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Voldria fer esment a un seguit d’actuacions que des de 
l’Ajuntament s’han dut a terme recentment relacionades amb 
obres i serveis:

Estalvi i eficiència energètica.
Fa unes setmanes es va adjudicar a la empresa Enllumenats  Costa Brava el contracte 
de substitució de tot l’enllumenat del municipi (excepte el polígon industrial) per 
làmpades de tecnologia LED. Es substituiran un total de 1.270 elements i l’import 
d’adjudicació puja la quantitat de  336.380 euros. (IVA inclòs).

Com heu pogut veure, ja s’han instal·lat algunes d’aquestes noves lluminàries en 
diversos punts dels nuclis urbans, amb uns resultats més que satisfactoris, amb una 
major qualitat de llum, i, el que és més important, amb una considerable rebaixa 
en el consum i manteniment. Tot plegat suposarà un estalvi d’un 65 % de la factura 
anual de l’enllumenat públic.

També  estem estudiant, i properament s’adjudicarà per Junta de Govern, la 
instal·lació igualment del sistema LED a tots els punts de llum de les dependències 
municipals.

D’aquesta manera es completarà un pla integral municipal de millora de la llum i 
d’estalvi i eficiència energètica, cosa que considerem molt important. 

Pas llis a Palol d’Onyar.
D’altre banda, també s’ha adjudicat la construcció del pas llis sobre el riu Celrè a la 
zona del polígon industrial de Palol d’Onyar que enllaça amb la Via Verda de Girona 
a Quart.  El farà l’empresa  Pere Giralt Sagrera, SA, amb un import d’adjudicació de 
20.463,91 euros (IVA inclòs) . Amb aquesta obra es donarà mes seguretat als molts 
vianants i ciclistes que utilitzen a diari aquest pas.

Plaça dels Ollers.
Estan a punt d’iniciar-se les obres d’acabament de la Plaça dels Ollers. Ho farà 
l’empresa Xavier Alsina, SA, amb un import d’adjudicació de 20.000 euros (IVA inclòs). 
Es tracta d’uns treballs que en el seu moment va deixar per acabar el promotor de 
les  obres, i per això ara la quantitat adjudicada es compensa amb l’import dels avals 
de garantía que disposa l’Ajuntament de l’anterior 
empresa. EDITORIAL
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Jardineria i poda.
Des de fa setmanes estem portant a terme la poda i manteniment dels espais verds 
dels diferents nuclis del municipi. També s’han plantat nous arbres en alguns punts i 
s’estan substituint els matolls d’algunes jardineres.

També es farà una aclarida i desbrossada de tota la zona urbana nord de Palol 
d’Onyar en el sector del rec conegut com el Rierot. Així mateix esta previst fer 
estassades per recuperar diferents espais com ara el corriol que va de la Creueta a 
Palol d’Onyar resseguint el riu Onyar per sota dels Habitatges Barceló.

Totes aquestes són una mostra de les actuacions més rellevants  que des de l’Equip 
de Govern hem considerat necessàries per seguir millorant l’entorn dels nostres 
pobles i la qualitat de vida  dels veïns.

Salutacions.

Pere Cabarrocas Sitjes
L’Alcalde

Breus

Recordeu que 
cada mes 

teniu l'agenda 
d'activitats a la 

web municipal

Hi haurà casal de 

Setmana Santa, 

properament 
es penjarà 

informació a la 

web municipal

www.quart.cat

El número d'enviament 

dels missatges d'infoQuart 

no permet visualitzar 

missatges, per tant no 

contesteu.

Per rebre SMS 

informatius veniu a 

l'Ajuntament i ompliu la 

butlleta

Fotografia de la coberta complerta, panoràmica  on es pot veure el Montigalar. Jordi. S. Carrera
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Des de la regidoria d’Hisenda, que és la que se’m va assignar en el cartipàs municipal, 
hem estat treballant per aconseguir que moltes de les tasques que fins ara es feien 
manualment podessin acabar realitzant-se per mitjans informàtics. Jo mateix, que 
m’agraden aquestes qüestions relacionades amb les noves tecnologies, em vaig 
proposar treballar-hi personalment, i ara, quan aviat serem a meitat del mandat,  ja 
disposem de millors eines per treballar. 

Vaig unificar el Llibre de Caixa, amb els assentament diaris d’ingressos i depeses, 
amb un petit programa que agilitza el funcionament i permet automàticament 
registrar el saldo mensual i acumular conceptes de cada mes. És una eina molt útil i 
que ens proporciona molta informació per a la tresoreria. 

L’altra document que he informatitzat amb èxit és el de gestió de la Llar d’Infants 
Municipal. El seu funcionament és molt senzill: l’informació de cada concepte del 
rebut que envia la directora per correu electrònic és processada pel programa 
i configura la liquidació corresponent de cada alumne, un total de 85. Es fan les 
comprovacions necessàries i si tot és correcte, en menys de quinze minuts es poden 
lliurar els documents a la directora per a la posterior entrega als pares. 

El mateix s’ha fet amb el registre del cementiri municipal: s’han creat unes bases 
de dades electròniques que amb un moment permeten saber quins són els nínxols 
ocupats, la data de la concessió, qui és el difunt enterrat,  qui n’és el propietari i quins 
nínxols estan lliures. D’aquesta manera es pot disposar de tota la informació i de tots 
els llistats ordenats per la variable que més convingui en cada moment. Les altes, 
les baixes i les modificacions es registren d’una manera senzilla i còmoda. Si bé el 
disseny del programa no ha comportat més dificultat, disposar de tota la informació i, 
sobretot, tenir-la al dia, sí que ha estat més difícil. Per això vaig comptar amb la col.
laboració de l’Enric Cabarrocas, que coneix com ningú el cementiri de Quart. També 
m’agradaria fer des d’aquí una crida perquè totes aquelles persones titulars d’un 
nínxol que es trobin en situació de pèrdua o renovació del títol, canvi de titular o amb 
algun difunt que no consti en el títol es posin en contacte, si encara no ho han fet, 
amb aquesta regidoria per acabar d’actualitzar i fer les comprovacions oportunes.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Informacions de l’àrea d’hisenda
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També he creat, i funciona molt bé, un programa pel càlcul de les liquidacions de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana, conegut 
com a Plusvàlua. Així, un cop introduïda tota l’informació i les dades necessàries,  
la liquidació tributària es genera automàticament, i agilitza les notificacions. De la 
mateixa manera es porta un registre de totes les liquidacions practicades i del seu 
estat de cobrament.

Totes aquestes millores permeten agilitzar la gestió tributària i tenir un major control 
dels ingressos, que és un dels objectius que ens vam marcar a l’inici del mandat. De 
feina no en falta, i seguirem treballant,  però estem en condicions d’afirmar que els 
resultats van pel bon camí, que no és altre que garantir els ingressos  respectant els 
principis d’igualtat i eficàcia. 

Narcís Mas Martí

Regidor d’Hisenda

Gràcies per tot Pere!

El treballador de la brigada municipal Pere Planella 
es va jubilar parcialment el passat dia 1 de juliol de 
2016,  després de 20 anys al servei de l’Ajuntament 
de Quart com a cap de la brigada municipal.

Segurament que el teniu ben present voltant amunt 
i avall a totes les festes i actes municipals amb 
cadires, taules, valles o el que fes falta. És per 
això que l’equip de govern i els companys li volem 
dedicar aquestes línies al Celrè desitjant-li que 
gaudeixi d’aquest merescut descans.

Treballar colze a colze amb tú ha estat un plaer! 
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8 Calendari de pagaments de 2017

Calendari extret de http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent
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Comprar a Quart torna a tenir premi!

Aquest 2017, torna la campanya per potenciar el comerç de Quart: Qualitat i 
proximitat, La trobo a Quart! Els veins del municipi de Quart que comprin als 
establiments adherits a la campanya podràn recollir una bossa a l’Ajuntament de 
Quart cada cop que completin amb gomets, la part interior del tríptic que els hi 
oferiran en els comerços adherits. 

COMERÇ i TURISME
QUART

1.  Demana la llibreta d’adhesius a qualsevol establiment adherit a la campanya 
(mercat inclòs).

2.  Emplena-la a mesura que compris als establiments.

3.  Quan la completis, vine a l’Ajuntament i bescanvia-la per aquesta fantàstica bossa!*

Establiments adherits: Bar Gi-Gi, Bar Málaga, Bar Restaurant i Rostisseria Cal Ferrer Vell, Bar Restaurant La  
Bòbila, Snack-Bar Estació (Ca L’angel), Restaurant Siloc, Bogaderia Tintoreria Gironès, Ca La Montse, Cal Niñu, 
Q-Veterinaris, Estanc de Quart, Forn de Pa Dani, Farmàcia Antonia Pérez, Fruiteria Dolors, Perruqueria Anna Estil, 
Perruqueria Gemma, Quart Plat, Fleca Venanci, Rihuma, Terra Spa, Cafeteria Degustació 1 + U, Perruqueria 1 + U, 
Un Quart De Dolç, Establiments Cucut

* Fins a exhaurir les existències.

COMPRAR A QUART, TÉ PREMI!

QUALITAT I PROXIMITAT,
LA TROBO A QUART
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Guia de criança natural by  Carlos González

El passat divendres 24 de febrer, l’escriptor i pediatra 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el Sr. 
Carlos González, va oferir al Local Social de Quart, la 
xerrada “Autoridad y límites”, a iniciativa de PETITS 
NINS.

Defensor de la criança natural, ha recopilat en un sol 
volum “Comer, amar, mamar”, les seves tres obres 
més conegudes: “Bésame mucho”, “Un regalo para 
toda la vida” i “Mi niño no me come”, les quals s’han 
traduït a diferents idiomes.

A més de donar-nos consells molt útils, va firmar 
llibres i ens va obsequiar amb un exemplar dedicat als 
nens de Quart i als seus pares, que podeu trobar a la 
vostra disposició a la biblioteca Miquel Pairolí. 

“Escribí mis libros para ayudar a los padres a liberarse 
de normas y prejuicios, a hacer sin miedo lo que su 
corazón y sus hijos les piden”.
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La legionel·losi és una infecció pulmonar també coneguda com a malaltia del 
legionari, pel brot original que va tenir lloc durant una Convenció de la Legió 
Americana a Philadelphia, l’any 1976, que va provocar 29 morts.

Febre, tos forta, nàusees, dolors musculars o dificultats per respirar, són alguns dels 
símptomes més comuns de la pneumònia causada per la Legionel·la.

Els bacteris que causen la malaltia tenen el seu hàbitat a les aigües naturals i 
proliferen en general en ambients càlids, afavorits per l’estancament i l’acumulació 
de sediments. De les aigües naturals poden passar a les instal•lacions i si hi troben 
condicions favorables, reproduir-se i dispersar-se. A les instal•lacions que utilitzen 
aigua pel seu funcionament es poden crear biofilms que faciliten la proliferació dels 
bacteris.   

La major font de contagi per les persones la constitueixen els aerosols contaminats 
de sistemes d’aigua i torres de refrigeració, entre altres, i és per aquest motiu que 
cal fer revisions periòdiques i mantenir-los en un estat òptim. 

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament de Quart anualment sol·licita el "Programa de 
suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions amb risc de transmissió 
de legionel·losi", en virtut del qual DIPSALUT, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona, realitza a les instal·lacions municipals en què és necessari 
(camp de futbol, pavelló, piscina i Llar d’Infants) les següents actuacions:

-Recollida de mostres i analítiques, dues vegades l’any.

-Neteja i desinfecció de tot el sistema d’aigua, un cop l’any.

-Visites d’assessorament i revisió de la implementació dels autocontrols, mínim un 
-cop l’any. 

-Reunió tècnica amb els responsables municipals, un cop l’any.

-Caracterització de la instal•lació i elaboració del dossier tècnic de la instal·lació amb 
-els corresponents plans d’autocontrol, un cop cada quatre anys o quan s’escaigui.

-Visites d’assessorament per realització de reformes per reducció del risc de les 
-instal·lacions, quan s’escaigui.

-Visites prèvies a la revisió de les instal•lacions per entitat acreditada, un cop cada 
-4 anys.

Actuacions municipals de prevenció de la legionel·la
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Nova tècnica de Joventut

A més DIPSALUT ofereix cursos de com prevenir riscos i dur a terme actuacions 
de control i de manteniment higienicosanitari, que el personal tècnic i la brigada 
municipal, han realitzat.

Tot i que associem la legionel•losi a 
grans edificis, també pot estar present 
a les llars, on el risc és mínim, no 
obstant, s’aconsella tenir nets i en 
bones condicions els filtres i difusors de 
les dutxes i mantenir els acumuladors 
d’aigua calenta, si se’n disposa, a un 
mínim de 60ºC. 

Els aparells d’aire condicionat domèstics 
no suposen cap perill.      Sílvia Ballesteros 

Regidora de Salut

La treballadora de l’’Ajuntament 
de Quart Mariana Alonso 
que fins ara desenvolupava 
tasques de treball social a 
Habitatges Barceló a partir del 
proper curs escolars també 
desenvoluparà tasques com 
a tècnica de joventut. Més 
endavant es publicarà als 
mitjans de comunicació de 
l’Ajuntament l’horari on la 
podreu trobar a l’Estació Jove. 

    
             Glòria Ribas

Regidora de Joventut
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L’Ajuntament de Quart continua amb el treball 
d’ordenar i classificar la seva documentació 
històrica i administrativa. El conveni que es va 
signar el seu dia amb l’Arxiu Històric de Girona 
permet seguir tenint en dipòsit en aquelles 
dependències tota la documentació rellevant de 
caràcter administratiu que cal conservar i tots 
aquells fons històrics que necessiten una atenció 
especial de manteniment. Periòdicament es va 
enviant allà tots aquells  documents que el pas del 
temps han convertit en material d’arxiu.  D’aquesta 
manera, a més a més d’estar ben ordenada, es 
manté en un bon estat de conservació i està a 
disposició del públic en general i dels historiadors 
i estudiosos per a possibles treballs d’investigació 
o de divulgació.  

Arxiu històric de Girona: Plaça de Sant Josep, 1 17004 - GIRONA

Espai: 2.700 m2.
Capacitat de documentació: 8.751 metres lineals
Punts de consulta: 20

http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/girones/
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El passat 8 de febrer va tenir lloc al local social de Quart, la primera  activitat de 
la Comissió Escolar Municipal  de Quart, l’obra de teatre Codi Postal 00 i la varen 
gaudir els nens i nenes de les dues escoles del nostre municipi, Santa Margarida i 
9d4t, i la llar d’infants municipal La Baldufa. Uns dies després, el 22, va tenir lloc la 
segona obra: A en Jan li fan tot.

La Comissió Escolar Municipal de Quart es un projecte impulsat des de la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de Quart que engloba tots els centres docents que 
afecten el municipi, tant les escoles, com la llar d’infants municipal com l’institut de 
Vilablareix. 
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OBRES

Un total de 1200 faroles del municipi canviaran 
la seva lluminària per LEDS. Amb aquest canvi, 
la regidoria d’obres i serveis juntament amb la de 
Medi Ambient, impulsen aquest canvi pel municipi 
que més enllà de ser una millora per la sostenibilitat 
del municipi té el valor afegit de la reducció tant 
de consum com la despesa elèctrica que tindrà el  
municipi.  

A mitjans de febrer va començar el termini per fer el 
canvi que s’allargarà fins finals d’abril.

La invasió dels LEDS 

Renovació del pati de la Llar d’infants municipal

Tal com comentàvem a 
l’últim Celrè, s’han fet 
els canvis al pati de la 
Llar d’infants municipal 

La Baldufa.

L’Ajuntament de Quart està estudiant la 
possibilitat d’instaurar una patrulla de 

Vigilància Ciutadana !
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Tornem a fer crida al 
civisme, aquest cop el toc 
d’atenció el volem fer a 
aquells que tot i disposar 
de places en l’aparcament 
públic entre l’Ajuntament, 
el basar xinès, el CAP i la 
Llar d’Infants, prefereixen 
posar els quatre 
intermitents i obligar 
a altres conductors a 
envair el carril contrari de 
l’avinguda de la bòbila.

Foto denúncia

!



16 Una Baldufa es jubila

EDUCACIÓ

Com no podia ser d’altra manera, des de la Llar d’ Infants volem dedicar aquest 
article del Celrè a la Maria Pagès: companya i educadora que durant més de 25 
anys ha acompanyat i ajudat a créixer a tants nens i nenes del nostre municipi.

Us imaginareu que d’anècdotes n’hi han moltes per explicar, i de tot tipus, però se’ns 
faria una mica llarg... així que només compartirem amb tots vosaltres la sorpresa 
que l’hi teníem preparada, arribant com cada matí a la Baldufa, quan faltava una 
setmana per l’esperada jubilació.

Per la seva reacció... creiem que ho vam aconseguir!!! 

MARIA, les teves companyes et desitgem lo bo i millor per aquesta nova etapa que 
has estrenat. Agafa’t-ho amb calma que els jubilats de Quart teniu molta marxa!

Llar d’infants municipal La Baldufa
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Aquest any les festes nadalenques han començat abans d'hora per als alumnes de 
l'Escola Santa Margarida, amb moltes activitats relacionades amb les festes i amb 
les que l'AMPA ha col·laborat per fer més màgiques aquestes dates.

Han viscut la màgia del tió. Després de dies menjant tot el que els petits de l'escola 
li portaven, el tió ha arribat a l'escola carregat de regals. Els nens i nenes d'Educació 
Infantil i Cicle Inicial han sortit de l'escola il·lusionats, explicant i ensenyant als pares 
i avis els regals. I els més grans de Cicle Mitjà i Cicle Superior també han rebut els 
seus regals per la classe.

També ajudats per l'AMPA, amb tema llums i so, però sobretot gràcies a la dedicació 
dels professors a l'hora d'organització de l'espectacle, aquest any s'ha celebrat, 
amb un ple absolut del Local Social, una nova edició del Festival de Nadal que 
protagonitzen els nens de l'escola. Uns pastorets plens d'àngels i dimonis que cap 
pare ens vam voler perdre.

AMPA  Sta. Margarida 



18 El Nadal a l’escola Sta. Margarida 

Quan s’acaba el primer trimestre, abans de les vacances de Nadal, a l’escola fem 
activitats diferents. El dia 16 de desembre vam fer el festival de Nadal. Nosaltres 
fèiem de caganers i ens vam vestir amb una samarra, una barretina i un cul de 
plàstic! Portàvem pancartes que deien “Volem el caganer” i cantàvem una cançó. 
Ens va agradar molt perquè hi havia molta gent i perquè ens van venir a veure les 
nostres famílies.

L’últim dia d’escola, normalment, fem l’amic invisible però aquest any, per canviar 
una mica, hem fet una quina per parelles. Per tapar les caselles fèiem servir cigrons. 
Als que feien línia els donaven una llaminadura i als que feien quina un regal. 

Aquest dia també vam ensenyar als companys de la classe els nostres talents com: 
tocar un instrument, cantar, ballar o practicar un esport. 

Quan vam acabar ens van donar una medalla on 
posava “felicitats”.

Els alumnes de tercer i quart també hem fet unes 
postals de Nadal i uns arbres amb taps de suro 

per regalar als pares.
Els nens i nenes de Cicle Mitjà
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Com cada any, el dia 30 de gener vam 
celebrar la Festa de la Pau. Primer de 
tot ens vam posar la bossa blanca que 
havíem decorat a classe.  A continuació, 
per cursos vam fer una fila. Els nens i 
nenes de cinquè i sisè vam acompanyar 
els més petits de l’escola. Vam fer una 
gran volta fins l’Ajuntament i ens vam 
reunir tots els centres educatius del 
municipi asseguts en un semicercle.

Com cada any, l’alcalde va fer un petit 
discurs sobre la pau. Ens va recordar que 
sempre ens hem de respectar. També va 
parlar la directora de la Baldufa, perquè 
aquest any els hi va tocar organitzar les 
activitats. Després, alguns alumnes de 
les dues escoles, Santa Margarida i 9d4t 
ens van representar un conte de la pau.

Finalment vam cantar tots junts la cançó 
“Avui he tingut un somni”. Sort que no 
ens va fer mal temps com aquell any que 
no ho vam poder celebrar per culpa del 
vent.    

Els nens i les nenes del Cicle Mitjà

Escola Santa Margarida

Festa de la Pau



20 Gaudint del pati!

Mireu que bé que ens ho passem amb els jocs infantils que entre l’equip 
de mestres, les famílies i els nens i nenes de l’escola hem pensat i 
construït!!!

AFA 9d4t
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Els dimarts i dijous a la tarda, els nens i 
nenes de 5 anys, 1r, 2n i 3r fem tallers. 
Abans de començar, triem a quin taller 
volem anar. Hem d’intentar no anar 
sempre al mateix. Quan en un d’ells hi 
ha masses nens i nenes apuntats, es 
dóna prioritat als que hi han anat menys 
vegades o es fa un sorteig.

En total hi ha 6 tallers: jocs, teatre, vida 
quotidiana, hort, art - fang i fusteria.

En el taller de jocs, juguem amb jocs 
de taula i a vegades sortim a fer jocs 
tradicionals al pati.

A hort, sortim a l’hort que tenim a l’escola 
a plantar i regar les hortalisses. Després 
les collim i les venem. A vegades ve un 
pare voluntari a ajudar-nos.

A art i fang dibuixem i pintem amb ceres, 
pinzells, carbonet, llapis... i també fem 
fang.

A fusteria es fan construccions amb fustes 
i claus. Utilitzem diferents eines: tornavís, 
regles, punxons, serres, martells, etc.

A teatre fem jocs divertits amb anglès i 
inventem històries. Per Nadal i Sant Jordi 
fem una petita obra de teatre.

I en el taller de vida quotidiana netegem 
l’escola, traiem la pols als mobles, 
ordenem els espais i també cosim.

Tots els tallers són molt divertits. Ens 
agrada estar amb nens i nenes de 
diferents edats i grups.

Els nens i nenes de 2n i 3r.



22 La Pedrera i el Born

El passat dijous 17 de novembre, els alumnes de 4t d’ESO del Institut de Vilablareix vam 
fer una sortida al Born i a La Pedrera. Per tal de dur-la a terme, ens vam dividir en dos 
grups, dels quals el primer aniria al Born la primera part de la sortida, mentre el segon 
grup faria la visita a La Pedrera. Després del dinar i del temps de lleure als voltants del 
Born, els grups es van intercanviar els llocs. 

Així doncs, tot seguit farem una breu explicació sobre aquestes dues icones que 
representen tan bé la ciutat de Barcelona. 

El Born és una zona que conserva molt bé les runes de les cases que hi havia durant 
l’època del setge barceloní. Això és a causa que, abans que fos un museu, el Born era un 
mercat fet d’uns materials que permetien conservar molt bé l’interior, i com que les runes 
quedaven just a sota, és per això que actualment podem gaudir del privilegi de passejar-
nos pels mateixos carrers que ho feia la gent del segle XVIII. 

La visita ens va permetre conèixer amb més profunditat les causes del Setge de Barcelona 
i les seves conseqüències, a més de l’origen de la Ciutadella. La gran quantitat d’objectes 
trobats a les runes han permès determinar qui vivia a cada casa i a què es dedicaven 
amb gran detall.  

La Pedrera o també coneguda com la “Casa Milà” és un edifici modernista situat al carrer 
Provença, que  és a tocar del Passeig de Gràcia. Es va construir entre l’any 1906 i 1912, 
en ple Modernisme. A simple vista resulta un edifici estrany perquè té uns grans vitralls, 
un portal diferent als altres i una façana irregular amb balcons de ferro forjat.



23Skating Quart patí

ESPORTS

El passat 23 de Desembre del 2016, Papa Noel i els 
seus ajudants van venir a visitar el nostre poble per 
sorprendre’ns a tots amb els patins posats i repartir 
caramels entre els espectadors del Festival de Nadal 
de Patinatge Artístic, organitzat pel Club Esportiu 
Skating Quart-Llambilles. Una vintena d’actuacions, 
rifa de paneres i molt d’esperit nadalenc, repartits tots 
ells entre els més petits fins els més grans, van omplir 
el Pavelló municipal per acomiadar el 2016 amb bons 
resultats i donar la benvinguda a nous projectes per la 
propera temporada. 

Fotos: Club Esportiu Skating Quart-Llambilles
Contacte: info@quart-pati.com



24 Escrit bàsquet

Des d'aquest racó, que ens proporciona la revista. El club Bàsquet Quart vol ampliar 
la informació sobre el projecte social en que estan implicades les jugadores de l'equip 
segona catalana femení .

Un total d'onze jugadores, creen un equip consolidat. És un equip que a banda de 
l'entrega esportiva, podem afegir que són noies que senten passió pel que fan.

Aquest any en la presentació ens van sorprendre amb un emotiu discurs, on compartien la 
seva il•lusió de participar de manera activa a la campanya "Enrollate y da vida" que forma 
part del projecte Ari (Assistència Recerca intensiva per la Leucèmia i trasplantaments"

Aquesta implicació social, les ha fet pensar en què cada inici de temporada. Cercarant 
la manera de fer aportacions socials i vincular l'esport amb algun projecte o campanya 
solidària.

Volen ser un equip, dins i fora del 
parquet. Companyes de pista i 
aliades d'actes altruistes. Fermes 
defensores d'esprémer els moments 
que proporciona la vida. Unes 
vegades fent el crit "un dos, tres ... 
Quart", d'altres animant i ensenyant 
als petits del club: Escoleta, Premini, 
i els Minis, que ja van sent més 
grans, però encara us recorden. 
Sense oblidar a les preinfantils 
femenines, que us fan servir com 
a referents femenins del bàsquet 
més propers. Gràcies, per motivar 
amb aquesta vitalitat i bona manera 
de fer. Encoratjar-vos per aquests 
moments, dins, a pista, entrenant, 
jugant i lluitant per fer gran un esport 
i a donar vitalitat a la gent que us 
envolta.

Gran equip, grans persones! 

Club Bàsquet Quart



25UE Quart

El fet de tenir 375 llicencies 
federatives  implica un gran 
esforç per part de moltes 
persones, moltes hores de 
dedicació, de restar hores de 
la família, etc.

Volem aprofitar l’espai que ens 
ofereix el CELRE per agrair la 
tasca que ha desenvolupat el 
fins ara Coordinador Esportiu 
de l’etapa Infantil, el Sr. 
Carles Pujolar, que per motius 
estrictament familiars ha hagut 
de deixar-nos.
Des d’aquí li desitgem molta sort en aquesta nova etapa personal i familiar. 

I com que el Club es viu els 365 dies de l’any, ja estem preparant-nos per participar en 
una nova edició del ja famós torneig internacional de futbol base “MIC” que es porta 
a terme durant el període de Setmana Santa en les comarques gironines. En aquesta 
edició hi participaran tres equips, dos d’ells en la nova categoria Aleví Futbol-11.

I per últim, dir-vos que qualsevol qüestió i/o informació de cares a la propera temporada 
2017/18 us podeu adreçar en horaris d’oficina al despatx de Coordinació de dilluns a 
dijous de les 18 a 20:30h. a partir de primers de maig.

Junta Directiva UE Quart

Després de les queixes rebudes per la gestió que 
feia fins ara una entitat de la pista de tennis de Palol, 
s’està estudiant com millorar la seva gestió així com 
els accessos per tal que tots els veins del municipi de 
Quart puguin fer-les servir a canvi d’un preu simbòlic  
reflectit a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de 
Quart. Properament tindreu més informació a la web 
municipal.

Glòria Ribas
Regidora d’Esports

Pistes de Tennis de Palol d’Onyar
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Un any més, els reis mags de l’Orient van passar pel municipi per atendre a 
tots els nens i nenes del municipi, carregats d’il·lusió i caramels que van 
repartir abans d’anar fins la Plaça de la Vila on els va rebre l’Alcalde per dir 
conjuntament unes paraules abans de començar a repartir els regals per 
totes les llars. L’Ajuntament vol agrair a la comissió de reis , així com part dels 
grups  Diables de l’Onyar i Banda Marcial 5.0.4, pel suport i animació realitzats.

FESTES

Els reis d’Orient
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28 Activitats i tallers realitzats al Nadal
Taller i cagada de Tió

Taller  nadalenc i animació a càrrec de  Fefè i cia

Patge reial

El concert d’Any Nou  amb la Jove Orquestra del Gironès i la  Coral Santa 
Margarida de Quart Llambilles va omplir el Museu:



29

SALUT

UN ELEMENT CLAU EN LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

EL RENTAT DE MANS

Quan

Com

Abans de
començar a
manipular
aliments

Cada cop
que manipulem

escombraries, diners,
cartrons, etc., i quan

toquem animals
i aliments per

a animals

Després
d’anar al vàter,
esternudar,

tossir i mocar-
nos

Després
de tocar
aliments

crus

Mulla’t i
ensabona’t
les mans

Esbandeix-te-
les amb aigua

abundant

Frega-te-
les durant
20 segons

Eixuga-te-les
amb una tovallola

preferentment
d’un sol ús
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MUSEU

El passat divendres 3 de febrer, al 
Museu de la Terrissa de Quart, es 
va presentar el darrer número de la 
revista Gavarres dedicat a rajolers i 
terrissers. 

L’acte va ser presentat per l’alcalde 
Quart, Pere Cabarrocas, pel director 
del Museu, Joan Vicens, per 
col·laborador de la revista, Carles 
Serra i pel director de la revista, Pitu 
Basart.

Amb una gran assistència de públic, 
sobretot dels protagonistes del 
dossier, es varen poder conèixer 
vivències i comentaris dels propis 
terrissers i terrisseres de Quart. 

Fotos: Paco Dalmau

Presentació revista  Gavarres

L’horari del Museu de la 
Terrissa de Quart és:

Dissabtes de 10:30 fins les 
14:h,  i per la tarda de16:30 

fins les  20h.

Els festius, i el primer i tercer 
diumenge de mes de 10 

a 14h.
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“El camí del laberint”. El laberint com a 
eina de guarició. Christine Coveney.

L’exposició romandrà oberta del dissabte 
25 de febrer fins el diumenge 19 de març. 
Els dissabtes de 10.30 a 14h i 16:30 a 
20:00h i els diumenges i festius de 10:00h 
a 14:00h.

Per més informació us invitem a visitar: 

https://www.facebook.com/

events/251285998630849/
www.elcamidellaberint.wordpress.com 

www.facebook.com/ElLaberint

Fotos: Museu de la Terrissa de Quart

Exposició temporal

Els dies 10 i 11 de març el municipi de 
Quart assistirà a l’Assemblea anual de 
l’Asociación Española de Ciudades de la 
Ceramica, i a  la Jornada tècnica sobre 
“las ferias como via de comercialización 
de la cerámica artesanal” que es portaran 
a terme al municipi Mallorquí de Marratxí 
aprofitant la celebració de la Fira del Fang 
del municipi.

Participació del municipi de Quart a l’Assemblea i 
Jornada Tècnica de l’AeCC a Marratxí
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ENTREVISTA

Ivan Polvillo Muñoz

L’Ivan Polvillo Muñoz és un jove del municipi de Quart que només 
amb 10 anys ja compta amb un parell de títols en el món de 
les motos, com podeu comprovar a les fotografies que ens han 
facilitat els seus pares. Va ser el 1er classificat en la categoria 50cc 
debutant en 2016, en Cursa Americana i Motocross. 

-Què és el que més t’agrada del 
món de les Motos?

La velocitat, m’agrada molt córrer 
i poder competir.

-Quant temps dediques a 
entrenar?

Dues vegades a la setmana al 
matí o a vegades tot el dia. 

-Què opinen els teus pares?

Pateixen molt pels possibles 
accidents, ara mateix tinc un 
esquinç al turmell, però ho porten 
bé. 

-On i com són les competicions?

Aquest 2017 competeixo a tota 
Catalunya  en un nivell superior 
al 2016, 65 cc. Normalment tinc 
dues competicions cada mes. 

-Ón va ser l’última competició?

L’última va ser a Rufià, d’un total 
de 49 competidors vaig quedar 
primer. 

-La propera ja saps on serà?

Aquest mes de febrer el diumenge 
26 he d’anar a Borrassà. 

Doncs, l’equip del Celrè et 
desitja molta sort i que puguis 
continuar recollint premis molt 
de temps!
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El passat diumenge dia 5 de Febrer va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu de Quart 
el II Trofeu Vila de Quart, una competició 
de ball esportiu puntuable per al rànking 
nacional. Esportistes de tot l’Estat hi 
van participar, entre els quals n’hi havia 
de Catalunya, València, Illes Balears, 
Andalusia, Aragó i alguna parella de 
França. Un total de 32 clubs hi van tenir 
representació.

Club Esportiu de Ball Quart

L’esdeveniment va omplir tota la jornada de diumenge des de les 9h fins a les 22h. 
S’hi van disputar rondes per a totes les categories i grups d’edat, tant de la modalitat 
de Standard com de Llatins, i també s’hi va incloure la nova modalitat de Dansa 
Coreogràfica. Al matí van començar les categories inferiors i, a mida que anava 
avançant el dia les més altes. Un espectacle de dansa, esport, llum i color que va fer 
acostar-se al pavelló a més de 250 persones de públic.

La competició va ser organitzada pel CBE Quart juntament amb l’Escola de Ball 
Sibiem, els quals volen agrair a l’Ajuntament de Quart el seu constant suport; i a 
Bicentury i Carnisseria Cabarrocas i Transports Julve la seva col·laboració.

Va ser tot un èxit, aconseguint més participació que a l’any anterior. Esperem que 
l’any vinent continuem pujant!

ENTITATS



34 Petits Nins

Aquest any 2017 l’hem començat amb 
molta il·lusió i energia. A Petits Nins 
hem encetat l’any duent a terme noves 
i engrescadores activitats que vàrem 
planificar amb molt d’afecte per aquest 
segon trimestre del curs 2016-2017.

Experimentacions amb cotó, amb llana, 
amb pètals de flors, etc... Tallers de cuina 
fent piruletes de xocolata, pizza, etc... 
Manualitats fent espelmes amb cera 
d’abella, pintant mandales en pedres, 
fent esferes de llana, etc... Actuacions, 
com la d’una conta contes molt eixerida 
que volia fer caure a terra l’última fulla 
de la tardor, o celebracions anuals molt 
esperades com la del Carnestoltes. 
Activitats com aquestes són les que han 
pogut gaudir els nostres petits i petites 
durant aquest segon trimestre. Però 
encara n’hi ha més!

També hem començat l’any marcant-nos 
petits reptes que anem assolint dia a dia. 
Per exemple, hem realitzat una sessió 
multitudinària d’experimentació amb la 
llum de la mà d’Espais Creatius amb un 
muntatge visual espectacular que omplia 
diverses sales del Gric. Els nostres nins i 
nines en varen quedar ben meravellats!

A més a més, els reis mags ens han dut 
dos regals molt inesperats! El primer és 
un petit armari que ens serà de molta 
utilitat per guardar part del material que 
fem servir a les activitats. I el segon és 
tenir en compte la nostra proposta de dur 
al poble en Carlos González per parlar 
d’un dels temes que ens interessen més: 
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els límits en la infantesa i l’adolescència. 
Què contents i contentes que estem!

Si voleu veure totes aquestes activitats 
que anem fent a Petits Nins, ens trobareu 
al Facebook a l’adreça: www.facebook.
com/petitsnins. També hi publicarem en 
breu les activitats del tercer trimestre!

I recordeu, si teniu un fill de entre 0 a 
3 anys, us animem a participar a Petits 
Nins! 

Per a fer-ho només ens heu d’escriure 
a la nostra adreça de correu electrònic: 
petitsninsquart@gmail.com. 

Us esperem!

Cursos d’informàtica i sortida a Barcelona
Aquest mes de gener la Llar de 
Jubilats ha reprès els cursos 
d'informàtica a la sala Miquel 
Pairolí. Es fan dos nivells i com 
que l'acollida és bona s'han iniciat 
dos torns nous. Aquests cursos 
compten amb una subvenció de la 
Caixa. 

D'altra banda la sortida a Barcelona 
prevista per al dia 24 de febrer ha 
tingut tanta gent apuntada que 
la repetirem el 24 de març. Les 
inscripcions com sempre a la Llar 
de Jubilats, de dilluns a divendres, 
de 16 a 18h. Telèfon 629682071.

Text: Llar de Jubilats de Quart

Fotografia: Gaspar  Sala (professor)



36 Fem a Quart

A Fem a Quart ens ho seguim passat molt 
bé des de l’últim Celrè fins al dia d’avui!! El 
passat 10 de febrer, vam poder gaudir de la 
companyia del gran Melcior Mauri, Guanyador 
Volta Espanya 1991, entre d’altres i actual 
director de BIKE CONTROL. Amb ell, vam 
presentar el recentment inaugurat QRTteam 
Bike des del qual ja podem tramitar Llicències 
Federatives, a tots aquells que les necessiteu.

Vam aprofitar la trobada per informar que ja 
tenim  APP de Fem a Quart !!! Us la podeu 
baixar i disposar de tota la informació  al vostre 
dispositiu, per comunicar-nos millor.

També vam tenir l’honor de poder comunicar 
que FemaQuart ens vam presentar al PREMI 
GUARDONS DE L’ESPORT 2016, amb el 
premi a la categoria Patrocini i Mecenatge. La 
qual cosa ens fa sentir molt orgullosos de la 
feina feta en el 2016. Des d’aquí donar-vos 
les GRÀCIES, estem portant el nom del nostre 
municipi molt lluny.

Aquest 2017, continuem treballant en aquesta 
direcció i  el 1 d abril, tenim el proper repte 
solidari: Trailwalker 2017, en el que ja està 
treballant de valent el primer equip de Quart 
femení per assolir el repte. Entre d’altres, 
per fer-ho possible, s’organitzarà la Festa 
Solidària de l’Esport, al local social el proper 
19 de Març, 

Gràcies a l’Ajuntament per cedir-nos un espai 
per escriure a la revista el Celrè, des d’aquí us 
convidem que ens busqueu al dispositiu que 
sempre dueu a la vostra butxaca en qualsevol 
moment del dia!!! Entre tots gaudim del nostre 
poble i de la seva gent, perquè quartencs i no 
quartencs sabem que #quartmola!!! 

femaquart@gmail.com-www.facebook.com/FemaQuart-

Twitter:@femaquart-Instagram:@femaquart-Blog:femaquart.
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El dissabte 11 de febrer, amb el 
grup del Servei Socioeducatiu 
de l'Ajuntament de Quart, s'ha 
anat a esquiar a Vallter 2000. 

Dijous 16 de febrer tarda 
vam fer de Hip-Hop al Local 

Social

Fins i tot vam celebrar 
el nostre particular 

Carnestoltes!
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Hem començat el nou any amb moltes ganes de fer rodar la roda, hem engegat 
amb dos nous cursos de roda que estem duent a terme al Museu de la Terrissa, 
un d’ iniciació per a aquells que volen començar a conèixer l’ ofici terrisser i un de 
continuïtat per aquells que j al’ han tastat; aquests van començar aquest passat mes 
de gener i duraran fins al proper mes de juny. D’ altra banda, fa pocs dies enrere vam 
poder assistir a la presentació del darrer número de la revista Gavarres dedicat als 
terrissers i rajolers que va tenir lloc al museu i vam tenir el privilegi de poder escoltar 
les vivències en directe de la veu dels terrissers i terrisseres, rajolers i rajoleres del 
nostre poble, va ser una experiència que molts no oblidaran... no deixem que la 
terrissa quedi en l’ oblit; per això volem continuar difonent la nostra terrissa, estimular 
i despertar futures vocacions, estudiar, investigar, explicar la història, estimar aquest 
ofici. Volem formar un grup de gent engrescada, un grup dinàmic, amb la intenció 
de passar-ho bé amb allò que ens il·lusiona, que és la terrissa, a la vegada estem 
preparant una sortida cultural per aquest proper mes de juny, ,en la que volem fer-
vos viatjar als orígens d’ una vila terrissera romana productora d’àmfores, de la que 
ben aviat us n’ informarem. 

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres podeu fer-ho a:

terrissairesquart@gmail.com

Associació de Terrissers Artesans de Quart
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CULTURA

Activitats i tallers a la Biblioteca

Amb l’inici d’aquest 2017, la 
dinamització de la Biblioteca Miquel 
Pairolí així com el Local Social de 
Quart s’ha portat a l’extrem si tenim 
en compte la quantitat d’activitats 
que acull i es programen coincidint 
amb l’any acadèmic. Us deixem 
les imatges que corresponen a les 
activitats ja realitzades: hora de 
contes: Al Nadal, llibres per ser mirats 
amb ulls de nen,  La presentació del 
llibre:  55 Llegües de passos oblidats 
d’Elvis Mallorquí, de la campanya 
al Gironès llegim! I la xerrada sobre 
Autoritats i els límits durant la infància 
i l’adolescència de Carlos González. 

Com llegiu i veieu, n’hi ha per totes 
les edats i per tots els gustos. Per les 
properes que es realitzaran, recordeu 
que varem passar el llibret d’activitats 
casa per casa i es pot trobar a la 
web municipal. I si tot i així hi trobeu 
alguna mancança, podeu escriure les 
vostres propostes a ajuntament@
quart.cat a l’atenció de la regidoria 
de cultura i es tindran en compte per 
futures programacions. 

Regidoria de Cultura
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MEDI AMBIENT

Els seus drets, els teus deures!

Farem un petit repàs al que diu la 
Normativa de Protecció Animal i, al meu 
parer, el sentit comú. (Que algú deia que 
és el menys comú dels sentits, no sé...).

Avui parlem de gossos i de les atencions 
que han de rebre des del punt de vista 
del tracte i condicions higienicosanitàries 
adequades a la seva espècie.

Els posseïdors d’un animal de companyia 
han de proporcionar-li l’aliment, aigua, 
allotjament i les condicions ambientals 
d’espai, ventilació, humitat, temperatura, 
llum, aixopluc i cures necessàries per 
evitar que l’animal pateixi cap sofriment 
i per satisfer les seves necessitats vitals.

Referent a l’allotjament, han de disposar 
d’espai suficient i d’aixopluc contra 
la intempèrie, especialment els que 
es mantenen en zones exteriors. Els 
animals d’un pes superior als 25 Kg 
no poden tenir com a habitacle espais 
inferiors a 6 metres quadrats, amb 
excepció de les caneres municipals. 
Es prohibeix mantenir els animals de 
companyia en un lloc sense ventilació, 
llum o en condicions climàtiques 
extremes. La retirada dels excrements i 
orins s’ha de fer de forma periòdica.

Els animals de companyia que es 
mantenen lligats o en un espai reduït, 
no poden restar en aquestes condicions 
de forma permanent; així mateix han de 
poder accedir a una caseta o aixopluc 
destinat a protegir-los de la intempèrie 

que ha d’estar sempre en un bon estat 
de conservació i neteja. En tot moment 
s’han de prendre les mesures que 
calguin per evitar-hi l’entrada d’aigua, i 
l’escalfament excessiu durant l’estiu. Els 
animals de companyia han de disposar 
d’aigua potable i neta i protegida del fred 
a l’ hivern per evitar que es geli, se’ls ha 
de facilitar una alimentació equilibrada i 
suficient per la seva salut.

Quant als mitjans de subjecció en 
animals de companyia que per causes 
justificades  s’han de mantenir subjectes 
durant un espai de temps determinat, 
seran les cadenes escorredores. 
Aquestes han d’anar sobre un cable 
horitzontal i han de permetre que l’animal 
pugui jeure i arribar a l’aixopluc. Les 
cadenes fixes només s’utilitzaran quan 
la impossibilitat d’ instal•lar una cadena 
escorredora estigui justificada (la meva 
experiència em diu que el propietari pot 
posar tanques o obstacles als espais 
que no ha d’accedir l’animal, si és el cas, 
i així no tenir de lligar-lo). El collar i la 
cadena han de ser proporcionals a la 
talla i força de l’animal, no poden tenir un 
pes excessiu ni impossibilitar els seus 
moviments. Mai la cadena fixa pot ser 
inferior a 3mts. El collar que els manté 
lligats no pot ser ni la mateixa cadena 
que el lliga, ni un collar de força ni un 
que produeixi estrangulació.

I la llei 2/2008 de Protecció d’animals 
de Catalunya es determinant en el 
seu article 5l, que diu textualment: 
que queda prohibit mantenir-los lligats 
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durant gran part del dia o limitar-los de 
manera duradora el moviment que els és 
necessari.

Que has de fer quan veus que se li està 
fent mal o viu en males condicions? 
Doncs, parla amb el propietari o 
posseïdor de l’animal i si veus que no 
canvia d’actitud, fes la corresponent 
queixa o denúncia a qui correspongui 
i per escrit, que pot ser, a l’Admció 
Local, els agents rurals, el Seprona, els 
mossos d’esquadra,..que han d’actuar 
potestativament.

Tots som Comunitat!!

I acabo amb una dita:  

Una gran persona demostra la seva 
grandesa per la forma en què tracta 

els més febles

A reveure!  

Text i fotografia: MG. Camps.

Colorida Primavera
Sortida pel Celrè (Gavarres) per conèixer la flora

La primavera fa pujar els colors a les Gavarres. Us 
proposem una passejada a l’entorn del Celrè amb en 
Miquel Jover, biòleg de formació, per fixar-nos en les 
petites flors, les fulles verdoses dels arbres i l’esplendor 
del sotabosc.

Dia: dissabte 8 d’abril 
Punt de trobada: Davant de l’Ajuntament de 
Quart. 
Hora: 9.30h. 
Durada de l’activitat: 9.30-13.30h. 
Activitat GRATUÏTA només cal inscriure’s al Consorci de les Gavarres 
972.64.36.95 mpiferrer@gavarres.cat 

La primavera fa pujar els colors a les Gavarres. Us propo-
sem una passejada a l’entorn del Celrè amb en Miquel Jo-
ver, biòleg de formació, per fixar-nos en les petites flors, les 
fulles verdoses dels arbres i l’esplendor del sotabosc.   

COLORIDA PRIMAVERA 
SORTIDA PEL CELRÈ (GAVARRES) PER CONÈIXER LA FLORA. 
 

Organitza:  Col·labora:  

Dissabte 8 d’abril Punt de trobada: Davant de l’Ajuntament de Quart.

Hora: 9.30h. Durada de l’activitat: 9.30-13.30h.

Activitat GRATUÏTA només cal inscriure’s al Consorci de les Gavarres 
972.64.36.95 mpiferrer@gavarres.cat
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AGENDA

MARÇ
Biblioteca Miquel Pairolí - infantil
Divendres 3, 19:30h.Presentació del llibre: Viatjant més enllà dels cercles polars. Josep Llagostera.
Dimecres 8, 17:30-19:30h. Bibliojocs.
Divendres 17, 17:30h. L’hora del conte: Quines unes elles. De 6 a 12 anys.
Divendres 24, 17:15h. Les aventures del patit talp. Pel·lícula infantil (a partir de 2 anys)
Divendres 31, 17:30h. Titelles: El viatge d’Ulisses. 

Local Social de Quart
Dissabte 11, 12h. Teatre Escenaris 2017: Tripula. Cia Moviment Lantana. 3€

Museu
Dissabte 25, 20h. Concert de Primavera - Albert Bosch i Clara Valero.

Estació Jove
Divendres 10, 19h. Xerrada: Dificultats d’aprenentatge. Quines són i què hi podem fer. SLOF
Divenres 24, 18-19h. Taller de cuina per a nens a partir de 6 anys acompanyats* 3€. 15 places. 

ABRIL
Biblioteca Miquel Pairolí - infantil
Dimecres 5, 17:30-19:30h. Bibliojocs.
Divendres 7, 19:30h. l’hora del conte: Un recorregut per la biblioteca. De 6 a 12 anys.
Divendres 28, 17:15h. Petits herois. Pel·lícula infantil a partir de 4 anys.
Divendres 21, 19:30h. Presentació del llibre: I ens vam menjar el món. Xevi Sala.

Local Social de Quart
Dissabte 8, 12h. Teatre Escenaris 2017: El tresor del pirata. Cia. Marionetes Nòmades.3€
Dissabte 22, 20h. Teatre Escenaris 2017: L’art de triar carxofes. Cia Centrifugant.3€

Estació Jove
Divendres 21, 17-19h. Taller de flors amb feltre.
Divendres 28, 19h. Xerrada: Els germans, el compartir i el competir. SLOF
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Biblioteca Miquel Pairolí - infantil
Dimecres 10, 17:30-19:30h. Bibliojocs.
Divendres 19, 19730h. l’hora del conte: Llibres dins i fora de l’aigua. De 6 a 12 anys.
Divendres 26, 17:15h. El nen i el món. Pel·lícula infantil a partir de 7 anys.

Local Social de Quart
Dissabte 20, 12h. Teatre Escenaris 2017: Les supertietes. Cia. Les Bianchis.3€

Museu
Divendres 12. 19:30h. Presentació llibre i exposició fotogràfica: Montnegre al segle XIV.
Dissabte 27 20h. Concert: Els violins saltarins.

Estació Jove
Divendres 12, 19h. Xerrada: L’adquisició d’hàbits: Parlem d’autonomia i molt més. SLOF
Divendres 19, 18h. Xerrada: Conflictes en l’àmbit familiar. Sònia Méndez. 3€. 18 places
 

MAIG

JUNY

Biblioteca Miquel Pairolí - infantil
Divendres 2, 17:30h. Titelles: Històries i rialles. Projecte Ulisses. 
Dimecres 14, 17:30-19:30h. Bibliojocs.
Divendres 9, 17:15h. La sopa de pedres. A partir de 3 anys.

Museu
Dijous 22, 22h. Concert d’estiu: Buena Onda Versions.

Estació Jove
Divendres 10, 19h. Xerrada: Dificultats d’aprenentatge. Quines són i què hi podem fer. SLOF
Divendres 24, 18-19h. Taller de flors amb feltre per a nens a partir de 6 anys acompanyats*  
3€. 15 places. 

Palol d’Onyar - Activitat Exterior
Dissabte 10, 19h. Teatre infantil. Mr. Parfum Cia Festuc Teatre
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Any 2015 Kg Any 2016 Kg
Camí de fornells 902 1271
Habitatges Barceló 720 762
Carrer del Pi 1510 1531
Carrer Escoles 1870 2460
Carrer Estació 1782 1538
Carrer Modeguer 1059 1388
Carrer Roser 1342 1627
Carrer Tren 1575 1817
Ctra. De Girona 1811 2374
Ctra. De Montnegre 1158 1645

TOTAL 13729 16413

Any 2015 Kg
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Properes dates recollida de mobles

21 
d’abril

19
 maig

16 
juny

21 
juliol

Tercer divendres de cada mes, prèvia inscripció a 
l’Ajuntament es realitza la recollida de trastos. 

17 
març

XIFRES I  NÚMEROS

Augment en  la recollida de roba

Els contenidors verds repartits per diversos carrers 
del vostre municipi, són elements clau per la recollida 
del residu tèxtil. Enguany hem superat en la majoria de 
punts les xifres de l’any 2015. Com a municipi ens hem 
de felicitar per formar part d’aquest engranatge social, 
donant 16413kg de roba,  ja que la cooperativa  alhora 
que fomenta la protecció del medi ambient també ho fa 
amb el desenvolupament de projectes de cooperació 
orientats a impulsar el progrés de les comunitats dels 
països del Sud en forma d’ajuda social i d’educació per al 
desenvolupament.
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TELÈFONS

Ajuntament de Quart
Tel. 972 46 91 71
www.quart.cat

ajuntament@quart.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 
8.00 h a 14.30 h i els dimecres també de 17h a 20h

Museu de la Terrissa
Tel. 972 46 93 70
www.museuterrissa.cat
firadelaterrissa@quart.cat
Horari: dissabtes de 10.30h a 14h i de 16.30h a 
20.00 h; diumenges i festius de 10h a 15h.

Local Social - Sala de Lectura
Tel. 972 46 90 73
www.quart.cat
Dilluns a divendres de 16:30 a 19:30h. 
Divendres, a més a més de 10 a 12:30h.

PIJ (Punt d’informació juvenil)
Tel. 972 46 91 71 A les dependències municipals.

Estació Jove
Tel. 976 46 94 51

Serveis Socials
Horari d’atenció al públic: dimarts, dimecres i dijous 
de 9:30h fins 14:30h. i els dimecres també de 16 a 
18h.
Tel. 972 20 19 62 (per demanar cita prèvia)
Tel. 972 46 93 11

Ràdio Quart FM
Tel. 972 46 87 81
www.quart.cat
radio@quart.cat

Escola Santa Margarida
Tel. 972 46 93 81
www.xtec.cat/ceipstamargarida
b7002922@xtec.cat

Denúncia casos de Bulling
Tel. 900 018 018

Escola 9d4t
Tel. 972 46 83 44
www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart
b7009242@xtec.cat

Llar d’infants La Baldufa
Tel. 972 46 81 17
www.wix.com/baldufaquart/llar-infants
baldufa.quart@gmail.com

INS Vilablareix
Tel. 972 40 60 05
http://insvilablareix.cat
iesdevilablareix@xtec.cat

Escola de Música del Gironès
Tel. 972 21 32 62
emg@girones.cat

Pavelló poliesportiu
Tel. 972 46 87 11
Horari: de dilluns a divendres de 17h a 21h.

CAP
Tel. 972 18 90 45
www.ias.cat

Parròquia 
Tel. 972 46 90 83 (Quart)  
972 21 18 63 (Palol d’Onyar)

Correus
No tenen telèfon
Horari de 8:30 a 10:30 de dilluns a 
dissabte.

Urgències 112   

PRODAISA 972.202.078
(Incidències  aigua i llum municipals)



46

En el present Pinzellades començarem un 
recorregut per les cinc esglésies de Quart 
que vàrem esmentar en el número anterior: 
Santa Margarida de Quart, Sant Sadurní 
de Palol d’Onyar, Sant Martí del Castellar, 
Sant Mateu de Montnegre i Santa Maria de 
Montnegre.
En aquest número en concret, parlarem de 
l’església de Santa Margarida.  Aquesta és 
l’església que es troba situada al municipi 
de Quart. En concret, la trobem gairebé al 
cim d’un petit turó, una mica apartada de 
l’actual nucli del poble, que ha crescut al 
voltant de la carretera de Girona.

La seva construcció originària es trobaria 
situada entre els segles X-XI. I, com el 
seu nom indica, fou dedicada a Santa 
Margarida màrtir. El document més 
antic que en fa referència data del 24 de 
gener de 1028. Es tracta d’un document 
de la Col·lecció Diplomàtica de la Seu 
de Girona. En concret, és una escriptura 
de venda d’unes finques situades a les 
Gavarres on, per delimitar-ne la propietat, 
utilitzaven aquesta església com un dels 
punts de referència.
Com la resta d’esglésies del terme 
municipal, l’església parroquial de Santa 
Margarida és d’origen romànic. De fet, de 
les cinc, és la que presenta una fesomia 
romànica més concreta. L’any 1983 hi va 
haver una reforma per posar de relleu els 
seus orígens romànics. Especialment en el 
campanar, de planta quadrada i adossat al 
mur nord del temple, on s’hi varen retornar 
la forma i funció dels finestrals romànics.

Pinzellades 6:  L’església de Santa Margarida
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La resta de l’edifici actual fou construït 
entre els segles XIV-XVI i profundament 
modificat entre els segles XVII-XVIII. Està 
constituït per una sola nau amb quatre 
capelles laterals. La portalada, tot i que és 
senzilla, és d’origen barroc (1748). Consta 
de dues columnes coronades per una 
petita fornícula amb la imatge de la verge 
i del nen Jesús, i un rosetó al capdamunt. 
L’escalinata també és de la mateixa època 
que la portalada (1751). 

L’Última gran restauració va ser la de 
les cobertes i la façana (2006 – 2007). 
Actualment, els murs exteriors són de 
pedra, excepte la façana, que va ser 
esgrafiada.
De les esglésies del terme municipal, 
aquesta és la que te una activitat religiosa 
més regular. S’hi celebra missa els 
dissabtes i vigílies a les 20h i els diumenges 
i festius a les 10h.

T’ha interessat conèixer una mica més l’església Santa Margarita de Quart? Doncs no et 
perdis el proper “Pinzellades”. Coneixerem l’església de Sant Sadurní, de Palol d’Onyar! 

Cristina Troyano

Horari biblioteca Miquel Pairolí
(C/ del Tren, 49)

De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30h. 
I a més, els dijous de 9:00 a 11:30h.




