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Quan tingueu a les mans aquest exemplar de la revista Celrè, jo ja
hauré deixat de ser alcalde de Quart. D’acord amb el pacte subscrit
a principi de mandat amb el grup Quart Actiu, el dia 15 de juny es va
procedir a fer el relleu. En un Ple extraordinari va prendre possessió
en Carles Gutiérrez Medina com a nou alcalde de Quart.
Com a Editorial de la revista, i aquesta vegada també com a comiat d’una etapa de la
meva vida política, em sembla oportú transcriure tot seguit el parlament que vaig fer en
aquell Ple:
“Moltes gràcies senyor Alcalde per cedir-me la paraula. Em permet adreçar-me a tots
vosaltres i per extensió a tots els veïns i veïnes del municipi en aquest moment de canvi
d’alcaldia i ara que he deixat les meves responsabilitats al cap de l’Ajuntament.
Primer de tot vull felicitar a en Carles com a nou Alcalde. És el resultat merescut del seu
treball pel poble i de la seva dedicació generosa i desinteressada al servei dels veïns. Et
desitgem tots plegats molts encerts i et felicito de tot cor. Em poso des d’ara al teu servei
en tot allò que consideris que et puc ajudar. Ho faré de molt bon grat.
Sense falsa modèstia, em sembla que puc acreditar una llarga trajectòria dedicada en
cos i ànima al municipi de Quart. Són vint-i-sis anys d’Alcalde i vuit més de regidor
de l’Ajuntament. Ha estat un honor poder exercir aquestes responsabilitats, i quan
miro enrere m’adono de tota la feina feta. He disposat, lògicament, d’uns quants equips
de persones col•laboradores i de diferents regidors i regidores a l’equip de govern i a
l’oposició. Els vull donar a totes i a tots les gràcies més sinceres i agrair-los generosament
tot el seu ajut i la seva disposició, sense ells els resultats serien uns altres. Han fet molta
feina, molt bona, i a vegades en condicions molt difícils. Hem superat molts obstacles
i hem treballat sempre pel bé dels veïns i en benefici dels diferents pobles i nuclis de
població. Ho hem fet pels veïns de Quart, de Palol, La Creueta, Habitatges Barceló, Sant
Mateu de Montnegre, Montnegre i El Castellar.
Al llarg d’aquests anys tot el municipi ha canviat molt, s’ha transformat de dalt a baix.
S’han dut a terme projectes urbanístics importants, s’han construït equipaments útils i
molt necessaris, s’han millorat els carrers i les places, els camins i els espais públics.
S’han creat molts serveis i se n’han millorat d’altres; en definitiva, s’han creat millors
condicions de vida pels veïns i s’ha modernitzat i posat al dia tot el municipi. És un
mèrit compartit i és el fruit de moltes voluntats, però
és també una realitat que no puc deixar d’esmentar.

EDI TOR I AL
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Queda molta feina per fer. Hi ha molts projectes en marxa i altres que s’hauran de realitzar.
Per enumerar-ne uns quants, citaré el de la residència geriàtrica i el centre de dia, que
s’està tramitant, l’acabament de la instal·lació de les lluminàries LED, tots els temes de
seguretat vial, semàfors, senyalització, etc., l’execució del projecte ja aprovat de la Plaça
de La Creueta, el sanejament de la zona nord de Quart, que també està en marxa, el
tema escoles, el projecte de biomassa, la renovació de la gespa artificial del camp de
futbol, el nou dipòsit d’aigua del Puig de les Bruixes, la substitució de la canonada d’aigua
de l’Eixample, la construcció d’una àrea de picnic, el cobriment de la pista de Palol, etc.
També vull citar alguns projectes que vàrem acabar i han tingut un gran impacte en el
municipi, com és ara dotar Quart, durant els anys 2005 i 2006, de cent dotze habitatges
de protecció oficial. Molt jovent del municipi se’n va beneficiar i els va permetre no haver
de marxar. També el tema del POUM ja endegat i que segueix la tramitació.
Queda, doncs, molta feina per fer. Els futurs equips de govern hauran de seguir treballant
de valent i hauran de continuar vetllant per la convivència, resolent els problemes diaris
dels veïns. Estic convençut de que, siguin del color que siguin, ho faran amb les mateixes
ganes, amb la mateixa dedicació i la mateixa voluntat de servei que sempre ens han
caracteritzat. Des d’aquí els vull encoratjar a tirar endavant l’Ajuntament, la casa gran, la
de tots els veïns.
Hem de tenir en compte que el municipi de Quart, arran de la seva situació, de les seves
condicions, de la seva evolució urbanística i de les dinàmiques socials que ha comportat,
disposa d’una de les poblacions més joves de tot Catalunya. Tenim una mitjana d’edat
que no arriba a trenta-nou anys, i hi ha vuit cents nens i nenes que no superen els
catorze anys. Molta gent ha vingut a instal•lar-se aquí i a formar una família, amb nens i
joves. Aquesta situació comporta i comportarà en el futur una demanda d’equipaments
i de serveis municipals cada vegada més gran, i donar-hi satisfacció és un dels reptes
importants dels nous consistoris. N’hi haurà molts més i caldrà resoldre’ls de la millor
manera. Aquesta és la funció de l’Alcalde i dels regidors com a servidors públics, i és
la responsabilitat que jo vaig assumir i que he intentat exercir sempre tant bé com he
sabut. Segurament m’he equivocat moltes vegades, però creieu-me si us dic que han
sigut sempre errors involuntaris, i des d’aquí demano disculpes. Les bones intencions, la
vocació i la voluntat de servei han estat sempre inalterables.
Jo ara he deixat l’alcaldia i d’aquí uns dies deixaré també l’acta de regidor. Em substituirà
la Rosa Rosell, que ja va formar part de l’Ajuntament de Quart com a regidora en anteriors
mandats. Li desitjo des d’aquí també molts encerts i molta sort.
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Editorial
I a tots vosaltres, amics, el mateix, que tingueu un bon mandat i que us guiï l’esperit de
servei en benefici de Quart, aquest municipi que tant apreciem i estimem.
Podeu entendre que els que hem tingut responsabilitats polítiques durant molts anys, ens
costa retirar-nos de cop i volta, i no ens acabem d’apartar mai d’aquesta vocació. Jo dic,
no deixaré mai de fer política municipal, ja que, només de sortir de casa, d’una manera
o altra, sense voler, ja n’estem fent. Seguiré doncs col•laborant, amb molt de gust, en
qüestions que afectin el municipi, i em poso des d’ara a la vostra disposició en tot allò que
bonament considereu que us pugui ajudar.
Res més, acabo donant--vos les gràcies un cop més a tots vosaltres i a tots i a cadascun
dels veïns i veïnes del municipi de Quart. Gràcies per la confiança que heu dipositat en
mi durant tants anys, bona sort i ja ens anirem veient”.
Pere Cabarrocas Sitjes

Com ja sabeu, el passat dia 15 de juny vaig accedir, per nomenament
del Ple, a l’Alcaldia de Quart. En aquest primer contacte a amb
tots vosaltres, a través d’aquesta revista municipal, vull primer de
tot, veïns i veïnes, agrair-vos el suport que m’heu manifestat, fervos arribar la més cordial salutació i posar-me a la vostra disposició.
Procuraré exercir la responsabilitat que he assumit amb lleialtat, honradesa i esperit
de servei, posant-me des d’ara mateix a treballar per a tots vosaltres i per aquest gran
municipi que és Quart. Em teniu al vostre servei.
Des de l’alcaldia i l’equip de govern impulsarem tots aquells projectes i programes que
han de seguir millorant les condicions de vida de la gent del municipi i de tots el nuclis de
població que l’integren. Des del grup municipal Quart Actiu, amb el suport del PSC i de tots
els amics i simpatitzants que ens ajuden, treballarem des de l‘Ajuntament per fer avançar
el municipi i donar resposta a les vostres necessitats. Volem fer-ho amb transparència,
capacitat i proximitat, i comptant també amb la vostra col•laboració. Rebeu, doncs, la
meva primera salutació com alcalde, i aprofito l’avinentesa per a desitjar-vos un bon estiu
i unes bones festes majors.
Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde
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Creació de la regidoria d’igualtat
Tot i que en els darrers anys s’han produït canvis
que han modificat l’anterior estructura fundada en
estereotips de gènere, les desigualtats entre les
persones encara es mantenen.
Les legislacions que s’han desenvolupat per
donar compliment al principi d’igualtat que
promou
la
Constitució,
garanteixen
la
no
discriminació només a nivell formal i teòric.
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de
Quart,
hem considerat necessària la creació
de la Regidoria d’Igualtat, com a pas previ i
imprescindible per contribuir en la mesura del
possible en la construcció d’una societat més justa.
Amb el compromís d’avançar en l’equitat de
gènere, assumeixo la Regidoria a partir de la seva
creació aquest mes de juny amb el nou cartipàs, amb la voluntat de treballar
per superar les desigualtats en tots els àmbits, d’implementar un Pla d’Igualtat i
vetllar per la seva aplicació efectiva en totes les actuacions municipals; i de
donar compliment al contingut de la “Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals”; la qual
estableix obligacions pels ens locals per tal d’assolir els seus objectius de fer
efectiu el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere; i de fomentar el respecte i la tolerància entre la ciutadania.

Neteja de parcel.les

Silvia Ballesteros Regidoria de Igualtat

Un any més l’Ajuntament de Quart recorda a tots els propietaris de parcel·les sense
edificar l’obligatorietat de mantenir-les netes mitjançant les notificacions a l’adreça
que consta al cadastre. Pocs són els que quan reben la notificació es posen mans
a l’obra i l’Ajuntament ha de començar un procediment llarg recordant-lis l’obligació
d’actuar-hi, per minvar els riscos d’incendi i evitar la proliferació d’animalons.
No sempre hi ha la via telefònica disponible i és per això que el procediment a
vegades és llarg i cal una segona notificació abans de poder realitzar les tasques
subsidiàriament.
Hauria de ser voluntat del propietari i no necessitar del recordatori anual de l’Ajuntament
el tenir les parcel·les i terrenys en bones condicions. Tot i així continurarem vetllant i
sapigueu que abans de rebre queixes venals aquest consistori comença a enviar les
cartes just passat setmana santa.

IN FOR M AC IÓ M UNICI PA L

Miquel Cortés
Regidoria de Medi Ambient, obres i serveis

Concurs de fotografia Festa Major Quart 2017
Per primera vegada s’engega des de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de
Quart el concurs de fotografia. En aquesta ocasió es farà sobre “La Festa Major
2017”. L'objecte d'aquest concurs és implicar a la població juvenil del municipi de
Quart a que manifestin les seves opinions sobre els actes de la Festa Major 2017 a
través de la fotografia.
La imatge ha de transmetre valors positius com ara la participació, inclusió, amistat,
hàbits saludables, etc. I es valorarà la seva tècnica i originalitat.
Tenint en compte la normativa dels drets d’imatge del menor no s’acceptaran
fotografies on es pugui reconèixer al menor.
Podran participar tots els joves empadronats al municipi dels 14 als 30 anys (ambdós
inclosos).
Les bases del concurs s’exposaran pròximament a l’apartat de la ZONA JOVE de la
Web de l’ajuntament de Quart així com els premis.
ANIMA’T I PARTICIPA!!!!!

Carnet Groc
Us informem que des de la regidoria
d’esports de l’Ajuntament de Quart, hem
tornat a signar el conveni de col.laboració
amb els municipis de Fornells, Aiguaviva
i Vilablareix perquè els joves (1er d’ESO
fins a 18 anys) empadronats en els nostres
municipis puguin gaudir també de les altres
piscines municipals.
El Carnet Groc s’ha de demanar a partir
del dilluns 19 de Juny a les dependències
municipals portant el carnet d’abonament de
la piscina més una foto carnet.
Amb aquest Carnet Groc el jove podrá fer
ús de la resta de les piscines dels municipis
adherits, sempre i quan vagi acompanyat
d’un jove d’aquest municipi i Carnet Groc
corresponent.
Glòria Ribas Domènech
Regidora d’Esports.
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Festa del Roser
El passat 30 d’abril es va celebrar un any
més la tradicional Festa del Roser al Local
Social de Quart.
Acte organitzat per les regidories de
Festes i Gent Gran de l’Ajuntament de
Quart.
Van reunir-se un centenar de persones
que després del dinar van poder ballar
una bona estona.

Excursió homenatge Gent Gran 2017
El passat 28 de maig va tenir lloc l’excursió en l’homenatge a la Gent gran que
l’Ajuntament de Quart convida anualment.
Es va sortir de Quart per anar a esmorzar al “Mirador” de l’Aeroport, tot seguit vam
fer una passejada pel costat del riu a Manlleu i vàrem entrar dins el Museu del Ter.
Un cop feta la visita guiada va manar cap a dinar al Parador Vic-Sau posteriorment
hi va haver l’opció de ballar.
Glòria Ribas Domènech
Regidoria de Gent Gran

Arriba l’estiu, festivals per tothom!
El 17 de juny, la plaça de la vila va acollir la primera Fira de la cervesa artesana,
BeerQuart, quan llegiu aquest número del Celrè, la mateixa localització rebrà el
Festival d’Arts Escèniques del Gironès: Emergent amb una oferta d’espectacles ven
variat i el proper 22 de juliol, passada la festa major de Quart tindrà lloc el primer
Summer Market de Quart!
Com veieu la regidoria de cultura i festes no para de cercar propostes per arribar
a tots els gustos, seguint la tònica de titelles, obres de teatre, pel·lícules infantils,
bibliojocs, presentacions de llibres i xerrades fetes al llarg de l’hivern i la primavera.
Esperem que us agradin i en cas de voler noves propostes només heu d’escriure al
correu cultura@quart.cat.
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Prevenció triquinosi
Es important que sapigueu, que les carns de por senglar distribuïdes pels circuits
comercials, inclosos els restaurants i el comerç minorista, s’han d’haver obtingut
necessàriament en establiments de manipulació de caça autoritzats i inscrits al
Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
Cal recordar que a Catalunya no està autoritzada la comercialització de carn de caça
des dels caçadors directament a cap municipi.
Tanmateix, des de la Secretaria de Salut Pública de Girona i del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, ens fan recordar que pel consum domèstic
privat (autoconsum) de la carn de senglar per part dels caçadors, que és necessari
que les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat (autoconsum)
siguin sotmeses a una inspecció veterinària post mortem i, en especial, a un control
de triquines.

És important!
La congelació de la carn no garanteix la inactivació de
les larves de triquina en tots els casos, hi ha espècies
de triquina (Trichinella britovi) que hi són resistents.
La congelació no pot substituir l’anàlisi per detectar la
presència del paràsit, tot i que és recomanable fer totes
dues coses (analitzar i congelar).
Les carns per a consum domèstic, encara que el resultat
analític hagi estat negatiu, no s’han d’utilitzar per a
l’elaboració de preparacions o derivats a base de carn
crua o poc cuita.
Tan els plats cuinats com els embotits o qualsevol altra
preparació feta a base d’aquesta carn s’han de coure o
escalfar, de manera que s’arribi al centre de la peça i a les
possibles larves almenys als 77 ºC.
Els processos de transformació, com ara la salaó,
el fumatge o l’assecatge, no inactiven els quists de
Trichinella i no són recomanables.

Creació de dues aules d’Escola d’Art i Creativitat
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L’Ajuntament de Quart, l’AMPA Sta. Margarida, l’AFA de l’escola 9d4t i El Consell
Comarcal del Gironès col·laboren en la creació de l’Escola d’Art i Creativitat del
Gironès atès que el Consell Comarcal vol potenciar en els pobles de la comarca del
Gironès estudis en formació en arts plàstiques i l’Ajuntament vol implantar-los en el
municipi de Quart. D’aquesta manera es promourà la formació en dibuix, pintura i
escultura entre els infants com a complement a les activitats escolars ampliant així
el ventall ofert fins ara. L’escola es durà a terme en les dependencies del Museu de
la Terrissa de Quart.
Els cursos tindran un total de 36 sessions d’una hora cada una que començarà la
primera setmana d’octubre del 2017 i acabarà la primera setmana de juny del 2018.
Es faran dues aules segons l’edat, l’Aula A serà per a nens i nenes de 4 a 7 anys i
l’aula B de 8 a 12 anys.
Les inscripcions es realitzen al Consell Comarcal del Gironès.
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Què fem i en que gastem els diners?
Actualment a la Junta de l’Ampa de
l’escola Sta. Margarida hi col·laborem
tretze pares i mares. Si fem la reflexió de
que l’escola té més de dos-cents alumnes,
no cal massa imaginació per adonar-se
de la feina que suposa l’organització
dels serveis que gestionem. Són serveis
molt variats: administrem i gestionem
els recursos que aporten els associats,
subvencionem festes i ajudem amb la
compra de material didàctic i escolar
en col•laboració amb el professorat,
coordinem i supervisem les activitats
extraescolars, els serveis d’acollida
i menjador i organitzem la venda de
xandalls i bates. Com podeu veure, les
activitats i tasques que l'AMPA fa son
moltes i variades i el volum de feina que
comporten és realment elevat.

ED UCA C I Ó

Com la majoria de cursos escolars,
l’Ampa té un pressupost que prové de la
recaptació de les quotes de socialització
de les famílies i de les subvencions
municipals. A més, l’Ampa intenta
augmentar els seus ingressos venent
participacions de la loteria de Nadal.
Enguany, el número va ser premiat amb
el reintegrament i aquest fet ha suposat
una feina extra, però que sortosament
ens ha permès guanyar una bona
quantitat de diners (hi va haver una
quarta part dels números que no es van
venir a reintegrar).
Gràcies als diners de la loteria i al
romanent que hi ha d’altres anys, l’Ampa
ha utilitzat una quantitat important de
diners per renovar equipament i material
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de centre. Us en fem cinc cèntims:
-S’ha canviat una de les taules d’inox de
la cuina i estem valorant el canvi dels
mobles per guardar estris, també de la
cuina, ja que els que tenim estan molt
desgastats.
-El tió de Nadal va portar regals a tots
els alumnes des de P3 a 2n i també els
Reis Mags van deixar uns quants regals
a cada aula.
-Com que hi ha molt de material obsolet
i vell a les aules, es va proposar a la
direcció del centre que determinessin en
quins nivells i àrees calia fer renovació.
La proposta va ser la compra de llibres
de lectura per tots els cicles, per tal
d’enriquir el fons de la biblioteca i també
la compra de mobiliari i material d’aula
pels cursos d’infantil. Pel què fa a llibres,
s’han comprat uns 100 llibres nous i

respecte al material, s’han comprat
mobles d’emmagatzematge, cuinetes i
accessoris d’Ikea i tot de joguines, jocs
i material educatiu a Abacus.
De moment aquestes han estat les
intervencions principals de l’Ampa
d’aquest curs, a part de les que tenim de
forma ordinària, com el pagament de les
assegurances escolars i altres despeses
ordinàries.
Com podeu veure, estem molt
entretinguts, així que tothom que vulgui
animar-se i posar el seu granet de sorra
pot col•laborar i ajudar com a voluntari ,
serà BENVINGUT!!!
L´ESCOLA ES DE TOTS!!
NOSTRES FILLS COMPTEN
NOSALTRES!!

ELS
AMB

AMPA escola Santa Margarida
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Escola Santa Margarida
Enguany, aprofitant que
Quart és municipi terrisser,
tota l’escola ha iniciat un
projecte interdisciplinari al
voltant del món de la terrissa,
amb la voluntat d’anarlo continuant els propers
cursos.
La finalitat d’aquest treball
és que en acabar l’educació
primària tots els nens i
nenes coneguin els diferents
terrissers del poble, el museu
de la terrissa i la història
terrissaire de Quart, ja que
és un dels trets d’identitat del
nostre entorn immediat.
Concretament, aquest curs,
els nens i nenes d’educació
infantil han centrat el seu
treball en el Museu de la
Terrissa, l’alumnat de cicle
inicial ha conegut l’Eloi, la
Maria i la Meritxell de Can
Bonadona, el de cicle mitjà
en Josep Mestres i en Jesús
Prats i el de cicle superior en
Jaume Marcó.
Tots els alumnes de l’escola,
sense excepció, han passat
pel Museu de la terrissa on
han realitzat tallers diversos,
adequats al seu nivell.
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Les activitats que han
portat a terme han
girat al voltant de les
diferents àrees: llengua,
matemàtiques,
medi,
experimentació, plàstica...
També han conegut com
es passa de la terra a la
peça, les eines que es
fan servir actualment i
en èpoques pretèrites,
el nom de les diferents
peces d’abans, l’ús que
se’n feia i el que es fa
servir ara, el seu procés
de creació i les diferents
maneres de treballar el
fang utilitzades per cada
terrisser.
Com a cloenda del
projecte hem fet una
exposició
al
vestíbul
oberta als pares, mostrant
els diferents treballs.
Educació infantil i cicle inicial.
Escola Santa Margarida
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Hack the School: Guanyadors del segon premi!
Som els cinc alumnes membres de la
comissió de Hack the School, un projecte
per millorar els espais escolars, organitzat
per la fundació Jaume Bofill. En aquest
article us volem explicar com l’Escola Nou
de Quart va guanyar el segon premi.
Cada dimecres a la tarda l'equip motor
format per 2 arquitectes, 4 mestres, 5
alumnes i alguns pares, ens reuníem per
pensar com millorar els espais de l'escola.
Després de preguntar-ho a tothom i fer
activitats perquè els alumnes i famílies
poguessin opinar, vam decidir que
milloraríem la fusteria. Altres activitats que
vam fer, van ser preparar cases de cartó
ploma a on els pares podien escriure-hi
idees, vam comprar fustes al "Bauhaus" per
fer un mòdul on poder guardar les fustes,
vam contar quants nens i nenes hi cabien a
la fusteria i al menjador.
A poc a poc, vam anar reunint idees i
dissenyant una nova fusteria que pogués
ser més gran. Vam arribar a l'acord d'obrir
una porta entre barracons i així també
podríem treballar a fora. Quan ja ho teníem
llest vam presentar el projecte escrit i al cap
d'uns dies ens van dir que havíem guanyat
el segon premi!
El que més ens ha agradat és poder
participar i col•laborar al projecte Hack the
School. Ha sigut divertit ja que hem pogut
deixar una mica de nosaltres a la història de
l'escola, així doncs a partir del curs vinent
tots gaudirem d'una fusteria més gran.
Autors: Iris Cebrián, Elisabet Delgado, Jaume
Majó, Judit Pons i Pol Silvero
Alumnes de l’escola 9d4t

Llar d’infants la Baldufa
Els dies 5, 6 i 7 de juny els nens i nenes de
P2 hem anat de colònies. Han estat tres dies
plens de descobertes, compartint moments
màgics i especials amb els companys i
les educadores, emocions, dormir fora de
casa, etc.
Segur que recordaran durant temps els
burros, la pols màgica de la fada del bosc,
les gallines, el paó reial, les bombolles de
sabó...
Us en deixem algunes imatges
BON ESTIU A TOTHOM!!!
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Espai de reflexió: Unes simples i curtes paraules
Avui en dia la comunicació s'ha tornat
tan senzilla que m'agradaria que
ens paréssim a pensar tots un petit
moment, per exemple, en quantes
són les guerres que recorren el nostre
planeta. Guerres. Sé que aquesta
paraula sona molt gran, però crec que
tothom sap que el que podem sentir
amb aquesta paraula no fa ni la més
mínima referència a l'horror de la
pròpia guerra. Perquè de fet, guerra,
és només una simple i curta paraula.

Una simple i curta paraula que, a més a més de ser incapaç de definir el seu
significant, s'ha tornat molt habitual en les vides de tots nosaltres, potser massa.
És aquí on el problema adquireix característiques realment perilloses. Quan una
cosa tan atroç com la guerra es torna una curta i simple paraula quotidiana en les
nostres vides. La societat ha desenvolupat una alarmant tolerància envers tots
aquells conflictes que ens envolten, ja sigui perquè no ens incumbeixen directament,
o bé perquè ens capfiquem a creure que no ho fan. Quan en realitat, la situació és
totalment diferent. Una guerra no serà mai problema d'uns pocs, ja que, a part que
quasi sempre qui la pateix directament no és mai qui la desitja, tenim el deure com a
societat d'evitar-la sota qualsevol circumstància. Simplement no tenim més remei; la
Humanitat no està al damunt de la cadena alimentària per haver estat la més forta,
sinó perquè ha sabut treballar en equip, cosa que ràpidament se'ns oblida.
Entenc, però, que l'opinió pública sigui incapaç de reaccionar, ja que és realment
difícil establir un pensament conjunt en relació a un món infinitament gran i
infinitament manipulat per individus encarregats de convertir coses com la guerra
en simples i curtes paraules. És, doncs, realment difícil establir un pensament crític.
Un pensament que a l'hora de la veritat, es perd entre les aplicacions del teu nou
Iphone.
Ernest Sala Casellas, 1r de batxillerat
Institut Vilablareix.

Un matí a la Universitat Autònoma de Barcelona
A finals de gener i principis de febrer la UAB obre les portes als alumnes de batxillerat
i cicles formatius de grau superior interessats a conèixer l’oferta de graus de la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb xerrades sobre tots els estudis de la UAB
impartides pels professors de les mateixes titulacions.
Qui ho diria que ara fa sis anys cursàvem el primer any d’ESO i que fa pocs dies vam
anar a Barcelona a visitar la que podria ser una de les nostres futures universitats!
I quan parlo de futur, no em refereixo a un futur llunyà sinó a la que serà la nostra
vida d’aquí a quatre dies.
Sempre m’ha agradat Barcelona i més d’un cop he pensat a estudiar-hi. Quan
vaig veure el campus universitari de la UAB ja m’hi vaig imaginar: jo, la que encara
de vegades m’empastifo els dits amb la xocolata desfeta i no hi ha manera que
m’empassi els cigrons, assistint cada dia a la facultat! I no ho sabia tot, al cap de
breus instants, quan ja entrava en una de les facultats per escoltar una de les
xerrades, vaig saber que, en el rànquing de Best Global Universities, la UAB se
situa en la posició 167 del món i que, a més, té una gran quantitat de programes de
mobilitat i d’intercanvis internacionals. Tot plegat, em va fer pensar que podria ser
una bona opció.
Ja només d’arribar en aquella petita gran ciutat, em vaig endinsar a la facultat de
biociències i a la de medicina. Només podíem assistir a dues xerrades i vaig decidir
informar-me sobre medicina i ciències biomèdiques. En aquesta última no només
vam aprofundir en el món d’aquestes ciències, sinó que la xerrada també va girar
entorn de la microbiologia, la genètica, la biotecnologia, la bioquímica, la biologia i
la biologia ambiental. Em va interessar molt però vaig adonar-me que, en un futur,
preferiria tractar amb pacients i no pas estudiar la naturalesa dels éssers vius o, des
d’un laboratori, intentar trobar la cura per al càncer.
Anar a visitar la UAB m’ha servit per tenir les idees una mica més clares, tot i que
encara no he pogut acabar de traçar el camí cap al meu futur: per una banda, també
m’agrada odontologia i, per l’altra, periodisme, malgrat que estigui estudiant el
batxillerat científic.
Mar Suy Saurina
2n de batxillerat
Institut Vilablareix.
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Va ser només arribar a l’Autònoma de Barcelona que vam quedar submergits en
l’ambient universitari. Desenes de llargs blocs d’edificis, pintades a les parets amb
missatges comunistes revolucionaris (en recordo un que deia “De les cendres reneix
poble, classe i llengua”), alumnes amunt i avall amb carpetes carregades de fulls,
corredisses als passadissos, la cantina plena d’alumnes discutint temes d’actualitat
política... En efecte, la Universitat Autònoma de Barcelona es correspon a la imatge
que les pel•lícules ens transmeten d’aquests grans nuclis estudiantils.
L’Autònoma ofereix un ampli ventall de graus en camps com l’enginyeria, les ciències
de la salut, l’economia, les ciències jurídiques, la filologia... i un professorat de gran
qualitat que utilitza uns mètodes que garanteixen un reeixit futur professional. Entre
els graus amb més demanda destaquen els de Medicina, Economia i Enginyeria
informàtica amb 320, 270 i 160 places, respectivament.
Però l’Autònoma no només ofereix una molt bona oferta estudiantil (és considerada
la millor universitat a l’Estat espanyol), sinó que dona la possibilitat als alumnes de
gaudir de serveis com pistes de pàdel, camp de futbol, piscines (una d’exterior i una
de climatitzada), cinema, autobús gratuït per moure’s arreu del campus...
Així doncs, resulta obvi que milers de catalans pensin que la Universitat Autònoma
de Barcelona és el lloc idoni per estudiar el seu grau i gaudir de la vida universitària,
alhora que gaudeixen d’una educació de qualitat.
És per això que els alumnes de l’Institut de Vilablareix visitàrem les diferents
facultats el dia de Portes Obertes. Vam poder accedir a les xerrades que tots els
graus que es cursen a la universitat donaven, per així saber amb més detall quins
són els objectius del grau, conèixer les assignatures que s’imparteixen, parlar de
les sortides professionals, estudiar el cost econòmic de cada curs… La valoració
d’aquestes xerrades és prou bona. Eren molts els alumnes que deien “ara entenc
què es fa en aquest grau” o “ja sé que aquesta carrera està feta al meu gust!”.
Jordi Ferrer Braó, 2n de batxillerat
Institut Vilablareix.

Pintada reivindicativa
del Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans
a la Universitat Autònoma
de Barcelona

Skating Quart Llambilles
Des del Club Skating Quart-Llambilles us
volem informar de tota l’activitat portada
a terme els últims mesos:
El club ha estat actiu al 100%, participant
en diferents festivals de la província de
Girona i preparant dos musicals benèfics
així com un nou trofeu de ceràmica,
que es celebrarà aquest mes al nostre
municipi.
Durant el passat mes de Febrer, les
nostres 3 "banyistes" es varen desplaçar
a Figueres... Tot i que feia fred, varen
refrescar el festival i, com sempre, van
animar a tot el públic, la sorpresa final
de la seva pancarta, va estar molt ben
rebuda! Una forta picada de mans també
als pares i mares que hi van col·laborar!

a tots els representants del nostre
club, el públic va tornar a gaudir d'unes
bones coreografies, d'un bon vestuari i
maquillatge, i... d'unes patinadores que
fan goix de ser vistes a la pista!
Finalment el quartet de motors, compost
per la Laia Serra, Sara Granados, Clàudia
Ribot i Judit Pons, s'ha classificat per
poder participar a la territorial de Girona
el proper 10 de juny, al pavelló de Ripoll,
on es disputaran les finals catalanes!
Des d'aquí els i desitgem MOLTA SORT
i molts d'ànims!!!

Les nostres patinadores Clàudia Ribot i
Sara Granados van aprovar les proves
federatives del nivell A, amb molt bones
puntuacions... Felicitats a les dues!
També volem donar l'enhorabona a la
Laia Serra, per haver assolit el Certificat
d’Aptitud! Molts ànims a totes les
patinadores que aquest any es preparen
per aprovar el nivell C (Maria Ibanco,
Afra Pibernat, Susanna Ruiz, Cristina
Martin, Laia Seminago, Aleida Bates,
Júlia Pérez, Cristina Deu, Èrika Ayuso,
Judit i Elisabeth Delgado).
Durant el mes d'Abril i Maig, la
participació dels nostres quartets i
terçets al Consell Comarcal ha estat
esplèndida. El triomf dels tres primers
llocs en la modalitat de quartets es va
quedar a casa! Enhorabona i felicitats

ES POR TS

21

22
Club Skating Quart-Llambilles també
ha estat preparant els propers
esdeveniments de la gala benèfica amb
el musical de "TITANIC", que tindrà lloc
el dia 27 de maig a Platja D’Aro i el 3
de Juny a Quart. Entre d'altres entitats,
també anirà a favor de l'Onco-Lliga del
nostre poble, que s'ocupa de vetllar
per a nens i nenes malalts de càncer.
Hi participaran tots els components del
club, des dels més petits fins als més
grans, doncs el grup d’Adults també
farà presència a a la pista amb una
coreografia molt treballada i digna de
veure!
Felicitats també a tots els grups de xou,
terçets i quartets que s’estan preparant
pel Trofeu Ceràmica de Quart. Des de la
junta directiva aquesta temporada volem
felicitar també la bona feina portada
a terme gràcies al nostre equip tècnic,

gràcies per la bona col·laboració i el
bon fer de tots els pares i mares, agrair
també la feina de tots aquells qui vau
col•laborar en la diada de portes obertes
que vam fer el dia 7 de Maig a la pista de
Palol d’Onyar, junt amb el servei de Bar
que vam oferir com a entitat de Quart a
l’Associació L’Enduret de Girona!
Encarant la temporada d'estiu, ens
venen nous projectes com el casal
artístic de Quart, pel qual ja tenim obertes
les inscripcions... Començarà l’última
setmana del mes de Juny i durarà tot el
Juliol! Si teniu ganes de passar-vos-ho
bé, d'aprendre i de gaudir de l'estiu... us
hi esperem!

Per a més informació podeu dirigir-vos al correu
del club (info@quart-pati.com) o bé al telèfon:
677-79-80-83.

Campus “Xuta l’estiu“
Un any més, i ja en són 11, que durant el període d’estiu la Unió Esportiva Quart
organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament (disponibilitat d’instal·lacions) un
Campus de futbol.
El Xuta a l’estiu és ja un campus consolidat per la gran acceptació que ha tingut en
edicions anteriors.
Aquest any com a novetat, que ja la varem introduir en el passat campus de Setmana
Santa, hi hauran activitats amb anglès, creiem que es una bona oportunitat per
ampliar coneixements amb aquest idioma aprofitant les activitats lúdiques i d’esbarjo
que ens dona en propi campus. A banda dels objectius propis del campus que no
són altres que:
•

Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics que integren el futbol.

•

Col·laborar en l’educació integral del nen/a potenciant valors com el companyonia,
el joc net, els hàbits d’higiene...etc.

Desitgem que ompli totes les vostres expectatives i un any més sigui tot un èxit.
Unió Esportiva Quart
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Competicions del MIC
La Diputació
va premiar a la
UEQUART per la
seva participació
a les competicions
del MIC el passat
dia 4 de maig a les
18h.

Sopar de cloenda CB Quart
És una nit de comiats i d'agraïments.
S'acaba una temporada d'esport i de
partits. De trobades i d'entrenaments.
Un sopar de germanor de tots els equips,
des de l'escola fins als sèniors. Tots els
que hi eren i els que no.
Tots asseguts a taula.... gaudint del que es
feia, de vídeos, de somriures, i vivències...
Aquesta nit la junta, el club, va tenir unes
paraules, per acomiadar a l'Alfons Órtiz,
que es jubila.
Mil raons van sonar per estar agraïts
dels

jugadors,

entrenadors,

familiars,

patrocinadors, coordinadors i membres de
la junta.
Tots plegats i junts ens vam acomiadar fins
a la temporada vinent.
El club va donar les gràcies per ser-hi. I
per convidar-los a seguir endavant amb el
projecte de viure el bàsquet com esport i
Sense vosaltres no hagués sigut el mateix.

com una filosofia de gaudir del que es fa
en tot moment.

Gràcies per ser-hi. Un, dos, tres ... Quart
Bon estiu a tots!

Exposició del sol
Tot i que el sol té efectes fisiològics positius ( estimula la síntesi de Vitamina D, afavoreix
la circulació de la sang i actua com a tractament d’algunes afeccions cutànies), una
exposició elevada als raigs del sol, és perjudicial. Després d’una exposició solar,
les cremades són els efectes més evidents, però hi ha efectes adversos que no són
immediats i que també hem de tenir en compte ( les persones que han estat moltes hores
exposats al sol poden manifestar amb el temps: envelliment cutani amb arrugues, taques
a la pell que a la llarga poden esdevenir càncer o tumoracions cutànies).
Al néixer ja disposem d’una capacitat d’adaptació al sol. Aquest és el nostre fototip. Hi
ha persones amb una capacitat menor ( persones de pell clara o persones pèl-roges ), i
són aquest grup de persones les que tenen una capacitat més reduïda per resistir al sol.
Els nens són el grup de població en els que més s’ha d’extremar la fotoprotecció.
És molt important protegir els nens dels efectes adversos dels raigs ultraviolats del sol.
Les mesures inclouen conductes d’evitació solar, protegint-los amb roba, gorra, ulleres
de sol i la utilització de cremes protectores.
PROTECCIÓ SOLAR

durant hores.

Recomanacions

- Beure aigua i altres líquids (que no

- Evitar pulveritzacions d’aigua mentre

siguin begudes alcohòliques) per tal

estem exposats al sol.

d’evitar la deshidratació.

- No utilitzar perfums o colònies

Filtres solars

alcohòliques que continguin essències

Molts cops la radiació solar que arriba

vegetals, ja que són fotosensibilitzants.

a la pell és superior al que aquesta pot

- Escollir el fotoprotector més adient al

resistir, per la qual cosa és necessària

fototip de pell.

una protecció addicional.

- Utilitzar protecció solar encara que

Segons la forma d’actuació, els filtres

estigui ennuvolat.
- No exposar-nos al sol entre les 12 i les
16 hores.
- Protegir el cap amb una gorra amb
visera, els ulls amb ulleres adequades i

solars es classifiquen en físics, químics i
biològics.
- Filtres físics: ( pantalles totals ) : són
impermeables a la radiació solar i
actuen sobre la radiació per reflexió, és a

els llavis amb protecció labial.

dir, reflecteixen la llum. Els més

- Estar en moviment. No és aconsellable

utilitzats són : l’òxid de zenc, el diòxid de

estirar-se al sol i mantenir-se immòbil

titani i la mica.

S ALUT
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- Filtres químics : actuen per absorció

4- Resteu en espais d’ombra en les hores

de la radiació solar ultraviolada. Els

centrals del dia entre les 12 del migdia

més coneguts son el PABA (àcid para-

i les 4 de la tarda quan la intensitat de

amino benzòic ), l’àcid cinàmic, l’àcid
sulfònic, l’alcanfor, la benzofenona i el
dibenzoilmetà).

les radiacions solars és més intensa i la
possibilitat de cremades solars és més
gran.

- Filtres biològics: incorporen vitamines
en la seva composició per tal de
reforçar l’acció tant dels filtres químics
com dels físics. Les Vitamines A, E i
B5 incorporades tenen efectes
antioxidants i actuen bloquejant l’acció
dels radicals lliures, per tal que es
converteixin en agents preventius del
fotoenvelliment i del càncer cutani.
Consells d’utilització del
fotoprotector:
Per obtenir un resultat òptim en la
utilització d’un fotoprotector, s’han de

EL SOL I ELS NENS

seguir unes normes bàsiques:

És molt important ensenyar als nens a

1- Cal protegir-se tots els dies, també

protegir-se del sol des de petits, doncs

els ennuvolats, ja que les radiacions

els efectes de la radiació solar son

passen a través dels núvols.

acumulatius i irreversibles. La pell dels

2- Si voleu prendre el sol, comenceu a

nens presenta diferències respecte a la pell

fer-ho de manera gradual.

dels adults, i cal proporcionar-li una

3- Apliqueu filtre solar amb factor de

protecció adequada.

protecció adequat al tipus de pell (i com

No s’hauria d’exposar al sol a nens menors

a mínim de 15 SPF) 20 o 30 minuts

de 6 mesos, la FDA (American

abans de l’exposició al sol i cada dues

Food & Drug )no recomana l’aplicació de

hores, després de cada bany o si es

fotoprotectors en nens més petits de

sua molt, ja que per aplicar-lo, la pell

6 mesos i es recomana limitar la exposició

hauria d’estar ben seca. Poseu-vos la
quantitat adequada i comproveu la data
de caducitat.

solar a menors de 3 anys.
Text i imatge:
EQUIP DE PEDIATRIA DEL C.L DE QUART
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Montnegre al segle XIV d’Elvis Mallorquí
El passat dia 12 de maig a la sala temporal
del Museu de la Terrissa de Quart es va
presentar el llibre “Montnegre al segle XIV”
del historiador Elvis Mallorquí, editat per
l’Ajuntament de Quart amb el suport de la
Diputació de Girona.
La presentació va anar a càrrec del mateix
autor, Elvis Mallorquí, de l’Eloi Madrià,
bosquetà, pelador de suro i de l’Alcalde
de Quart, Pere Cabarrocas Sitjes. I
anava acompanyada d’una exposició de
fotografies d’en Jordi S. Carrera.
Entre el públic assistent hi havia els
actuals propietaris dels masos habitats de
Montnegre
El llibre, inclou un índex de noms de
persones i de llocs i esdevé un estudi
complet sobre els capbreus de 1314 i 1356
Fotografies presentació. Autor: Jordi S. Carrera

del monestir de Santa Maria de Cervià
relatius al veïnat de Montnegre que permet
entendre la història de les comunitats
rurals.

Exposició temporal “de la terra al negre”
de Miquel Planas de l’1 al 30 de juliol
El passat dia 1 de juliol s’inaugurà l’exposició d’aquest
artista nascut a Palma de Mallorca i Catedràtic
d’Escultura a la Facultat de Belles Arts de Barcelona.
La seva feina creativa es centra especialment en
l’escultura. El seu l treball evidencia un gran interès per
la terra i per l’espai. En aquesta ocasió va presentar
una sèrie de plats en ceràmica negra i obres sobre
paper a partir dels mateixos plats.
La mostra restarà oberta fins el 30 de juliol.

M US EU

El municipi de Quart participa a la campanya “Hola Ceràmica“
El municipi de Quart va participar el passat
dia 3 de juny a la iniciativa ’“Hola Cerámica”
organitzat per l’Associació Espanyola de
Ciutats de la Ceràmica amb la col•laboració
de diverses institucions amb l’objectiu de
reivindicar el valor de l’art i preservar l’ofici.
Arreu de l’estat espanyol es van dur a terme
més de 60 activitats repartides entre els
municipis participants.
El Museu de la Terrissa de Quart amb la col·laboració i participació de l’Associació de
Terrissers Artesans de Quart va organitzar una jornada de portes obertes, demostració
de torn i una visita guiada on a les 12 h.
I Ceràmiques Marcó va oferir una visita guiada al seu taller.
Fotografia: Museu de la Terrissa de Quart

La terrissa de Quart al magazine “Culturae”
El darrer número del magazine cultural GironaRoussillon “Culturae”, número 11 del 2017, dedica un
extens reportatge a la terrissa de casa nostra, titulat
“Fang a les venes”.
Fa un extens repàs a tot el món terrisser de Quart, als
obradors actuals del municipi, a l’Associació de Terrissers
Artesans de Quart i al Museu de la Terrissa de Quart.
A més també hi ha un ampli reportatge sobre “Sant
Vicens, temple de la céramique” a Perpinyà. Un important
centre de creació i fabricació de ceràmica.
El magazine s’edita en català, castellà i francès, és
gratuït i es pot trobar en diferents establiments de totes
les comarques Gironines i del Rosselló.
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Signatura de dipòsit d’una peça
El passat més de juny va tenir lloc la
signatura del document de dipòsit d’un cossi
que la Sra. Consuelo Alcón Monforte, viuda
de Valentí Prats, en nom de la seva família,
va realitzar al Museu de la Terrissa de Quart.
Es tracta d’un cossi de terrissa negra,
realitzat per en Valentí Prats, datat al 1964
i amb unes mides de 107cm d’alt x 80 cm
de diàmetre. Dita peça, original per la seva
A la imatge el moment de la signatura. forma, es pot contemplar a l’entrada de la
Foto Ajuntament de Quart sala temporal del museu.

Exposició del simposi de ceràmica negre
a l’ACC de Barcelona
Exposició del simposi de ceràmica negre a
l’ACC de Barcelona
El dia 27 de juny es va inaugurar a la seu
de l’Associació de Ceramistes de Catalunya
a Barcelona la mostra del Simposi de
ceràmica negra que va tenir lloc a Quart el
passat juliol del 2016.
Es tracta del conjunt de peces cuites en
negra que van realitzar la dotzena d’artistes
estrangers que van estar a Quart el passat
mes de juliol per conèixer el tipus de fang
i la tècnica de cocció típica de Quart. Amb
la col•laboració de l’Associació de Terrissers
Artesans de Quart
La mostra es pot visitar fins el 19 de juliol
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Biblioteca Miquel Pairolí
La dinamització de la biblioteca pública de Quart, Miquel Pairolí, situada al Local Social
de Quart, ha estat un èxit, tanmateix la separació de la zona infantil ha donat la possibilitat
de que els pares i les mares puguin llegir contes als més petits sense molestar als més
grans que dediquen el seu temps a la biblioteca per estudiar o fer deures.
Us recordem que per fer ús del servei de préstec de llibres cal tenir el carnet bibliotecari
municipal, que el podeu sol·licitar, omplint una instància allà mateix.
Per un bon manteniment i ús de les instal·lacions us recordem que cal complir la normativa
que resta exposada als panells informatius, així com a l’entrada de la sala: no menjar ni
beure a la sala, mantenir el telèfon mòbil en silenci, no cridar, no jugar dins la sala, fer un
ús acadèmic dels ordinadors i no utilitzar-los per jugar-hi,...

L’horari de la Biblioteca Miquel Pairolí de Quart el mes de juliol serà:
Matins dimarts i dijous de 10 a 12:30h.
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16:30 a 20h.
Dimecres Tancat
Del 4 al 31 d’agost la biblioteca romandrà tancada.
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La Llar de jubilats celebra Sant Jordi i acomiada el curs
Sant Jordi que aquest anys va caure en
diumenge va ser especialment celebrat
pels socis i sòcies de la Llar de Jubilats de
Quart. A la tarda es van repartir prop de 200
roses després del concert de la Coral Santa
Margarida al Museu de la Terrissa i del picapica al Local Social.
El ball que s’ha anat fent cada divendres amb
molt bona assistència es clourà el 30 de juny
amb un berenar especial.
La Junta de la Llar desitja un bon estiu a tots
els lectors del Celrè.

Un moment de la celebració de la diada de Sant Jordi.
(Fotografies: Joan Vicens)

Festa Major a Palol d’Onyar
Com cada any arriba la festa major a la nostra petita població, Palol d’Onyar. A partir
del diumenge 23 de juliol encetem una setmana plena d’activitats i competicions que
pretenen portar gresca i diversió a tots els veïns del municipi.
Aquesta ja serà la tercera edició de les Olimpíades Populars que presenten moltes
sorpreses i modificacions per fer-les un espectacle millor.
Per qui encara no estigui familiaritzat amb aquesta competició, les Olimpíades Populars
consisteixen en la divisió de tots els participants a les festes majors de Palol d’Onyar en
dos equips i, durant el transcurs de les festes, van competint en diverses proves.
Finalment un comitè decideix l’equip guanyador en base diferents ítems com: els
guanyadors de les proves, originalitat en la vestimenta, decoració de cases i petits detalls
que fan enriquir el nostre poble.
Esperem la vostra col·laboració!

EN T I T A T S

Joventut Palol d’Onyar i Comissió de Festes de Palol d’Onyar

Petits Nins
El curs 2016-1017 de Petits Nins ja va arribant a
la seva fi. I què ràpid que passen els anys quan es
gaudeix en família amb els petits de la casa!
Aquest tercer trimestre el vàrem començar el passat
dia 4 d’abril amb un fantàstic taller de cuina de
mones de xocolata, amb l’ajuda d’un increïble mestre
pastisser, i l’acabarem el proper dia 28 de juny amb la
nostra tradicional festa de final de curs.
Com cada any ens trobareu presents a la Festa
Major. Gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament de Quart hem
organitzat una fantàstica actuació musical de “El Pot
Petit” amb la seva actuació “Riallades”. Un espectacle
molt festiu i especial que combina la música i les
danses amb el que petits i grans passaran una molt
bona estona! Serà el proper 9 de juliol a la tarda. Feu-li
un lloc a les vostres agendes!
A més a més, enguany l’Ajuntament de Quart ens ha
convidat a participar en una trobada d’Associacions
el dia 8 de juliol de 19h a 21h on ens podeu venir a
conèixer i us explicarem de forma més propera què és
el que fem a Petits Nins.
I què hem fet aquest trimestre? Doncs hem fet tallers
de cuina, excursions, hem celebrat dies especials, ens
han visitat professionals, i hem fet experimentacions
adaptades a la primavera i a l’estiu. A més a més, la
Maria Mercé Roca ens va venir a visitar per presentarnos el seu últim llibre “L’hort del senyor Puig”.
El proper diumenge 18 de juny també farem la nostra
excursió familiar anual, a la Granja Escola Can Raurell!
T’agradaria formar part d’aquesta gran família?
Doncs només ens heu d’escriure a la nostra adreça
de correu electrònic: petitsninsquart@gmail.com . I si
voleu veure les activitats que fem a Petits Nins ens
trobareu al Facebook a l’adreça: www.facebook.com/
petitsnins .
BON ESTIU A TOTHOM!
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Estació Jove

Sortida al
cinema:
El Bebé Jefazo

Taller de Capgrossos
Amb la tallarista Marta Salvador i l’ajuda de l’Associació de
Terrissers i Futbol Sala s’estan elaborant 3 capgrossos que
es presentaran a la Festa Major. De moment, a les fotos us
podem ensenyar com estem creant els prototips amb fang

Associació de Terrissers Artesans de Quart
Aquest trimestre hem començat l’ estudi d’ investigació i documentació de les cases
terrisseres del nostre municipi, hem posat fil a l’ agulla començant pels obradors de La
Creueta , hem fet les primeres entrevistes, testimonis vius del nostre ofici.
D’ altra banda, aquests darrers dies hem col·laborat amb el Museu de la Terrissa en les
jornades “ Hola Ceràmica” aportant una visita guiada coincident amb la jornada de portes
obertes del Museu, fet que hem aprofitat per treure les rodes al pati , per apropar l’ ofici
als visitants i vianants, oferint-los demostracions i la possibilitat de tastar el treball amb
la roda de terrisser.
Hem visitat recentment el Museu Amphoralis a Sallèles d’Aude per conèixer una vila
terrissera gal·loromana, productora d’àmfores per al vi, hem vist els seus forns, la
reproducció d’ una casa de terrissers, els espais de tallers, un jardí de plantes aromàtiques
...una visita molt recomanable que vam completar apropant-nos a Narbona per conèixer
la seva catedral. Va ser una visita relaxada, profitosa i sobretot amb molt bona companyia.
Acabem trimestre i acabem també els
cursos de roda que estem duent a terme
al Museu, molt satisfets dels resultats
tancarem el curs amb una cuita vermella
de germanor al forn de negre del Museu.
Però això no acaba aquí, sinó que ja em
començat a programar els nous cursos i
activitats de cares al Setembre.
Si voleu contactar amb nosaltres us podeu
adreçar a terrissairesquart@gmail.com

Associació de Terrissers
Artesans de Quart.
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5a. Edició de l’Open BTT 2017 de Quart
Un any més el club “Quart de Volta” ha organitzat
una cursa de l’Open BTT
L' excampió del món de descens Tomas Misser
s' imposa en l' "Open de BTT Càrniques Celrà"
de Quart i Laura Terradas primera fèmina elit, a
destacar entre totes les categories.
Una gran diada de BTT amb 250 participants amb
uns circuits de 9, 2 i 1/2 km de corriols.
Agrair a tots els col·laboradors i patrocinadors per
fer possible la realització de la cursa.
Gràcies i fins a la propera !!

Sea Otter Europe de BTT Clàssiques
Quart de Volta col·laborat i participat en la "Sea
Otter Europe" de BTT Clàssiques, iniciativa del
company/soci Francesc Casas.
La "Sea Otter" és una gran fira de la bicicleta que
es fa cada any a Califòrnia i enguany s'ha exportat
el format a Europa escollint Girona com a seu.
La cursa de bicis BTT Clàssiques amb models
d'abans del 1995 en que l'ordre d'arribada era el
menys important.
Aficionats i professionals, amb moltes cares
conegudes, vam passar una estona molt divertida
i emocionant, recordant velles sensacions i
retrobant-nos amb les mítiques Klein Attitude,
Diamondback V-Link, Dakota, kona Explosiv Joe
Murray, Nishiki, ...
Associació Quart de Volta

Associació Amb Ulls de Dona
Des de l’associació de dones de quart us
volem desitjar una bona festa major i que
gaudiu al màxim de totes les activitats que
ens proposaran aquests dies! Una d’elles
serà la paradeta solidària que ,com cada
any, muntarem el diumenge de la festa,
a benefici dels nens més desafavorits
de les escoles del municipi. Enguany hi
podreu trobar un munt de bonics detalls
com cistells,ventalls, mocadors, bossetes
d’esmorzar,... i d’altres manualitats.
Estem acabant aquest curs amb el taller de cuina brasilera del 13 de maig que ha anat
a càrrec de la Priscil·la Vihgen. A partir del setembre continuarem amb la nostra volta al
món particular a través de les seves cuines. Us animem a participar-hi!
També seguirem oferint el curs d’abdominals hipopressius i gimnàstica pelviana, uns
exercicis especialment indicats per a les dones, que imparteix la Cèlia Serra, una gran
especialista .
I per acabar, us il·lustrem amb fotografies la presentació del llibre de Rafel Nadal “La
senyora Stendhal” del passat dijous 22 de juny al Museu de la Terrissa.
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Associació Excursionista de Quart
El mes de març vàrem cel·lebrar la tradicional calçotada al refugi . Mentre uns companyes
preparaven el dinar, d'altres varen fer una caminada fins a Santa Pellaia per agafar gana.
El mateix mes de març vàrem arribar-nos fins a la Vall del Bac, per pujar fins el Talló (1.288
m). Des d'aquest cim poguérem gaudir d'unes espectaculars vistes de tot el Pirineu, amb
el majestuós Canigó que, amb el dia tan clar que vam tenir, semblava que el poguéssim
tocar amb les mans. També tot el Golf de Roses, les Medes, el Castell de Montgrí, i, està
clar, tota la plana de l'Empordà. Una molt bona excursió per carregar piles.
A l'abril vàrem fer la vall d'Hortmoier, per arribar fins a Sant Miquel d'Hortmoier. La Vall és
una de les més encisadores de l'Alta Garrotxa. Un xic enlairada per damunt del delitós
Pla de Plancesilles, L'esglesiola romànica del segle XI, que roman enmig del silenci com
una relíquia d'èpoques passades, havia estat, com aquell que diu, enrunada, però fa uns
anys es va restaurar. Aquesta excursió la recomanem a tothom que li agradi gaudir de la
natura verge i salvatge encara. Bon tros del recorregut transcorre a l'esquerre de la riera
de Beget, amb unes gorgues espectaculars. És una ruta que té un grau de dificultat molt
baix i val la pena, un dia al matí, agafar la motxilla i anar-hi a fer un tomb.

Aprofitant

l'avinentesa,

volem

convidar-vos a fer la XXXIV Marxa
Popular que tindrà lloc el 9 de juliol
d'enguany. Ànims! Us hi esperem!.

Fem a Quart
FemaQuart, té l’objectiu de difondre la nostra
cultura, el nostre entorn i la vida saludable a
través d’activitats esportives, familiars, culturals
i socials. A l’ última junta de socis del 27 d’abril,
oberta a tothom, vam recollir propostes d’activitats
i suggeriments, vam compartir idees, intercanviar
impressions... i va sorgir la nova organització de
les nostres SUBSECCIONS per tal de poder arribar
a les espectatives de totes les propostes que ens
esteu fent arribar, que ja estan en marxa i esperem
poder fer-ne així més i millor:
QrtTEAM RUN_ Els dilluns és perfecte per aquells
que voleu iniciar-vos, sortidetes a l’abast de tothom
per fomentar l’hàbit de l esport entre amics.
QrtTEAM BIKE_ Us recordem a tots aquells
amants de la bicicleta, que ja podeu federar-vos
amb nosaltres!
QrtTEAM WALKING_

Ideal per fer salut,

desconnectar I passejar gaudint del nostre entorn
tot l’any.
QrtTEAM SWIM_ Aprofita aquest estiu, que ja
tenim conveni amb Vies Braves i ens ofereix
la possibilitat de conèixer nedant la nostra
espectacular Costa Brava.
Qrt Friends & Family_

Ideal per activitats amb

família I amics: nens, diumenges, muntanya, tast
de vins, cursos..
Us animem a fer les vostres propostes d’activitats a través de la nostra APP. Entre tots
posarem data i recursos per fer-la realitat. I tu, ja has pensat en la teva??
Que encara no tens accés?!? descarrega’t la APP desde la botiga del teu telèfon: i
gaudeix del munt d’activitats que QUART t’ofereix!!
Aprofitem per transmetre que tenim un poble increïble, molta gent, empreses privades i
entitats que ens ajuden, fent les seves aportacions, idees, comentaris, hores de feina per
millorar cada dia, i us ho volem agrair perquè sense vosaltres res d’això estaria passant!!
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Properes dates recollida de mobles

15
setembre

21
juliol
18
d’agost

17
novembre

20
d’octubre

Tercer divendres de cada mes, prèvia inscripció a
l’Ajuntament es realitza la recollida de trastos.
Recordeu que també podeu portar residus a la deixalleria de Girona al carrer
Carrer Joan Torró i Cabratosa, 7 (polígon Mas Xirgu). Si deixeu constància
del vostre pas un mínim de sis vegades l’any, obtindreu automàticament una
bonificació del 15% en la quota de la taxa d’escombraries de l’any següent.

atori

Record

Festes Majors del Municipi
Quart: Del 7 al 16 de juliol

Palol d’Onyar: Del 26 al 30 de juliol
Sant Mateu de Montnegre 5 d’agost
La Creueta: 12 i 13 d’agost

XIFR ES I N ÚME R O S

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.

TE L È FO N S
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

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

Escola 9d4t
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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.

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

Denúncia casos de Bulling
Tel. 900 018 018

Urgències 112
PRODAISA 972.202.078
(Incidències aigua i llum municipals)
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Pinzellades: Sant Sadurní de Palol d’Onyar
Després d’haver fet una breu pinzellada a la
història i a les característiques de l’església de
Santa Margarida de Quart, farem una segona
parada en l’església de Sant Sadurní de Palol
d’Onyar.
Aquesta església en concret té una característica
molt peculiar, i és que la seva història va
íntimament lligada a la del Castell de Palol.
El qual ha estat molt important en el nostre
Municipi, degut a que ha donat nom a diversos
dels veïnats que l’integren, com és el cas del
mateix Palol d’Onyar o del Castellar.
Segons diuen diversos autors, l’origen de
l’església de Sant Sadurní de Palol d’Onyar
hauria estat com a capella del castell, al qual
aquesta s’hi troba adossada. No hi ha gaires
dades històriques del Castell de Palol, però
semblaria ser que més que un castell, per les
seves dimensions, es tractava d’una casa forta
o d’una casa noble.
La primera dada que tenim de Sant Sadurní de
Palol d’Onyar com a parròquia, la trobem en una
escriptura de donació, datada de l’1 de maig
del 1041, recollida en la “Col·lecció Diplomàtica
de la Seu de Girona”. És una referència fins i
tot anterior a les que es disposen en relació al
castell.
D’aquesta manera, es pot deduir que, ja des de
l’Edat Mitjana, va anar arribant gent a la zona
per tal de treballar les terres adjacents al castell.
D’aquesta manera, i de mica en mica, es va anar
constituint el nucli de població. Aquesta població
devia anar en augment i així, el temple primitiu,
va haver de ser ampliat cap a principis del segle
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XV. Amb aquesta ampliació, ja es va començar a perdre el seu estil arquitectònic originari,
que era el romànic.
L’autonomia de l’església respecte al castell va tenir lloc al segle XVI. Fins llavors l’entrada
a aquesta es trobava al recinte intern del castell. A partir d’aquest any es va construir
l’accés al temple pels feligresos en general, en l’entrada lateral. El 2 d’octubre de 1516
es varen fer pagar deu florins als feligresos per a fer-ne la construcció. I des de llavors es
varen mantenir les dues entrades: una pels nobles i l’altra pels feligresos.
Posteriorment a l’església de Sant Sadurní s’han anat fent diverses reformes. Una al
segle XVII, on entre d’altres es va fer la torre del campanar (1627). Les darreres reformes
varen ser a l’interior de l’església i són relativament actuals, del 1964. Amb totes aquestes
reformes que s’han anat duent a terme al llarg dels segles, s’han perdut les referències
al seu estil arquitectònic originari.
En aquesta església encara s’hi celebra missa tots els dies festius a les 12:15h. I s’hi pot
accedir encara per l’entrada lateral. L’entrada des del castell ja no és utilitzable, donat el
mal estat de conservació en què es troba aquest.
T’ha interessat conèixer una mica més l’església de Sant Sadurní de Palol d’Onyar?
Doncs no et perdis el proper “Pinzellades”!
Cristina Troyano
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