria de municipis del nostre país (a Parlavà 
aprovat per unanimitat dels regidors). Voldria dir, que va ser un privilegi poder representar-
vos en un moment tan important i emotiu a la vegada. També voldria agrair a tota la gent, 
que de manera voluntària, van fer possible que aquest 9N fos un èxit. 
 
Pel que fa a les actuacions, durant els últims mesos, s’ha fet una neteja del camí de Fonolle-
res, s’han netejat les cunetes, s’ha pavimentat el passallís del Mas Pareta, es van haver de 
tornar a desbrossar tots els camins (degut a l’estiu excepcionalment plujós) i s’ha tret grava 
del Daró, per tal de que el riu pugui tenir un millor recorregut, eliminant pilons que feien 
d’embós, i aprofitant aquesta grava per arranjar alguns camins. També s’han fet millores im-
portants a la xarxa d’aigua i clavegueram, substituint algunes canonades que ens portaven 
problemes. 
 
Les obres que tenim pensades fer properament són: arranjar serveis i vorera des de la rodo-
na fins a l’hostal, entubar la cuneta del vial de davant de Cal Flequer, restaurar la façana 
principal de l’església, l’accés a Fonolleres i finalment poder fer el centre multifuncional, que 
tant us havíem parlat. Totes aquestes són actuacions que ens havíem compromès de fer, que 
ens ha costat molt trobar finançament, esperem poder-les realitzar en breu. 
 
Aquest curs passat, van acabar els alumnes de la primera promoció completa d’ESO, en el 
nostre Institut-Escola de Verges, amb un alt grau de satisfacció d’alumnat i pares, reafirmant 
així que aquesta va ser una aposta encertada per part de tots. Esperem poder continuar tre-
ballant per tal que això no es quedi en una prova experimental, sinó en l’Institut-Escola que 
ens mereixem. 
 
Vull felicitar a tots els que vàreu fer possible que la festa de la gent gran fos un dia per poder 
gaudir del retrobament i la companyia entre antics amics. Creiem que aquestes iniciatives 
reivindiquen l’esperit de poble. 
 
Com podeu veure, en aquest mig any que queda de legislatura, de feina per fer en tenim 
molta, esperem que no surtin massa imprevistos i que puguem anar acabant totes aquestes 
millores pel nostre municipi.  
 
Sempre m’heu sentit a dir de la importància d’anar tots a una, de deixar de banda els parti-
dismes, i m’agradaria que aquesta bona entesa política que tenim a Parlavà, es traslladés als 
nostres més influents representants polítics, perquè si no el tren cap a Ítaca se’ns escaparà. 
Oportunitats com aquestes només passen cada tres-cents anys. 
 

BON NADAL!!! Salut, sort i molt bon any 2015!  

L’alcalde, Joaquim Sabrià Pujol 
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

1- El dia 14 de juliol de 2014 se celebra sessió ordi-
nària i es prenen els següents acords:  
 
- Acordar 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 corpora-
ció, assignant-li una retribució mensual per a l’exercici 
2014, de 774,92 EUR (salari base), a raó de dotze men-
sualitats. 
 
- Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament de 
subvenció als usuaris del servei de la llar d’infants mu-
nicipal El Montori, curs 2014-15. 
Les famílies usuàries de la llar d’infants municipal El 
Montori que reuneixin els requisits exigits i que ho 
sol·licitin tindran una subvenció per alumne/mes de 50 
€, la qual anirà exclusivament a minorar la quota men-
sual única de 240 €, aprovada en la corresponent orde-
nança fiscal. 
 
- Sol·licitar la inclusió en la convocatòria de subvenci-
ons als ens locals per a despeses de funcionament de 
les llars d’infants de titularitat municipal, aprovada per la 
Diputació de Girona, curs 2013-2014. Se sol·licitarà una 
subvenció de 14.255,40 € amb càrrec a l’esmentada 
convocatòria - quantitat que equival a 678,83 € per 
alumne (21 alumnes). 
 
- Aprovació dels padrons fiscals, exercici 2014. 
IBI de naturalesa urbana 
IBI de naturalesa rústica 
Impost sobre activitats econòmiques 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 

- Ratificar el Decret de l’alcaldia de 27 de juny de 2014 de 
formulació en temps i forma d’al·legacions a les Normes 
de planejament urbanístic. Municipis de l’Empordà, que 
afecta el municipi de Parlavà, redactades pel Servei de 
planificació urbanística de la Direcció General d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme i tramitades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona.  
 
- Aprovació de les Festes Locals per a l’any 2015 a propo-
sar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalu-
nya: 
Nucli de Parlavà: 25 de maig de 2015 (Pasqua Grana-
da) i, 20 de gener de 2015 (Festa petita de Sant Sebas-
tià). 
Nucli de Fonolleres: 25 de maig de 2015 (Pasqua Gra-
nada) i, 10 de juliol de 2015 (Festa Major). 
 
- Concedir una subvenció de 100 EUR al curs de ioga 
kundalini, 2013-2014, destinada a minorar les despeses 
d’organització del curs. 

- Fixar el preu per l’emissió d’una nova targeta de la 
deixalleria municipal en 10 euros. 
 
2- El dia 24 de juliol de 2014 se celebra sessió extra-
ordinària i es prenen els següents acords:  
 
- Aprovar el Compte General de l’exercici 2013 i rendir 
el Compte General així aprovat i tota la documentació 
que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes. 
 
- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Parla-
và, per a la prestació del Servei de recollida selectiva 
de paper, vidre i envasos lleugers. 
 
Destaquem la clàusula: El Consell Comarcal es com-
promet a realitzar campanyes de sensibilització a la 
població en col·laboració amb l’Ajuntament de Parlavà, 
amb la finalitat d’incrementar els índexs de reciclatge 
del municipi i millorar la qualitat dels residus que es 
recullen selectivament. 
 
3- El dia 22 de setembre de 2014 se celebra sessió 
extraordinària i es prenen els següents acords:  
 

- Aprovació de la moció de suport del món local a la 
convocatòria de consulta sobre el futur polític de Cata-
lunya del 9 de novembre de 2014.  

El Ple acorda per unanimitat: 

Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 
de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de 
Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics 
i prendre el compromís de l’Ajuntament de Parlavà amb 
la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i 
les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida 
a la participació. 

Donar ple suport al president i al govern de la Generali-
tat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que 
donen suport a la convocatòria i a la materialització de 
la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és 
la Llei de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, 
ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i 
dels seus representants. 

Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de 
la seva aprovació al president de la Generalitat de Ca-
talunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i 
als grups parlamentaris. També a l’Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catala-
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Informació municipal 

PRINCIPALS ACORDS DE PLE 

na de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma con-
junta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Naci-
ons Unides, al president del Parlament Europeu, al pre-
sident del Consell de la UE i al president de la Comissió 
Europea. 

 
4- El dia 29 d’octubre de 2014 se celebra sessió or-
dinària i es prenen els següents acords:  
 
- El Ple acorda per unanimitat ratificar el decret de l’al-
caldia núm. 33/14 d’aprovació del projecte de Millora 
d’infraestructures, equipaments i espais verds i forestals 
de Parlavà, dins del Programa integral Baix Empordà 
Endavant, redactat per l’Àrea de promoció Econòmica i 
Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, que 
inclou la contractació d’una persona per a l’Ajuntament 
de Parlavà. 
 
- Aprovació inicial del projecte de Millora dels serveis i 
pavimentació de vorera del c/Salvetat i sotmetre el pro-
jecte a informació pública pel termini de trenta dies, a 
comptar des de l’endemà de la publicació del present 
edicte en el Butlletí Oficial de la província, a l’efecte de 
presentar possibles al·legacions i reclamacions.  
 

- Aprovació amb caràcter provisional de la modificació 
de l’Ordenança fiscal General, reguladora de la gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic mu-
nicipals i derogació de la vigent fins ara. 
 
- Aprovació amb caràcter provisional la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la presta-
ció del servei de la llar d’infants municipal. 
“Article 8.- Bonificacions a la quota. 
Les famílies que tinguin matriculades a la llar d’infants 
dos o més fills en el mateix període escolar tindran dret 
a una bonificació en els següents termes: 
2n. Fill: Bonificació del 15 per cent de la quota mensual. 
3r. Fill i següents: 30 per cent de la quota mensual 
 
- Aprovació de la nova Ordenança de la taxa per l’apro-
fitament especial del domini públic local a favor d’em-
preses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general i derogació de l’antiga. 
 
- Aprovació amb caràcter provisional de la imposició de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la utilitza-
ció privativa o aprofitament especial del domini públic 
local. 

 
NAIXEMENTS 

 
ÈLIA DAÑOBEITIA LLOPIS 09/04/2014 
ALINE DAÑOBEITIA LLOPIS 09/04/2014 
CLÀUDIA ROS BARBA 04/05/2014 
ADRIÀ COLOMER FEIXAS 14/08/2014 

 
 

DEFUNCIONS 
 

LEONOR MIRO FONT 04/09/2013  
JULIÀ FALGAS ESTRAGUE 14/12/2013 
TERESA ITUARTE ITURRINO  11/01/2014 
MARIA ROIG MARULL 29/01/2014 
SALVADOR VENTULÀ MONELLS 27/02/2014 
JOSEP MARULL SERRATS 23/03/2014 

 
 

MATRIMONIS 
 

DANIEL VILALTA CARDONA i MARTA NEGRE OLIVET 30/04/2014 
FERRAN GISPERT GALI i CRISTINA GUILLOT JIMENEZ 25/05/2014 
MARTI PLANAS PARETAS i CRISTINA TORRENT CROSA 26/09/2014 
ALEIX FERRER FALGÀS i GEMMA MERCADER VALLS 01/11/2014 
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Tauler d’avisos 

TREBALLS A LA DEIXALLERIA  
 
En Sebastià ens ha preparat uns petits consells a tenir en compte a l’hora d’anar a la deixalleria. 
 
Contenidor de fustes:  
Es desmunten els mobles, palets i trastos vells perquè ocupin menys espai. 
 
Contenidor de trastos grossos:  
Moltes vegades s’han de retirar residus que no poden anar a aquest contenidor: els neumàtics i matalassos s’han de 
dipositar a la caseta que hi ha habilitada. S’han de treure car-
trons i plàstics petits per posar-los allà on toca. Les bosses tan-
cades d’escombraries van als residus generals. 
 
Restes de poda:  
Les restes de poda tenen un gran volum degut a l’espai que hi 
ha entre les branques. Amb la trituració aquest volum es redueix 
en un 75% i també en facilita el compostatge.  
 
Tant en les restes de poda com en la gespa i les fulles s’està 
observant una disminució molt important de la presència de plàs-
tics. Una èxit de tots. Felicitats! 
 

CENDRES DE LES LLARS DE FOC 
Compte a l’hora d’abocar les cendres de les llars de foc als contenidors que hi ha la deixalleria. 
L’Ajuntament fa una crida perquè es tingui cura quan s'aboquin les cendres de les llars de foc i les estufes de llenya 
als contenidors o a la deixalleria, ja que en algunes ocasions no estan totalment apagades.  
És per això que es recomana deixar-les reposar un parell de dies abans de llençar-les, i assegurar-se després que 
ja no fan caliu i que, per tant, no cremen. 
Cal remarcar que si les cendres estan enceses s'inicia un procés de combustió que pot durar hores però que culmi-
na amb l'incendi del contenidor amb el consegüent perill de propagació als vehicles i edificis adjacents.  

TRANSPORT PER ANAR A MERCAT A LA 

BISBAL 

Qui vulgui anar a mercat a La Bisbal a partir 
d'ara ja ho podrà fer sense necessitat d'aga-
far el cotxe. Cada divendres, juntament amb 
els municipis de Rupià i Foixà, es donarà 
aquest servei amb un taxi. 

Les condicions són les següents: 

Preu: 2€ (anar i tornar de La Bisbal)  

Parada: davant de la pista esportiva.  

En cas de mal temps serà a la parada de la 
"Sarfa" 

Hora de sortida de Parlavà: 9:30 h. del matí 

Hora de Sortida de La Bisbal (per tornar) 
12:30h del matí 

SERVEI DE TRANSPORT SANITARI SUBVENCIONAT 
 

Respecte al trasllat de persones a l’Hospital de Palamós ens 
plau comunicar-vos que el cost del servei s’ha rebaixat. Els pobles 
de Verges, Jafre, La Tallada, Rupià i Foixà s’han afegit al projecte i 
això permet reduir costos. 
Anar i tornar de Palamós costa 10€. 
→ Cal trucar a Creu Roja de Palafrugell per a la reserva de plaça. 

TELÈFON 972 300 992 
Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 

→ Comprar el tiquet a l’Ajuntament, consultori o farmàcia 
Núria Mir 

 

Pel que fa al trasllat fins el CAP de La Bisbal (a fer analítiques) 
aquest serà gratuït per l’usuari del servei i es prestarà conjunta-
ment amb els municipis de Rupià i Foixà (el cost del transport l’as-
sumiran els respectius ajuntaments). Per utilitzar-lo només caldrà 
posar-se en contacte amb l’administrativa del consultori local. 
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HAVANERES PER SANT JOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de juny i a les vigílies de sant Joan, Les Veus 
de Parlavà ens van fer un recital d’havaneres que 
va acabar amb coca i cava per a tots els assistents. 
 
 

 
FESTA MAJOR DE FONOLLERES 
 
 
 
 
 
La Festa Major de Fonolleres es va celebrar 
aquest any el dissabte 5 de juliol. 
L’ofici solemne amb acompanyament va ser el 
primer acte. A la tarda, el grup d’animació FEFE& 
CIA va fer ballar i saltar a petits i grans.  
La festa va acabar amb la Nit Jove. 
 
 

Vida local 
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Vida local 

FESTA MAJOR DE PARLAVÀ 
 
 
 
Els dies 1, 2 i 3 d’agost es va celebrar la Festa Major 
de Parlavà, engany una mica deslluïda per la pluja. 
El concert de tarda previst a la Pista Poliesportiva es 
va haver de cancel·lar i els actes van ser traslladats 
al pavelló polivalent. 
 
La Nit Jove i el Concert per La Llibertat de l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà, amb Miquel Abras, es van 
fer tal i com estaven programats. 
 
 

 
 
 
 
 
L’animació infantil va anar a càrrec de Pep 
Puigdemont i també hi havia jocs per la 
mainada organitzats per la Comissió. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Miquel Abras i l’OCE ens van interpretar un con-
cert molt emotiu de cançons de casa nostra a la 
plaça de l’Església, que aquest dia es va quedar 
petita. 
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Vida local 

Ens han fet arribar aquest programa de la Festa Major de Parlavà de l’any 1949. De: Maria Roura Valls. 
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Comissió de festes 

BALANÇ ECONÒMIC DE LA FESTA MAJOR de FONOLLERES 

BALANÇ ECONÒMIC DE LA FESTA MAJOR de PARLAVÀ 

CONCEPTES Despeses Ingressos 

Bar   2.484,50 

Aportació Ajuntament   3.527,84 

Nit jove -Fra.AGMA 726   

Llum i So-Nit Jove 1.028,50   

Seguretat privada Nit Jove 341,34   

Principal de Banyoles 600   

Grup Kirtana 2.783,00   

Pep Puigdemont- Animació infan.l 420   

Orquestra de Cambra de l'Empordà 1.400,00   

Lloguer escenari i taules 816,1   

Gelats i glaçons 191,8   

Begudes-Darnés 575,54   

Begudes-Casa Negre 674,46   

Impremta Pagés 572,33   

SGAE 558,7   

TOTALS 8.033,23 6.012,34 

INGRESSOS   

   

Bar (nit dissabte 5/07/14)  2618,7 

 
Subvenció ordinària   

Quotes Ajuntament un -20% cultura 1587,02 

Grup electrògen   

   

 TOTAL INGRESSOS 4205,72 

   

DESPESES   

   

Nit jove "MITT&OFFEN" i "GALCERAB DJ'S" 750 

Conjunt "GRUP VEUS DE PARLAVÀ" 200 

Grup animació infan.l   390 

Casa Negre + altres begudes  1636,33 

Cadires Bosch  122 

Impremta .quets  88 

Gel  42 

Despeses vàries (super, ferreteria, …) 153,91 

SGAES (import es.mat, no real)  115 

 TOTAL DESPESES 3497,24 
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Vida local 

 
RECULL DE FOTOGRAFIES DEL SOPAR  
DELS VEÏNS DE FONOLLERES,  
celebrat el dia 9 d’agost. 
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Vida local 

Concentració a l’Ajuntament en contra de la suspensió de la llei de consultes i el decret de convocatòria del 9-N. 
30 setembre a les 19h. 
 
 
 
 
 
 
Dies més tard, el 4 d’octubre, el nostre 
alcalde i els de 800 municipis més de 
Catalunya van entregar al president Mas 
els certificats dels acords de ple en suport 
a la consulta del 9 de novembre promo-
guts per l'Associació Catalana de Munici-
pis i l'Associació de Municipis per la Inde-
pendència. Els alcaldes representaven el 
96% dels municipis catalans.  
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Vida local 

CAMINADA POPULAR 
 
 
 
El diumenge 19 d’octubre es va realitzar la 
caminada popular que va transcórrer com és 
habitual pels camins del nostre municipi i els 
voltants, en aquesta edició es va escollir un 
recorregut d’aproximadament 10 km. 

Després de deixar el corriol del Mata-
bou, vam seguir pel camí del Pijolar 
fins a trobar el camí que porta a Ul-
tramort, un cop creuada la carretera 
es va vorejar el poble d’Ultramort i 
vam dirigir-nos cap a La Sala on els 
participants van realitzar una parada i 
aprofitar per esmorzar. Finalment, 
després de passar al costat de l’es-
glésia de La Sala, van continuar enfi-
lant-nos fins a Rupià, on després de 
creuar el poble vam agafar el camí 
vell que ens va portar fins al nostre 
poble. 

Cal destacar que el dia ens va acompanyar i 
que vam poder gaudir de paisatges que enca-
ra que els tenim molt propers a vegades són 
desconeguts per a molts de nosaltres. Fins la 
propera !!!! 
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Vida local 

IV FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dia 17 de novembre, i per quart any, es va cele-
brar la Festa de la Gent Gran que reuneix als que 
viuen al municipi i també als que hi han nascut, 
majors de 65 anys i als seus acompanyants. 
La Festa es pot fer gràcies als diners que es recu-
llen a la Quina de Sant Esteve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acte es va iniciar amb una missa solemne 
i un recital de les Veus de Parlavà. 
Tot seguit, un dinar de germanor al Pavelló 
Polivalent va reunir unes 240 persones. 
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Durant l’acte es va homenatjar a les persones més grans del 
poble. Una diada molt esperada per tots i que va acabar 
amb un ball de fi de festa. 
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Entrevistem en Sebastián Debárbora Pihen 
“Estic molt satisfet amb el que faig perquè del que es tracta és de servir a la societat 

 i de servir a l’altre i al pròxim.”  

 
 
 
Quedem una tarda-vespre de novembre a 
casa del nostre protagonista. Ens espera 
amb la seva parella, la Lluïsa, que ens 
acompanyarà al llarg de l'entrevista. Des-
prés de les salutacions corresponents, en-
cetem una distesa conversa davant la llar 
de foc. Em crida l'atenció un quadre del 
Che pintat a l'oli situat en un racó de l'es-
tança, damunt d'un cavallet. També omple 
el menjador un sofà, una taula escriptori 
amb un llibre obert a mitja lectura, alguns 
quadres més i una estanteria plena de lli-
bres i objectes de decoració. 
Al llarg de la conversa, en Sebastià s'expli-
ca part en català i part en el “seu castellà-
argentí” que tan el caracteritza. He preferit 
transcriure-la tota en català excepte alguns 
mots molt peculiars que encara ens ajuden 
a enriquir més tota l'entrevista i a fer que 
esdevingui més personal. 
 
En Sebastià, “en Sebas” pels amics, ens 
explica l'anècdota del seu dia de naixement: 
 
Vaig néixer a Córdoba (Argentina), el 17 d'agost, dia de la mort del general José San Martín, un dels herois de 
la independència sud-americana. Anava a la llar d'infants i em van disfressar de “San Martín” per una obra de 
teatre. Amb el temps vaig pensar: -Ostres, quina mala sort! Per un dia no vaig poder conèixer aquest “tio” per-
què va morir el mateix dia... però era la meva imaginació, la imaginació d'un nen petit. Realment San Martín 
havia mort el 1850 i jo vaig néixer el 1974. 
 
Com vas passar la teva infantesa? 
 
- Humil i molt feliç. De petit, m'agradava jugar a pilota i feia els deures ben ràpid per poder jugar a futbol. En 
aquella època el somni de qualsevol vailet era ser com en Maradona. El meu pare havia estat director d'esco-
la i quan no entenia les matemàtiques, ell, amb molta paciència i algun crit, m'ajudava. Mai vaig tenir proble-
mes a l'escola. Potser a mesura que em vaig anar fent més gran... vaig anar descobrint la nit. Després vaig 
anar a la universitat a estudiar ingenieria però vaig haver de plegar, havia de treballar per guanyar-me la vida. 
 
Tens més germans? 
 
-Sí, un germà i tres germanes. Els meus pares viuen a l'Argentina, al igual que els meus quatre germans. Són 
els quatre germans de sang, tot i que jo entenc que tots som germans. És la meva manera de concebre la 
vida, és la meva filosofia. Humilment, em considero un petit filòsof. 
Reconec que tinc arrels cristianes, però jo tinc els meus pensaments... hi ha qui em diu perquè no escric un 
llibre. No se sap mai!. El que passa és que jo sóc molt perfeccionista amb totes les coses que faig, sempre 
intento fer-les el millor possible. És una de les coses que he après del meu pare: no aspirar a la mediocritat. 

Vida local 
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I de la teva mare, que recordes més? 
 
- L'amor, el “carinyo”, la comprensió, la humanitat... 
però la distància “mata”. Tot i les noves tecnologies 
que ens ajuden a sentir-nos més propers, ens falta 
el més important, el contacte físic, les abraçades. 
Sempre recordaré aquestes paraules de la meva 
mare: -”Els pares som com arcs i els fills com flet-
xes, però una vegada grans, alliberats, podem aga-
far una altra direcció. La vida és elegir”. La Lluïsa i jo 
procurem visitar-los un cop l'any. 
 
Sebastià, què et va empènyer a marxar de l'Ar-
gentina? 
 
- Jo, en realitat, no vaig decidir deixar el meu país, el 
vaig haver de deixar fa 12 anys degut a la gran crisi, 
“el Corralito”, com se'l coneix aquí, per les nul·les 
perspectives que hi havien, degut a les mateixes 
receptes econòmiques que s'estan aplicant aquí 
actualment. Les persones no marxen de casa seva 
per gust, gairebé sempre se'n van per necessitat. 
Jo allà hi tenia un amor molt gran, una parella, però 
no teníem on viure. Vaig venir amb l'esperança de 
guanyar diners, fer-nos una barraca i poder viure 
amb ella. Al cap d'un any i mig aquella relació es va 

anar deteriorant i va quedar amb una “linda” amistat. 
La distància ho separa tot. Ja ho diuen: “Amor de 
lejos, felices los cuatro”. 
 
Un cop decideixes marxar del teu país, tens una 
destinació clara? 
 
- La meva tia Patrícia vivia a Foixà. Em va pagar el 
bitllet d'avió. Vaig anar a viure amb ella. Li agrairé 
tota la vida. Em va aconseguir feina d'ajudant de 
cuiner a Celrà. Em deixava un cotxe pels meus des-
plaçaments i... em va presentar a la Lluïsa. Va ser 
una “muy linda” casualitat.  
Tot i que la Lluïsa és molt maca, al principi m'hi 
acostava per poder parlar amb algú. Em passava el 
dia amb la meva tieta i jo, que sóc molt comunica-
dor, trobava a faltar relacionar-me amb més gent. 
Per això, a partir de llavors, les “visites” a Can Marull 
es van fer cada vegada més assídues, més pre-
sents. Jo, amb la Lluïsa, crec que sóc un dels emi-
grants que he tingut més sort del món.  
Anava a comprar el pa i xerràvem una estona. En 
aquella època treballava a la construcció, al principi 
de manobre, al final tenia algun càrrec i tot. A Ma-
tajudaica vaig fer voltes catalanes amb rajols, són el 
meu orgull. El que aquí guanyava en una setmana, 
a l'Argentina no ho guanyava en un mes! En aquell 
moment vaig tocar amb les mans el somni americà! 
Anava estalviant cèntims i somiava que em podria 
fer la meva casa. Això em va fer pensar molt i va ser 
una de les causes per les que vaig allargar l'estada 
aquí. El fet de començar la relació amb la Lluïsa i 
veient que cada vegada era una relació més consoli-
dada, em va acabar de fer decidir per quedar-me. 
Vaig anar a viure un any al Mas Pinell i el 2005 arri-
bo a Parlavà. Llavors vaig tenir una recaiguda d'una 
malaltia. Quan tenia 21 anys em van diagnosticar un 
limfoma de Hodgkin. A l'Argentina vaig haver de fer 
radioteràpia i quimioteràpia. La recaiguda d'aquesta 
malaltia sol venir als 40 anys, jo la vaig tenir als 30, 
vivint a Catalunya. Vaig estar de baixa un parell 
d'anys. Pensava que era molt jove per morir lluny de 
casa i de la gent que tant estimo. Vaig lluitar i vaig 
sobreviure. Quan vaig tornar a treballar res va ser 
igual. Esclata “la bombolla” i vaig a l'atur. Per fer 
alguna cosa de profit ajudava a l'hort familiar de La 
Sala. 
Un dia, mentre estava a l'hort, vaig veure passar un 
avió de Ryanair i vaig pensar: -Mira ara aquests tu-
ristes, després de passar una setmana aquí, arriba-
ran al seu país i explicaran que ja coneixen la Costa 
Brava. I jo fa deu anys que sóc aquí i veig passar el 
pare de la Lluïsa, que és pastor, que fa 65 anys que 

Vida local 

En Sebastià amb la seva germana Virgínia 
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viu aquí de tota la vida i encara no se la coneix del 
tot! 
Aleshores vaig entendre que jo també era un turista, 
un turista de visita, no a Catalunya sinó un turista de 
la vida. 
Això em va fer pensar i adonar-me que no és el ma-
teix “treballar per viure” que “viure per treballar”. I 
com diem a l'Argentina en termes futbolístics, hem 
de “parar la pelota”. 
Tot això té molt a veure amb la nostra manera de fer 
les coses: el canvi climàtic, l'escalfament global... 
Estem a temps de canviar per salvar el món i ho 
hem de fer, perquè si no salvem el món, Catalunya 
no es salvarà. Ja estem fent coses perquè el món es 
salvi. Si tu comences a fer petits canvis en la teva 
manera de viure, de mica en mica se'n faran de 
grans, sempre amb humilitat, amb el bon exemple, 
sense exigir res a ningú i sense esperar res a canvi. 
Per amor a la humanitat, ho aconseguirem!  
 
I un cop al nostre país petit, què? 
 
- Un fet que em va sobtar molt era la realitat que es 
vivia a Catalunya. Jo no entenia com aquí es parla-
va un altre idioma, no ho havia llegit enlloc, ni mai 
ningú m'ho havia explicat!. Jo pensava que havia 
arribat a Espanya i que Espanya era “una”, però 
sembla una “olla de grills”!. Vaig començar a apren-
dre el català, tenia molta curiositat i ganes de parlar-
lo. Considero que un idioma més és una riquesa que 
tenim.  
M'agrada explicar a la gent d'allà el que està pas-
sant aquí. Molta gent creu el que llegeix, el que ex-
plica la tele i no coneix la veritat del que passa real-
ment. Creuen que a Espanya ja hi ha una recupera-

ció, només se n'enteren del que volen 
els amos dels mitjans de comunicació. 
Per això intento explicar que aquí hi ha 
un poble treballador que lluita per la 
seva llibertat, igual que tots els pobles 
del món que lluiten pels seus ideals. 
A vegades reflexiono sobre la història 
d'aquest país, de la humanitat, l'escal-
fament global... i em pregunto: -I jo què 
hi pinto en aquesta pel·lícula? Doncs, 
intento comunicar les coses que vaig 
aprenent. 
Quan em vaig posar malalt jo no podia 
treballar.... vaig tenir molt de temps per 
llegir, ja tenia el meu ordinador i la me-
va càmera, per internet consultava in-
formació alternativa als mitjans tradicio-
nals. Vaig trobar informacions que no 

eren manipulades pel gran capital, Berlusconi, Flo-
rentino Pérez, el Comte Godó... Això em va marcar 
molt! Amb aquestes informacions transmeses pels 
anticapitalistes, vaig tenir la sensació que jo havia 
viscut enganyat molt de temps. M'apassiona aquest 
tema de la política i vaig decidir passar a l'acció fent 
una petita tasca periodística: una dotzena d'entrevis-
tes i un documental. 
Veient el que passa aquí a Europa i comparant-ho 
amb el que he viscut a l'Argentina, veig que no te-
nim solució amb el que se'ns planteja des del món 
capitalista. 
El nostre destí és inventar, hem d'inventar quelcom 
nou i nosaltres tenim una oportunitat d'or per cons-
truir un nou ordre, Catalunya. 
Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos com a 
societat. Som intel·ligents però ens podem equivo-
car, hem d'ésser humils i respectuosos i hem de fer 
servir la intel·ligència col·lectiva. Som el poble i el 
poble ha de decidir-ho tot. Estem a les portes del 
futur, estem vivint una època molt interessant, de 
canvi de fora i de canvi de dins. Ens han educat en 
l'egoisme i l'individualisme, hem d'aprendre a pensar 
en clau social, global.  
Aquest canvi ja està passant però el bon exemple 
no es difon a través de la televisió. Per això a casa 
no tenim tele. Per exemple, quasi mai ens informen 
de la bona feina que s'està fent a Cuba. Cuba és un 
exemple per la humanitat, per Catalunya. Catalunya 
hauria de copiar totes les coses positives que fan 
aquesta gent. Però tot això els mitjans ens ho tapen, 
al sistema capitalista no l'interessa que se sàpiga. Si 
tu necessites un metge, volen que tu et paguis el 
metge i si ets pobre i no pots, ja t'ho faràs! 
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En alguna ocasió, en el nostre país 
t'has sentit discriminat per l'idioma? 
 
- He après que si tu tens ganes d'en-
tendre't amb les persones no cal parlar 
el mateix idioma, en canvi tot i parlant 
el mateix idioma, algunes persones no 
s'entenen, perquè no hi posen voluntat 
ni predisposició. 
 
Sebastià, com et definiries com a 
persona? 
 
- Com un aprenent de filòsof. Vaig fent i vaig gaudint del que faig. Quan vols fer el que realment vols, comen-
cen a sortir les pors. El meu somni, que espero poder-lo complir, és anar-me'n a viure deu anys a Cuba per 
saber realment què passa allà, conèixer el bo i el dolent... i després fer un viatge per tot llatino-amèrica fins 
arribar al lloc on vaig néixer. A vegades també penso que és una altra “locura” que m'ha passat pel cap. Jo 
aquí hi tinc a la Lluïsa i aquest lloc realment l'estimo molt.  
 
Sabem que la gent està contenta de la feina que fas al poble, com et sents tu en aquesta nova etapa? 
 
- Estic molt satisfet amb el que faig perquè del que es tracta és de servir a la societat i de servir a l'altre i al 
pròxim. Quan vas pel carrer i et trobes amb alguna persona, a vegades es produeixen moments molt íntims, 
molt especials i fins i tot pots arribar al cor d'aquesta persona. Si a algú li manca alguna cosa, li pots donar... i 
em paguen per fer això. És una passada! 
Em sento molt realitzat de poder complir els meus ideals i al mateix temps poder viure d'això, és el que qual-
sevol aspiraria. També estic en contacte amb els petits de la Llar d'Infants, que són el futur i és allà on hem 
de sembrar amor, “carinyo”, ensenyar-los-hi a compartir, perquè si no ho fan ara de petits llavors serà més 
difícil. 
Un altre aspecte de la meva feina que ha ajudat a donar una altra dimensió a Parlavà... Parlavà té amplada, 
llargada i alçada, però també té una dimensió que és la profunditat que es perd en el temps, que és el passat. 
La història de Parlavà és la història de la seva gent. I quan parles amb la gent gran que t'expliquen com eren 
les coses abans, que aquí hi havia una porta, que allà hi havia una paret... i t'expliquen històries que a vega-
des són dures... això, s'ha de viure. Gràcies a tots! 
 
 
En Sebastià ens ha “regalat” part dels seus pensaments, les seves idees, la seva manera de 
veure la vida. Res del que diu et deixa indiferent. Ell s'anomena aprenent de filòsof, jo hi afegi-
ria lliure-pensador. 
Sebastià, la gent de Parlavà hem tingut molta sort que un dia el destí et portés fins aquí. 
Gràcies per tot Sebas! 
 
 
Crec que la millor manera d'acabar aquesta entrevista és recordant algunes frases del Che 
Guevara:  

“El conocimiento nos hace responsables.”  
“El capitalismo es el genocida más respetado del mundo”  

“Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas.”  
“Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha, de gigantes, 

ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia...”  
 
 

Rosa Pons 
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Col·laboració: El rastre blau de les formigues 
 

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

 

En aquest escrit volem parlar d’un llibre la 

lectura del qual volem recomanar: El rastre 

blau de les formigues (Quaderns Crema), del 

poeta menorquí Ponç Pons, un dels escrip-

tors més destacats del panorama literari cata-

là actual. 

Pons és una persona admirable: home bo i 

savi. Generós i sensible. Compromès amb la 

llengua i el territori. Lector apassionat. Posse-

ïdor d’un bagatge cultural extraordinari. D’a-

quells éssers que fan llum, tant pel seu bon 

fer com per les seves composicions, que cap-

tiven el lector. 

Moltes tardes, havent dinat, s'arriba a Sa Fi-

guera Verda, la finca on, envoltat d'arbres i 

animals, pensa, llegeix i escriu. És un autèntic 

artesà de la paraula, tant perquè escriu a mà, 

com perquè elabora obres d’una 

gran bellesa. Així mateix corregeix 

molt per essencialitzar el llenguatge 

i no quedi res sobrer.  

El rastre blau de les formigues és el 

seu últim llibre. Ell mateix explica 

l'origen del títol: "escric al camp, en 

una cabana sense electricitat, i 

amb tinta blava. M'estic força esto-

na escrivint i de vegades, a l'estiu, 

les formigues m'han arribat a pas-

sar per sobre deixant un rastre blau sobre el 

quadern". 

Es tracta d'un recull d’aforismes sobre la con-

dició humana i sobre la magnitud que té la 

literatura en la seva vida. Tracta temes que 

sempre tenen interès i que deixen veure els 

seus anhels, preocupacions, sentiments…: la 

filosofia, la literatura, la música, la naturalesa, 

la política, la religió, la transformació de Me-

norca…  

Ens plau compartir amb tu, benvolgut lector, 

algunes de les notes que hi tenim subratlla-

des: "L'austeritat com a símbol de llibertat. La 

bondat com a forma natural de vida"; 

"Reescriure i corregir per fer que sembli es-

pontani"; "Veure altres cels 

per valorar el teu cel, llegir al-

tres vides per entendre la te-

va"; "El millor lloc del món és 

un bon llibre"; "És possible 

que un dels béns més escas-

sos i preuats del futur sigui el 

silenci"; "Un dels més grans 

tresors d'aquestes illes està 

guardat dins l'esplèndid diccio-

nari Alcover-Moll"… 

L’autor traça, en aquesta obra, camins de pa-

raules amb els quals aconsegueix sortir d’ell 

mateix i arribar als altres. No cal dir que ho 

aconsegueix. Sap guanyar-se complicitats. 

T’hi sents a prop perquè les seves reflexions 

estan plenes d’estimació, d’humanitat i de 

vida. Gràcies, Ponç! 
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Conseller Sanitari: FITXA
 15 

El bon ús 
dels 

medicaments 

En general, una 
temperatura inade-
quada, l’ambient 

humit i la llum ina-
dequada poden 

provocar que els 
principis actius es 
quedin inactius o 
es tornin tòxics. 
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Bibliografia: Programa d’educació sanitària a la gent gran sobre el bon ús dels medicaments (PESGG). De la Generalitat de Catalunya, Servei 
Català de la Salut i Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. 
Resum del que es va explicar a la Jornada celebrada a Parlavà el 26-11-2014, organitzada per la Núria Mir. 
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Experiències 

DIARI D'UN VIATGE 
 
Feia temps, molt de temps, que em rondava pel cap....-L'Índia, 
hi vull anar, vull conèixer la seva gent, la seva cultura, la seva 
manera de fer, la seva diversitat de religions, d'idiomes, la seva 
màgia, la seva llum...Hi havia un “no sé què” que m'atreia cap 
aquest país, des de sempre. 
Diuen que els somnis es compleixen, que allò que creus es fa 
realitat algun dia. I així va ser. 
A vegades les circumstàncies t'ho posen fàcil. La Maria, la nos-
tra filla, portava sis mesos viatjant per aquells indrets. Ens ho 
havia posat en safata! Decidim anar-la a veure tota la família!!! 

 
Després de tots els preparatius: buscar una data, agafar els vols, visats, vacunes, assegu-
rances...ens preparem mentalment pel que ha de ser un viatge molt especial que durarà 32 
dies.  
 
Primera aturada, Delhi: Per 
molt que hagis llegit, per molt 
que t'hagin explicat o t'hagis 
imaginat, les sensacions que 
vius des del moment que arri-
bes a l'aeroport i trepitges 
aquesta ciutat es veuen multi-
plicades per deu!: els colors, 
les olors, els sorolls, la calor 
extrema, la varietat d'animals 
que transiten lliures pels car-
rers (vaques, monos, gossos, 
porcs senglars, algun pollas-
tre,...); però sobretot, sobre-
tot, la seva gent. Les mirades 
profundes de les persones que 
et trobes a cada pas, amb his-
tòries tot darrera no sempre 
fàcils d'imaginar, amb la pell 
recremada pel pas del temps i 
les vivències viscudes, per les 
dificultats a sobreviure o a malviure...la quantitat d'infants demanant almoina amb aquell 
somriure entre sincer i obligat...res, res de tot això et deixa indiferent. 
 
Delhi,18 milions d'habitants, un caos. Bruta, sorollosa, pobra...Fa calor, molta calor! Passe-
jar pels seus carrers és com una cursa d'obstacles. Penseu que la gent a l'Índia fa “vida” a 
l'exterior de les cases. Se'ns fa difícil esquivar motos, bicicletes, “tucs-tucs”, cotxes, la mu-
nió de vianants que transiten a totes hores, les vaques...Ni els gossos són capaços de sortir 
d'una mena de letargia constant. Diries que talment semblen morts. A la nit, els carrers 
s'omplen de paradetes de verdures i fruites. Penseu que el 60% de la població índia és ve-
getariana. 
Delhi té una altra cara més “agradable” als ulls: La Delhi de les grans avingudes, dels grans 
parcs i jardins, dels grans monuments i cases senyorials, la Delhi on les vaques hi tenen 
prohibida l'entrada...Visitem la Casa-Museu de Gandhi. 
 
Agra: La ciutat del Taj Mahal. Monument majestuós, obra faraònica. Contrasta amb la po-
bresa que s'hi viu a la seva ciutat. Ens llevem d'hora. La visita comença a les 6 del matí. Di-
uen que és la millor hora per la llum i la temperatura. Tot i així la calor és força insuporta-
ble. Hi ha un control extrem per entrar, fins i tot ens miren bolsos i motxilles. Fora del recin-
te, a tots els llocs per on passes, sembla que t'espera algú. Algú que et vol vendre quelcom, 
que et vol fer de guia o et demana almoina per fer, potser, el primer àpat del dia. 

El Taj Majal 
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Jaipur: La ciutat rosa, anomenada així pel 
color de les façanes de les cases. Hi són tí-
pics els basars. Se'ns fa difícil observar les 
botigues sense que, al moment, dues o tres 
persones et vulguin vendre el que potser 
menys t'interessa comprar. Em crida l'aten-
ció el fet que sempre són homes els que por-
ten els comerços. La dona continua força 
tancada a casa cuidant dels petits, mai de 
cares al públic. Per sort, sembla que s'inten-
ta canviar aquest paper de la dona, però 
costarà. Comprar a l'Índia vol dir aprendre a 
regatejar. El turista és una presa fàcil d'en-
ganyar. En vam aprendre força, quin remei! 
 

Pushkar: És una ciutat més petita, tranquil·la, neta, poc sorollosa... Ho agraïm. És un dels 
cinc llocs sagrats de peregrinació pels hinduistes. Hi destaca el seu llac sagrat, on hi fan to-
ta mena d'ofrenes, i també els seus basars. Aprofitem per comprar records per familiars i 
amics. Els seus baixos preus són temptadors! 
Ens adaptem bé a la seva cuina, però cal estar a l'aguait amb les espècies. Són molt pi-
cants! 
Per treure’ns la set aprofitem qualsevol ocasió per assaborir els sucs de mango, papaia, ma-
grana...que tan bé saben preparar. Estan riquíssims! 
 
Amritsar: Visitem el Golden Temple (Temple Daurat), una meravella. És l'epicentre cultural 
i espiritual de la religió sikh. Atrau més visitants que el Taj Mahal. Els sikhs són una comuni-
tat molt organitzada. A dins el temple tothom té una tasca a fer: netejar, cuinar, organit-
zar... i estan oberts a tothom qui respecti les seves normes. Ens conviden a menjar plegats, 
a terra, en unes catifes. Està ple de gom a gom. Les famílies amb criatures ens demanen 
per fer fotos, ens miren encuriosits, ens sentim molt observats. Crec que som els únics tu-
ristes!. 
 
Sanghaní: I ja a l'equador del nostre viatge, decidim pujar cap al nord, una altra cara de 
l'Índia. Busquem més bones temperatures. 
Transitem durant hores per carreteres estre-
tes i amb moltes corbes. L'esforç i el temps 
s'ho val! És un poblet de muntanya molt bo-
nic. Ens allotgem a la casa de l'alcalde. Visi-
tem l'escola, fem intercanvi amb els mestres 
i juguem amb els alumnes. Vivim unes jorna-
des molt entranyables. 
 
Dharamkot: Continuant pel nord, arribem a 
Dharamkot, un poble de carrers estrets, amb 
pujades i baixades, molt pintoresc. El poble 
ideal per passejar, meditar, badar...Aquí ja 
passem més desapercebuts, està ple de tu-
ristes!!! Pensem quedar-nos-hi una setmana 
però l'arribada dels monsons ens obliga a 
avançar la tornada.  
 
Rewalsa: Envoltat de muntanyes i llacs, es respira aire tibetà per tots cantons. És una ciu-
tat sagrada pels seguidors de l'hinduisme, el budisme i el sikhisme. Mentre rodegem el llac 
veiem com moltes persones es passegen amb una mena de rosari a les mans fent pregàri-
es, sempre a la mateixa hora del dia, cap a mitja tarda. Altres resen, tocant el llac, fent tota 
mena de moviments corporals: s'agenollen, es tomben, s'inclinen...Moltes persones es dedi-

Experiències 

Amb el nens de l’escola de Sanghaní. 

Rewalsa, amb els monjos tibetans 
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quen a donar menjar als peixos -una 
mena de carpes- o a la gran quanti-
tat de monos que hi ha. 
Aquest poble és conegut per la gran 
imatge del Buda que fa pocs anys 
van aixecar enmig de les seves mun-
tanyes. És impressionant. 
 
Anantapur - Fundació Vicenç Fer-
rer: un dels principals motius que 
ens ha portat a fer aquest viatge: 
Conèixer la gran obra de Vicenç Fer-
rer i poder abraçar el nostre nen apa-
drinat. 
Quan veus tan a prop que un dels 
teus grans somnis està a punt de fer-
se realitat és difícil explicar el que 
sents. 
Passem cinc dies al Campus de la Fundació, convivint amb les persones que hi treballen, co-
neixent altres famílies com la nostra amb qui compartim un objectiu comú, l'apadrinament. 
Visitem els projectes que any rere any s'estan portant a terme, sempre pensant amb els 
més necessitats: un Hospital Pediàtric, escoles-residències per nens orfes, una escola per 
nens amb paràlisi cerebral, diferents escoles-taller per nenes amb un grau de discapacitat, 
el Projecte “De dona a dona”, el d'Ecologia, una escola per nens amb discapacitat visual... 
Tenim el goig d'assistir a una conferència de l'Anna Ferrer, la persona que durant 45 anys 
va compartir vida i obra amb en Vicenç Ferrer. I en aquest punt, m'agradaria poder explicar 
una anècdota. A la sala on es fa la xerrada som unes dues-centes persones. Nosaltres ens 
col·loquem a primera fila. A mitja conferència, l'Anna Ferrer ens observa i ens pregunta d'on 
som. Després de dir-li que venim de Girona, ens pregunta en un castellà-anglès: ¿-Ustedes 
son nuevos, verdad?. ¿Es la primera vez que visitan la Fundación? Un cop acabada la confe-
rència, se'ns apropa i ens ve a saludar molt afectuosament. Recordaré sempre aquell mo-
ment.  
I finalment, arriba el dia que podem conèixer i abraçar el nostre nen apadrinat. El cúmul de 
sensacions és inexplicable!!! 
No es pot expressar amb paraules el que vam viure i sentir aquells cinc dies a la Fundació. 
 
I aquí acaba el diari-resum d'un viatge que costa explicar en paraules, sobre el paper, per-
què és difícil transmetre emocions i sensacions que tens guardades a la memòria i sobretot 
molt endins... S'han de viure i sentir, sobretot sentir. M'he deixat molts llocs, molts racons, 
molts detalls, moltes cares d' aquests 32 dies a l'Índia. Les guardo dins meu, en el record, 
mai les oblidaré. 

 
 
Us deixo amb unes reflexions de Vicenç 
Ferrer: 
 

“Alguna vegada, algun dia,  
hi haurà un pobre que parli per mi” 

 
“La humanitat pateix dues malalties: 

 la malaltia de la fam i la de l’egoisme”. 
 

“Tot el que he fet a Anantapur  
ha sigut per amor”. 

Experiències 

Fundació Vicenç Ferrer. Projecte “De dona a dona”. 

Amb nenes de la Fundació Vicenç Ferrer. 
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Solidaritat 

L’agenda llatinoamericana 2015. 
Roser Font i Pi 

Com diu el seu nom l'agenda llatinoamericana 
és una agenda, és a dir una eina per poder 
apuntar el dia a dia dels nostres afers, com-
promisos, avisos i coses importants del llarg 
de l'any. 
Però resulta que aquesta agenda és molt més 
que això. Aquest any en fa 24 que es publica 
impulsada pels seus creadors, José Maria 
Vigil i Pere Casaldàliga. Ells foren qui van te-
nir la idea de publicar una agenda que fos 
una eina potent de generar consciència entre 
els pobles llatinoamericans. Actualment són 
multitud els col·laboradors que fan possible la 
seva publicació, des dels escriptors, articulis-
tes, activistes, agrupacions o comitès de difu-
sió tant a llatinoamèrica com a Espanya i Ca-
talunya. 
Al projecte se l'anomena d'anada i tornada 
perquè des dels països americans ve cap a 
les nostres terres i d'aquí torna cap allà en un 
procés d'enriquiment mutu i de solidaritat. De 
la presentació de l'edició d'enguany n'extrec 
aquestes definicions: Què és l'Agenda Llati-
noamericana? "En el seu gènere, el llibre llati-
noamericà més difós cada any dins i fora del 
Continent. Signe de comunió continental i 
mundial entre les persones i les comunitats 
que vibren i es comprometen amb les Grans 
Causes de la Pàtria Gran. Un anuari d'espe-
rança dels pobres del món. Una antologia de 
solidaritat i creativitat. Una eina pedagògica 
per a l'educació...” 
Al llarg d'aquests 24 anys, l'agenda ha gene-
rat una gran quantitat de materials: sobre tot 
articles d'opinió, textos informatius, mapes, 
vídeos... amb una finalitat clara: ajudar-nos a 
prendre consciència dels problemes del nos-
tre món, de les grans desigualtats i injustícies, 
oferir-nos eines d'educació popular per arribar 
a totes les persones, per tal de, un cop en 
som conscients, passar a l'acció. L'Agenda 
ens proposa des de la pluralitat de pensa-
ment un debat sobre com podem actuar, cap 
a on hem de dirigir les energies per transfor-
mar la realitat mundial cap a un altre ordre, 
una nova mundialitat amb pràctiques noves 
que eliminin les desigualtats, origen de la po-
bresa, de la manca de salut i d'educació. 
Enguany el tema escollit ha estat "Drets Hu-
mans". M'estimaria més que la compressiu 
l'Agenda i que poc a poc i paint bé, tenim tot 
un any!, anéssiu gaudint del seu contingut, 48 

articles a l'entorn del gran tema dels Drets 
Humans. 
El que llegireu té una estructura: primer de tot 
se'ns informa de com estem a nivell mundial. 
S'està avançant realment en el reconeixe-
ment del drets humans de totes les perso-
nes? La declaració dels Drets Humans que va 
fer la ONU al 1948, després de les atrocitats 
de les dues guerres mundials, ha quedat su-
perada i cal fer un nou plantejament? Amb 
quines xifres ens movem? La globalització 
lluny d'ajudar a les persones només ha ajudat 
al capital i han crescut les desigualtats més 
que mai... 
Seguidament trobarem molts articles que 
tracten des de diferents perspectives el fet 
que com a ciutadans "tenim dret a tenir drets", 
encara que a molts llocs del món els Estats 
no els reconeguin. 
Llegirem sobre el dret a l'educació, el dret a la 
salut, el dret a la terra, els drets de les dones, 
de les minories, dels indígenes, i també els 
drets de la Terra. La lluita pels Drets Humans, 
i sobretot pels Drets dels Pobres s'amplia 
amb el compromís socioambiental. No hi falta 
la perspectiva espiritual, amb cabuda de les 
diferents professions religioses, del cristianis-
me al budisme. 
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Fem poble 

I la cabina....? 

Solidaritat 

I finalment per tancar el cercle caldrà 
reflexionar com passem a l'acció. Hi 
trobarem propostes per actuar des del 
nostre àmbit social i local. Exigir més 
democràcia, més justícia social als 
Governs locals, nacionals i internacio-
nals, exigir que les polítiques es facin 
per les persones i no pel benefici dels 
més poderosos, i fer-ho des del lloc 
on estem. Parlem de l'esperança en 
un nou ordre on siguin reconeguts 
uns drets universals, d'una aspiració o 
exigència moral. I amb les paraules 
de l'article de Jordi Coromines acabo: 
"de nosaltres depèn convertir aquesta 
aspiració en dret positiu mundial per 
tal que prevalgui la nostra condició 
comuna d'éssers humans per damunt 
de tota discriminació ètnica, nacional, 
lingüística, territorial o cultural. En tot 
cas, us animo a comprar-la, a llegir-la 
per gaudir-ne, per aprendre, per pen-
sar-hi una estoneta enmig del nostre 
dia a dia atrafegat.  
Si voleu més informació la trobareu a 
la xarxa: http://latinoamericana.org 

Aquesta foto la va fer un periodista reporter, Wilfredo Lima-
chi, a la seva mare, que viu a les barriades pobres de La 
Paz (Bolívia) 
És feta en el moment just en que la muntanya màgica que 
es diu el monte Illimani queda dins del carretó. 

Us n’havíeu adonat?  
 
Ja no tenim la cabina telefònica de la baixada. 
El passat mes d’octubre uns operaris se la van 
endur.  
No ho sabem amb exactitud però calculem que 
la devien instal·lar cap als anys 80. 
 
Gràcies a la Concepció Oliver per fer-nos arri-
bar les fotos. 
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Fem poble 

Coneguem els nostres  

nous veïns!! 

L ’A line i l’È lia  D añobeitia  L lopis van 

néixer el 9 d’abril i les seves m ares són 

la  Carol i la  Sònia. 

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

Moltes felicitats!! 

E sperem  que no us espantéssiu 

m olt am b aquests personatges 

que ens van venir a  visitar la  

N it de H allow een 

E lls s’ho van passar m olt bé! 

E n M artí P lanas i la  C ristina Torrent es 

van casar el 26 de setem bre. 

La Nit de  

la Castanyada 

Guanyadors 2014 Campionat de Botifarra 

1er 

2on 

3er 
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Entreteniments 

Solucions del número 29: 

1. T roba 7  diferències: 

 

 
 

2 . Busca  e l nom  de  8  anim als: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Un problema de fam ília 
D ues m ares i tres filles surten a  passejar d iàriam ent am b tres barrets.  

Cada  una  porta b arret i cap queda  sense b arret .  

Com  és possib le?  

Són tres persones: l’àv ia, la seva filla i la néta 

 

4 . Sudoku: 

 

 

B  E  G  I K  O  Q  S  L  U  T  C  A  C E  

X  A  V F H  I B  R J  Y  L H  N  J  O  

P H  Q  A  M  Z  R A  D  T  P W  G  R N  

T  U  F  S  C E  X  A  Z  F G  O  S  E S  

O  D  A  J  N  A  P B  M  O  I C  R D F  

R Q  O  F G  U  H  I B  H  R I  J  C L  

T  O  G  N  Y  K  O  V X  J  A  S  L P U  

U  M  E L E F  A  N  T  U  F N  S  F A  

G  Q  L  S  R C  E S  E  M  A  P  Z  T  I  

A  B  R A  D F  T  E W  T  O  M  A  D R  

C K  E O  G  I  P D  I  J  K  G  U  L P  

N  S  A  F I U  C O  L  O  M  E  X  B  O  

W  G  E H  B  X  M  Y  I  G  K  N  P  E M  

A  S  A  U  R F  U  J  O  Q  A  V  H  W  Y  

L O  P  T  I M  T  K  B  I  G  Z  D  B  S  

3  6 2  9  4  5  1 8  7  

4  7  1 6  8  2  9  3  5  

8  5  9  3  1 7  6  4  2  

9  3  6  8  7  1 2  5  4  

7  1 4  2  5  6  8  9  3  

2  8  5  4  3  9  7  6  1 

1 4  7  5  6  8  3  2  9  

6  2  3  1 9  4  5  7  8  

5  9  8  7  2  3  4  1 6  

1. Troba 6 diferències: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Busca el nom de 8 personatges de còmic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Movent 3 cerilles han de quedar tres quadrats. 

               
4. Sudoku: 

 

 

S E S R F Q V K E L O C A G U 

O R U D I H A C T I Z B N A S 

Z B P I W O B A T M A N B E C 

E D E F O R S D I G T I D O H 

I T R L J N O K N E W E L T M 

A U M V I W Q O T X D S E H G 

N S A P A X B C I D A Y F O Z 

O H N I C N E Q N J S K L R I 

Q E M I A O W N A S N Q E C B 

C I S E Z N C O M E R O S T A 

W D U C S P I D E R M A N E D 

C A Z E D N A C O E I Q C R I 

K D J O H P Q I M Z N H U L K 

L A S T E R I X S U E G O W Z 

N B X I T O A Y F A L S R D B 

   4    3  

      8   

  5 8 7    2 

3 8  7 4  2   

 5 9 2  3 4 8  

  1  8 6  7 3 

6    5 7 9   

  2       

 1    8    
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AGENDA  

 
26 de Desembre 

Dia de Sant Esteve 
 

Quina de Nadal 
18:00h 

Lloc: Pavelló Polivalent 

 
CARTER REIAL 

 
Dissabte, 3 de gener 

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

 

 
   ARRIBADA DE SES MAJESTATS 

  ELS REIS D’ORIENT 
  Dilluns 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 

     18 de gener de 2014 
 

ACTES  
 

 

 
Diumenge 18 

 
Matí. Ofici solemne 
a la sortida de Missa 
Audició de sardanes  

 
VI Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava 

 
Inflables per a la mainada 

 
19:00 Ball de tarda al Pavelló Polivalent 

 
 

NOTA: Els actes poden ser modificats. 

II Cicle de Cinema Social 
 
PROPERS FÒRUMS: 
 
GENER: CIUTAT MORTA https://ciutatmorta.wordpress.com/ 
MARÇ: VOCES DESDE MOZAMBIQUE  
http://vocesdesdemozambique.blogspot.com.es/ 
ABRIL: EXILIS ( DOCUMENTAL) http://
www.deboomexilis.com/?lang=es 
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Els resultats: 

SÍ-SÍ 237 95,18%   

SÍ-NO 5 2,01%   

SÍ-BLANC 4 1,61%   

NO - -   

EN BLANC 1 0,40%   

ALTRES 2 0,80%  


