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Aquest exemplar de la revista “Celré” que teniu a les mans 
té un significat especial : és el número 100.  Són cent 
exemplars que des d’aquell ja llunyà número 0 de la tardor 
de l’any 1987 s’han anat editant ininterrompudament 
cada trimestre. Durant tots aquests anys han passat 
moltes coses, el municipi s’ha transformat, la població ha 
canviat, els hàbits i costums també han variat,  però des 
de l’ajuntament, independentment de l’equip de govern 
que hi hagués, s’ha mantingut sempre la voluntat que aquest “Butlletí municipal” 
arribi puntualment a cada casa. Han canviat el disseny i els formats, s’han modificat 
continguts i seccions, però considerem que segueix essent una eina important i 
vàlida de comunicació i d’intercanvi amb els veïns i les entitats del municipi. Les 
noves tecnologies ho han revolucionat tot, la informació pot ser instantània, però el 
“Celrè” es manté com a referència municipal. Per molts anys!

Voldria aprofitar per donar les gràcies a tots els equips redactors i col·laboradors que 
durant tots aquests anys hi han participat. Seu és igualment el mèrit d’aquests cent 
números. En les pàgines interiors trobareu diferents reportatges que fan referència 
a aquesta efemèride, i en voldria destacar la participació dels diferents alcaldes que 
s’han succeït al llarg de tots aquests anys.  És un bon repàs, ni que sigui esquemàtic, 
a l’historia del municipi i un testimoni personal important de les seves vivències.  Em 
permeto recomanar-vos-el i agraeixo de cor la seva col·laboració. 

També voldria donar les gràcies a tots els integrants de les diferents comissions 
de festes: s’han celebrat un any més les festes dels diferents nuclis i el balanç és 
francament positiu. Tota la dedicació i treball realitzat no han estat en va, les festes 
majors han anat bé i sense incidències. Aviat ens tornarem a trobar per començar 
a preparar les de l’any vinent, reforçant allò que més èxit ha tingut i procurant 
incorporar les millores que calguin i que siguin assumibles. L’èxit de les festes només 
es pot mesurar amb la participació dels veïns i veïnes, i en aquest sentit, us vull 
donar les gràcies per la bona acollida de les propostes i la resposta positiva de 
tots vosaltres. No vull deixar de mencionar tampoc a tots els col·laboradors i els 
integrants de la Brigada Jove i de la Brigada Municipal per la seva bona disposició i 
ajuda perquè tot sortís de la millor manera. Així mateix han estat ben acollides les 
diferents fires i festes temàtiques celebrades, i això és un bon estímul a continuar 
per aquest camí.
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Pel que fa al curs que acabem de començar, faré referència al fulletó que hem 
repartit en el que es recullen tots els cursets, tallers i activitats esportives, formatives 
i recreatives que estan programades al municipi. Confiem que us sigui útil i que 
trobeu aquella activitat que us interessa. Les diferents entitats, clubs i associacions 
les han programat pensant en vosaltres i els vostres interessos. Des de l’ajuntament 
els donem suport i coordinem horaris i espais perquè tot vagi bé.
Així mateix voldria fer esment al quadernet que es repartirà de la programació de 
festes, celebracions i activitats culturals que es celebraran fins a finals d’any. Hem 
procurat que siguin variades i per a totes les edats. Us convidem a participar-hi.

En l’apartat d’obres municipals, recordar-vos que ja estan adjudicades i començaran 
en breu les obres de millora de la plaça i l’entorn del pavelló, les de l’asfaltatge i 
millora del camí del Paratge les Brugueres, les obres del pàrquing de davant de 
Cal Niñu, la millora del passatge Terrisser,  la construcció dels lavabos de Palol i la 
millora de la plaça Sant Mateu de Montnegre.

Per acabar, fer-vos saber que aviat rebreu a casa vostra un quadernet de participació 
ciutadana, com una petit enquesta, referent a diferents temes i qüestions del 
municipi. Ens interessa molt i ens va molt bé conèixer de primera mà les vostres 
inquietuds i opinions, i ho considerem una bona manera d’encarar les polítiques 
municipals, amb realisme i responent als problemes de la gent. Entre els diferents 
aspectes que es tracten, n’hi ha un que considero d’especial importància : es demana 
com creieu que ha de ser el sistema de recollida de deixalles. Les opcions són que 
segueixi com ara, el porta a porta o un sistema mixt. Hem de tenir en compte que 
properament es farà la concessió de la recollida pels propers deu anys, i , per tant, 
les respostes que doneu adquireixen especial rellevància ja que la faran decantar 
cap a un sistema o l’altre. Us animo a participar-hi, a formular-nos els dubtes o les 
preguntes que considereu oportunes i us agraeixo des d’ara la participació.

De moment res més.
Salutacions.

Carles Gutiérrez Medina 
L’Alcalde
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Al municipi de Quart ja tenim la nostra APP! La novetat respecte a la pàgina web 
o les xarxes socials és la possibilitat de comunicar una incidència mitjançant una 
fotografia que queda ubicada en el moment de realitzar-la o bé la possibilitat de 
respondre a les consultes que es facin properament. 

El procediment per descarregar gratuïtament 
l’aplicació anomenada Munni Quart és el mateix 
que per qualsevol altre aplicació: dirigiu-vos a 
l' App Store en el cas de ser usuaris d'iPhone 
o bé a la Play Store si sou usuaris de telèfons 
basats en el sistema Android i cerqueu l'aplicació 
MUNNI QUART i descarregueu-la.

Prova la APP Munni Quart

Per obrir una incidència el 
procediment es fàcil, us haureu de 
dirigir a l'apartat de color vermell 
(incidència) i en fer clic s'obrirà 
una pantalla per capturar una 
imatge, afegir el vostre comentari 
i donar-li a enviar. Heu de tenir en 
compte que la imatge s'enviarà 
d'acord amb la tarifació de dades 
que tingueu contractada amb el 
vostre operador. 

De la mateixa manera, per 
contestar l'enquesta, us haureu 
de dirigir a l'apartat consulta, 
la primera que realitzarem serà 
de prova i no tindrà validesa, 
únicament es comptabilitzarà 
l'enquesta en paper que us farem 
arribar.

L'ús d'aquesta aplicació és fàcil, ràpid 
i gratuït. Anima’t a comunicar-te i 

participar des del teu mòbil!
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El dilluns 17 de setembre es va iniciar el II Simposi Internacional de ceràmica negra 
al Museu de la Terrissa de Quart. Enguany hi participen 10 ceramistes d’Irlanda, 
Finlàndia, Noruega, Suècia i Catalunya. Alguns participants són membres de l’AIC 
(Acadèmia Internacional de Ceràmica). La seva estada durarà fins el dia 28 de 
setembre.  
Gràcies a la col·laboració de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart podran 
conèixer els materials, els mètodes de treball i la tècnica de coure en negre. El 
dissabte 22 de setembre es realitzà una cuita en negre per als participants del curs.
Sens dubte una trobada molt interessant.

El President de l’Associació de 
Terrissers Artesans de Quart, Josep 
Mestres, amb els participants. Foto 
Museu de la Terrissa de Quart.

Foto de grup durant l’encesa 
del forn de dissabte. 
Foto Gavarres 365



7

Consulta el llibret d’activitats d’aquest nou 
curs, el pots trobar tan a la bústia, a la web de 
l’Ajuntament com els diferents establiments 
municipals. Anima’t a fer activitats al municipi, 
hi ha molta varietat i per a totes les edats. 

Llibret d'activitats del curs 2018-2019

Vols passar una bona estona gaudint de la 
cultura? L’Ajuntament et proposa diferents 
activitats culturals durant els mesos de 
setembre a desembre. 

Llibret d'activitats culturals 
setembre-desembre

Aquest estiu l'associació de dones de Palol d'Onyar va demanar una posada a punt 
dels ordinadors del Local Social de Palol d'Onyar per tal de poder realitzar cursos 
d'aprenentatge d'informàtica. Alguns havien quedat obsolets i la xarxa estava 
malmesa. 
L'àrea de noves tecnologies va posar fil a l'agulla i  ja es pot dir que ja hi ha una xarxa 
totalment operativa amb 4 ordinadors preparats per treballar-hi. 

Ordinadors al Local Social de Palol d'Onyar
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L'entrada al pàrquing del Local Social de Quart

La plaça de la Creueta

Arranjament del camp de futbol de La Creueta

Pujada del carrer RavalPujada del carrer Raval
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S'inicien obres noves

La nova plaça del Pavelló així com el seu accés serà 
un canvi molt important pel nucli de Quart.

La Plaça Caterina Albert, deixarà de ser un espai 
mort per a convertirse en aparcament municipal

Arranjament del Paratge de les Brugueres

Es posaran lavabos a la 
zona esportiva/barbacoes 
de Palol d’Onyar

Es millorarà el Passatge 
Terrisser
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També estarà disponible a 
l'App MUNNI QUART, com a prova de 

foc, tot i així encara es comptabilitzaran
 les enquestes respostes en paper.
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Properament rebreu una enquesta per opinar en família. Aquest cop, els temes 
a reflexionar seran:
- Model de recollida de residus.
- L'agent cívic.
- Activitats que s'han celebrat al llarg de l'any.
- La biblioteca Miquel Pairolí.
- Les sortides i activitats dels Joves.
Passos a seguir per poder participar:
1. Rebreu l’enquesta a casa.
2. Omplir-lo amb la participació de tots els membres de la casa. Teniu temps 
fins el 31 d’octubre del 2018.
3. Entregar-ho a un dels establiments municipals: l’Ajuntament, la Llar d’Infants, 
l’Estació Jove o la Biblioteca Miquel Pairolí.
4. Es comunicarà el retorn dels resultats a través de la revista Celrè i web de 
l’Ajuntament.

Propera enquesta
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Gran assistència al primer torneig de la FIFA 
18 que ha tingut cita a l’Estació Jove durant els 
dies 9,10 i 11 de juliol. 
Al llarg d’aquests tres intenses tardes de la 
setmana de la Festa Major els joves inscrits  
han jugat varis partits per mostrat les seves 
habilitats. Ha estat renyit i s’ha viscut moltes 
emocions.  A destacar la gran participació en 
aquest esdeveniment. La intenció es tornar a 
repetir-ho el proper Nadal. 

Moltes gràcies a tots els participants pel seu 
entusiasme i fer que aquesta activitat sigui tot 
un èxit!

Torneig FIFA 18
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Casal Jove 12@16

Els joves que s’han inscrit al Casal Jove 
12@16 han pogut gaudit de nombroses 
activitat, on destaquem la decoració 
de les casetes de la festa major, la 
piscina diària  i el compartir activitats 
amb casals joves d’altres municipis del 
Gironès.
La valoració general dels joves és 
positiva, ja que ha suposat un lloc on 
divertir-se amb els seus companys i 
companyes gaudint dels matins de 
juliol.
 
Esperem que l’estiu pròxim sigui igual 
o millor que aquest!



13

Agenda  i activitats per joves! 
Inscripció prèvia trucant al 972 46 94 51 o a l'Estació Jove

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE: NOVA GAMA
OCTUBRE

JOCS DE TAULA

De 10 a 12 anys: 

Dimarts 16 de 17h. a 18:30h.

De 12 a 16 anys: 

Dijous 18 de 17h. a 19h.

FUTBOLÍ I PING- PONG

De 10 a 12 anys: 

Dimarts 23 de 17h. a 18h.

PLAYSTATION

De 12 a 16 anys: 

Dijous 25 de 18.h a 19h.

De 10 a 12 anys: 

Dimarts 30 de 18h. a 19h.

NOVEMBRE
APRENENT A LLIGAR

De 12 a 16 anys: 

Dijous 8, 15, 22 i 29 de 
18:30h. a 20h.

DESEMBRE
II TORNEIG FIFA18

De 10 a 21 anys empadronats: 
Divendres 21 i dissabte 22.

1r premi: Targeta regal de 90€

2n premi: Targeta regal de 50€ 

Consulteu bases a la web de l’Ajuntament (zona 
jove). Descarrega’t la inscripció i entrega-la 
a l’Estació Jove Les places són limitades!!! 

Espavila’t i apunta’t ja!

 AQUEST TORNEIG NO ESTÀ AFILIAT NI 
PATROCINAT PER ELECTRÒNIC ART INC, 

NI PELS SEUS LLICENCIATS.
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Quart ha consolidat durant l’últim any el Taller de Manteniment de la Memòria i 
el Curs de Gimnàstica Física adreçades a la gent gran i organitzades per la divisió 
de gerontologia de Jubilus Grup. El taller i el curs han estat concebuts perquè la 
gent gran tingui accés a activitats de salut global: mental, física i social. Aquestes 
sessions estan dirigides per psicòlegs i fisioterapeutes de Jubilus.
Les activitats han arrelat i els usuaris ja les associen a un servei propi de la vila.
En ambdós casos les persones que han fet ús dels serveis han qualificat molt 
positivament, a través d’enquestes anònimes, les dues activitats. Pel que fa al Taller 
de Manteniment de la Memòria, tots els participants han indicat que s’apuntaran 
al següent curs, atès que el grau de preocupació envers la pèrdua de la memòria 
és molt elevat, i han fet constar la seva satisfacció respecte el nombre de sessions 
setmanals i la qualitat dels terapeutes que els han atès. És cert que hi ha usuaris 
que després de participar en aquests tallers de 37 sessions d’una hora de durada 
poden percebre millores sobretot pel que fa als nivells d’autoestima i la manera 
d’encarar dificultats cognitives. El grup ha estat presidit per una forta heterogeneïtat 
i els tècnics plantegem la possibilitat de doblar el curs per a poder atendre millor les 
necessitats de cadascú vist que hi ha participants que requereixen una atenció més 
específica. Pel que fa la mitjana d’edat es trobava en els 77 anys, hi havia diferències 
d’edat dins del mateix grup de fins a 35 anys, ja que hi han participat persones 
des de 58 a 93 anys. Aquesta doble heterogeneïtat en edat i de característiques 
influents en els rendiments de memòria, ha requerit un tracte curós.

L’objectiu del curs de Gimnàstica Física de Manteniment és realitzar exercici físic 
en grup, combatre el sedentarisme i fomentar un envelliment actiu i satisfactori.És 
important, i així ho fem en el curs, treballar la ment alhora que es tonifica el cos i 
es genera un espai de relació social que els participants han agraït. Cal dir que el 
grup del darrer any estava molt cohesionat i motivat, cosa que ha permès fer un 
treball molt bo en les sessions (controlades en tot moment per una fisioterapeuta). 
Tal i com ha passat en el Taller de Manteniment de la Memòria la valoració dels 
participants és altíssima.

Un 87% han atorgat un 10 al curs, però el més important és que un 75% creuen 
que els ha permès millorar el seu estat físic i que el 100% s’ha compromès a portar 
a terme els exercicis i les recomanacions del curs durant l’estiu. De fet aquest curs 
que acostuma a finalitzar a finals de juny, s’ha hagut d’ allargar fins a la primera 
quinzena de juliol a petició dels usuaris.

Gent gran en forma física i mental a Quart
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Agenda de Ball de la Llar de Jubilats i Pensionistes
Preu entrada + berenar i cava= 7€   Local Social de Quart 17:45h.

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE: NOVA GAMA

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE: PEP I Mª JOSÉ

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE:CHUS STA. COLOMA

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE: XAVI ROS

DIVENDRES 7 DE DESEMBRE: DAVID CASAS

DIVENDRES 14  DE DESEMBRE: JOSEP (OSTRES OSTRES).

Cal dir que el compromís de les persones que s’han apuntat al taller i al curs és 
molt alt. L’índex d’assistència ha estat molt elevat i les absències sempre han estat 
justificades. Les dades sobre participació s’han anat transmeten a la regidora de 
Gent Gran de l’Ajuntament de Quart perquè en pogués fer un seguiment. Després  de 
la darrera experiència, des de Jubilus corroborem la necessitat d’aquests programes 
de salut comunitària, especialment en l’àmbit cognitiu i per aquelles persones que 
tenen accés a l’activitat via recomanació dels propis facultatius de l’Àrea Bàsica de 
Salut del Municipi. Hi ha una forta i constant motivació del usuaris a superar-se i 
deixar-se acompanyar en un procés que a voltes per raons d’envelliment associat 
algun tipus de malaltia, condueix a la dependència cognitiva i/o física, el que ens 
porta a confirmar que és imprescindible mantenir i fer créixer aquests programes. 
Per a nosaltres, formen part de la “recepta social” que la gent gran necessita per 
tenir una millor qualitat de vida i millorar també el seu nivell de socialització en 
un moment de la vida on moltes persones opten per l’aïllament, forçades pels 
problemes cognitius o físics.

Jubilus Grup
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L'Alimentació Mediterrània, rica en verdures, hortalisses, fruita fresca i fruita seca, 
llegums, peix, derivats del blat i oli d’oliva, es considera un tipus d’alimentació molt 
saludable i equilibrada. S’ha de tenir present que avui en dia l’activitat física és inferior 
que antigament quan la majoria de la població desenvolupava funcions agràries, per 
tant, actualment, les quantitats d’aliments han de ser més baixes.

El model mediterrani es pot resumir de la següent manera:

1. Utilitzar oli d’oliva com a principal 
greix tant per cuinar com per amanir.

2. Potenciar el consum de fruites, 
verdures i hortalisses, mínim 5 racions 
al dia. Les verdures i hortalisses 
haurien d’estar presents en els 2 àpats 
principals del dia i almenys, en una 
d’ells, haurien d’estar en forma crua. 
Variar al màxim els tipus de verdura.

3. Prendre mínim 3 peces de fruita al 
dia. Variar al màxim el tipus de fruita. 
Prendre la fruita en forma de suc 
ocasionalment.

4. Incloure amb més freqüència els 
llegums (mínim 3 cops a la setmana).

5. Incloure fruits secs cada dia 
preferentment nous, avellanes i ametlles, 
crues, sense sal i sense garapinyar.

6.  El pa, la pasta, l’arròs i les patates 
haurien de formar part de la nostra 
alimentació diària, preferentment haurien 
de ser integrals.

7. Prioritzar el consum de peix (tant blanc 
com blau) i moderar el consum de carns, 
especialment les més grasses (xai, vedella 
i porc). L’ou és una bona alternativa a la 
carn o el peix.

8. Consumir diàriament productes làctics, 
principalment llet i iogurts preferiblement 
desnatats o amb poc greix.

9. Els aliments poc processats, frescos i 
de temporada són els més adequats.

10. L’aigua és la beguda per excel·lència. 
Per saber la quantitat d’aigua que s’ha de 
beure s’ha de tenir en comte la set de cada 
persona.
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11. No es recomana prendre cap tipus de beguda 
alcohòlica. El consum de vi ha de ser moderat i 
únicament per als adults, millor durant els àpats i en 
el context d’una alimentació equilibrada.

12. S’han de fer entre tres i cinc àpats al dia que es 
complementin entre ells.

13. L’esmorzar és un àpat decisiu en l’equilibri 
alimentari, però cal que sigui complert amb: 
Làctics: llet, iogurts, formatges, baixos en greix 
Cereals: pa, torrades, cereals d’esmorzar (sense 
ensucrar i millor integrals). i Fruita fresca.

14.
 

 El dinar i el sopar han de ser àpats 
complementaris i s’ha d’evitar la repetició d’aliments 
i preparacions.

15.
 

Realitzar activitat física tots els dies és tan 
important com menjar adequadament.

Text: Equip d'infermeria del CAP de Quart.
Fotografies: Pixabay®



18

E
d

u
ca

ci
ó AMPA Santa Margarida

Benvolgudes famílies,

Hem començat el nou curs, però d’aquest estiu ens agradaria destacar un parell de 
coses. Primer de tot el sopar de cloenda del curs escolar 2017-2018 de l’escola Sta. 
Margarida, el qual va estar ple de famílies que van poder gaudir d’una vetllada especial 
junt amb els mestres que durant el curs han acompanyat als nostres fills. Així com la 
varietat de casals que ens han ofert, on els nens i nenes han gaudit d’activitats lúdiques 
i refrescants amb companys de classe o nous amics.

Com cada any, el mes de Setembre ens recorda que les vacances s’han acabat (per a 
gairebé tothom) i que tot torna altre cop a la rutina. L’escola és el que per a la majoria 
de famílies inicia el retorn a la normalitat, sobretot pel que fa als horaris. D’aquest nou 
curs ens agradaria destacar la proposta que finalment es durà a terme amb els més 
petits de l’escola, ja que com a novetat s’oferirà la possibilitat de que facin la migdiada. 
Tots sabem que l’impàs de la Llar a l’escola és important, i poder disposar d’una estona 
de descans segur que els ajuda tenir una millor adaptació. També volíem mencionar 
la varietat d’activitats extraescolars que l’AMPA facilita, la majoria incloses en l’estona 
que tenen els nens i nenes després de dinar a les quals aquest any s’hi afegeix Escacs. 
Per últim,  l’acadèmia Kids&Us seguirà realitzant les Storytime durant alguns matins de 
dissabte, dels quals anireu rebent informació més detallada.

Des de l’AMPA us desitgem un molt bon curs a tots, pares, alumnes i mestres!
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Ha passat l’estiu. Tornem de les vacances i l’escola 9d4t torna a obrir les portes. L’alumnat 
del nostre centre educatiu comença un curs nou. I el comença amb la il·lusió de retrobar-
se amb les seves companyes i els seus companys, o fins i tot de fer-ne de nous com el cas 
dels més petits. El comença amb les ganes d’aprendre i consolidar nous coneixements, 
amb les ganes de créixer com a persones de futur i amb les ganes de compartir un espai 
comú.

Tot torna a la normalitat després d’un merescut temps de descans. Malauradament els 
nostres infants es veuran obligats a tornar a estudiar en barracons. Les famílies de l’escola 
estem lluitant des de fa temps per una construcció definitiva per a l’Escola 9d4t, sabem 
que és necessària i del tot imprescindible.

Aquest any hem aconseguit dues millores substancials que han fet dels barracons entorns 
més habitables. Una ha estat la instal·lació dels aires condicionats, i l’altre els panells 
acústics del menjador. El passat mes de febrer, l’AFA i l’escola 9d4t vam presentar a 
l’Ajuntament un escrit en què manifestàvem els problemes de soroll que patien els infants 
en el menjador del nostre centre.

Es presentava també un estudi tècnic on s’especificava que se superaven els llindars 
acústics desitjables i s’adjuntava una proposta d’actuació que consistia en la instal·lació 
de setze illes acústiques, que es va fer realitat a finals de curs gràcies a que l’Ajuntament 
es va fer càrrec del seu cost. Aprofitem doncs per agrair a l’Ajuntament des de l’escola i 
des de l’AFA la seva col·laboració.

El fet d’avançar en fer dels espais de l’escola ambients més agradables no treu que 
seguim reivindicant unes instal·lacions dignes d’una escola pública i de qualitat tal i com 
es mereixen tots els infants del món.

AFA 9d4t

CURS NOU:  algunes millores fetes i d’altres per arribar.

 AFA  
 

                                                                                                                              

 

Carrer  del Mas Ferriol número 1-3. 17242 Quart (Girona) – info@afanoudequart.cat- www.afanoudequart.cat 

ARTICLE CELRÈ MES DE SETEMBRE:  
CURS NOU: algunes millores fetes i d’altres per arribar.  

Ha passat l’estiu. Tornem de les vacances i l’escola 9d4t torna a obrir les portes. L’alumnat 
del nostre centre educatiu comença un curs nou. I el comença amb la il·lusió de retrobar-se 
amb les seves companyes i els seus companys, o fins i tot de fer-ne de nous com el cas dels 
més petits. El comença amb les ganes d’aprendre i consolidar nous coneixements, amb les 
ganes de créixer com a persones de futur i amb les ganes de compartir un espai comú. 

Tot torna a la normalitat després d’un merescut temps de descans. Malauradament els 
nostres infants es veuran obligats a tornar a estudiar en barracons. Les famílies de l’escola 
estem lluitant des de fa temps per una construcció definitiva per a l’Escola 9d4t, sabem 
que és necessària i del tot imprescindible.  

Aquest any hem aconseguit dues millores substancials que han fet dels barracons entorns 
més habitables. Una ha estat la instal·lació dels aires condicionats, i l’altre els panells 
acústics del menjador. El passat mes de febrer, l’AFA i l’escola 9d4t vam presentar a 
l’Ajuntament un escrit en què manifestàvem els problemes de soroll que patien els 
infants en el menjador del nostre centre.  

Es presentava també un estudi tècnic on s’especificava que se superaven els llindars 
acústics desitjables i s’adjuntava una proposta d’actuació que consistia en la instal·lació 
de setze illes acústiques, que es va fer realitat a finals de curs gràcies a que l’ajuntament 
es va fer càrrec del seu cost. Aprofitem doncs per agrair a l’Ajuntament des de l’escola i 
des de l’AFA la seva col·laboració. 

El fet d’avançar en fer dels espais de l’escola ambients més agradables no treu que seguim 
reivindicant unes instal·lacions dignes d’una escola pública i de qualitat tal i com es mereixen 
tots els infants del món. 
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Arriba el dia on tornem a veure els 
nostres companys i companyes. L’escola 
està canviada i totalment diferent de 
com la vam deixar l’últim dia del curs 
passat. Aquest canvi fa que la nostra 
escola sigui més divertida i acollidora.

Estem nerviosos però alhora feliços i 
contents perquè aquest és l’últim curs 
a l’escola ja que fem 6è i l’any que ve 
anirem a l’institut. 

La nostra classe és més gran i tenim 
més espai per llegir, per treballar i 
moure’ns. El sofà i les butaques que 
ens han posat a la classe ens donen 
molta tranquil·litat. A més a més, ens 
han ampliat la fusteria i ara tots els 
alumnes de la nostra escola la podem 
fer servir i elaborar coses ben boniques.

També hem descobert que sota 
l’estructura ens han posat un sorral 
amb forma d’estrella, dues cabanyes 
de fusta i una taula de ping-pong. Però 
la gran sorpresa d’aquest inici de curs 
és l’ampliació de l’escola amb un nou 
barracó en el que els nostres mestres 
han posat un aula de psicomotricitat 
preciosa on els més petits de l’escola 
podran divertir-se molt.

El primer dia ha estat genial i el temps 
ha passat volant.  De segur que serà un 
any ple d’emocions!

Autores: Martina & Itziar 
Alumnes de 6è de l'escola 9d4t

La tornada a l'escola
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Llar d'infants La Baldufa

Setembre, l'estiu s'acaba i l'escola comença.
Un nou curs carregat de nous projectes, il·lusions,  ganes de compartir, d'imaginar, 
d'experimentar  i viure noves experiències, amb tots aquells infants que retornen un any 
més i amb tots aquells que comencen per primera vegada aquesta nova etapa.

A tots ells i a les seves famílies,  benvinguts a la Baldufa i benvinguts al nou curs!!!
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Festa Major de Quart - XXXV Marxa Popular 
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Festa Major de Quart - Holi Festival 
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Festa Major de Quart - Correbars
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Primera Edició de la Festa de la dona

El 20 de juliol es va celebrar la primera 
edició de la Festa de la Dona, una activitat 
que enmarca en la recentment estrenada 
Regidoria d’Igualtat, creada per impulsar 
l’equitat de gènere, implementar polítiques 
d’igualtat i defensar els drets de les dones del 
municipi.

Una porta oberta on totes les quartenques 
poden adreçar qualsevol demanda en relació 
a la seva condició de gènere femení, per 
continuar avançant en aquest àmbit, a 
partir de les vostres propostes, interessos i 
necessitats.

Val a dir que la festa va tenir molt bona 
acollida, el que agraïm i valorem positivament, 
fins el punt que ja estem preparant la segona 
edició. En breu tindreu més notícies.
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Festa Major de Palol d'Onyar
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Festa Major Sant Mateu de Montnegre
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Festa Major de la  Creueta
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Felicitats, per aquest número rodó. Sabem que no 
ha de ser fàcil, el funcionament d'una revista no 
s'improvisa. Darrera de tota activitat hi ha persones 
que deixen petjada i molta feina. Des de Club bàsquet 
Quart, us desitgem que segueixin arribant més i 
més números rodons. Com que CB QUART tingui 
la possibilitat de poder fer la seva petita aportació. 
En el passat Celrè 99, us vam parlar de la cloenda. 
En aquest, CELRÈ – NUMERO 100, toca donar la 
benvinguda a la temporada 2018 – 2019, amb tot 
el que comporta: Entrenaments, partits i l'emoció 
d'aquest esport.

Núm. C

Els mesos de setembre i octubre, són per anar 
encarant l’inici de l’activitat, de projectes que ens 
vàrem proposar. Com? Amb fermesa, per poder 
consolidar la feina feta durant aquests anys, un 
bàsquet per a tots. Dels més petits fins a arribar 
als més grans.

Així que: Adéu-siau, als dies del juliol, del Campus 
d'estiu-2018, on la disbauxa ens acompanyava.  
Us deixem unes imatges on els protagonistes han 
estat els petits i joves del club. Som-hi! 1,2, 3 
Quart!

 
CLUB BÀSQUET QUART
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6a. Edició de l'open BTT 2018 de Quart 
Un any més des de “Quart de Volta” hem orga-
nitzat una cursa de l’ Open BTT.

Francesc Freixer i Laura Terradas van ser els 
vencedors de l’Open BTT Girona 2018 Càrniques 
Celrà, la tercera cita del qual es va disputar al 
nostre municipi, amb 270 participants.

La cursa elit, de 31 km així com la resta de 
categories d’adults eren en un circuit de 6,2 km.

Gerard Blanch millor sub-23, Eloi Batllori vencedor 
en màster 30.  Júlia Ribas va ser la sub-23 més 
ràpida i Amàlia Aguilar la màster. 

En categoria masculina, el triomf va ser per a 
l’internacional de l’Orbea Tomi Misser en màster 
40 i Martí Cateura en júnior.

Els vencedors de la segona cursa van ser Juan 
Pérez cadet, Francesc Julià màster 50 i Ivette 
Espinar júnior. Nerea Marfíl va guanyar en 
categoria cadet, i Joaquim Esparreguera és el 
primer en màster 60.

Els vencedors de les curses de promoció van ser 
en pre benjamins Marc Bragulat i Cesca Comas, 
benjamins Rubén Caballero i Zaira García, 
principiants Jan Casanovas i Aina Sánchez, 
alevins Aleix Casanovas i Mireia Padrós i infantils 
Adrià Franquesa i Laia Cercuns.

Especial agraïment a tots els que ens ajuden a 
fer possible aquest esdeveniment! 

Associació Quart de Volta
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Sea Otter Europe 2018 de 
BTT clàssiques.

En la segona edició de la 
"Sea Otter Europe" de BTT 
Clàssiques des de Quart 
de Volta hem participat en 
aquesta divertida cursa, 
lluint les velles glòries, 
models d'abans del 1995.

Sortida Sadernes-Basegoda

El mes de juny vam fer 
la ruta de les 6 ermites i 
2 coves amb sortida de 
Sadernes fins al Bassegoda.

Associació Quart de Volta

VII Bicicletada Popular  i Sortida Nocturna

Com ja ve essent una tradició per la festa major vam 
col·laborar amb la comissió de festes en l’organització 
de la 7ª bicicletada popular per corriols del bosc de Can 
Ferriol i a més a més, en el mes de juliol vam fer una 
sortida nocturna per les Gavarres per aprofitar la frescor 
de la nit i  sopar a Can Mascort.

Sortida al Montigalar l'11 de setembre

Com cada any, vam celebrar la Diada pujant al Montigalar, 
el nostre cim més alt, a on vam renovar l’estelada  i  
vam cantar Els Segadors,  tot acompanyat  amb grana i 
moscatell.
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Probablement quan tingueu aquesta revista a les vostres 
mans, ja haurem encetat la temporada amb la tradicional 
pujada al Santuari de la nostra senyora dels Àngels. 
Properament ja tindrem el calendari de les sortides que 
anirem fent durant l'any.

També animar a tots els jubilats i jubilades del poble, ja 
que cada dilluns, juntament amb la llar dels jubilats, es 
fa una sortida pels entorns de Quart.

Tot tancant el calendari de sortides 2017-2018, el passat 
1 de juliol vàrem pujar al Santuari de Núria, on vam 
gaudir d'una esplèndida matinal.

El dia 8 de juliol vàrem col·laborar en la XXXV Marxa 
Popular, tot encetant els actes de la Festa Major, la qual 
va ser tot un èxit de participació.

Associació excursionista de Quart

El quartenc, David Padrés Carreras, dissabte 
25 d'agost es va proclamar campió de la 
categoria benjamí  de ping pong a l'open que 
es va celebrar a Cassà de la Selva.

Felicitats!!
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Desitjaries compartir amb el/s teu/s infant/s  
noves experiències i activitats?

Voldries que es relacionés amb  altres infants 
del poble?

T’agradaria conèixer altres famílies i fer 
sortides i excursions?

DONCS VINE A PETITS NINS!!!

Un espai familiar de trobada on compartir 
noves vivències i experiències amb altres 
nins/es i famílies del poble!

El nostre objectiu és que els petits/es es 
diverteixin. Per això organitzem activitats 
diverses, flexibles i que responen als seus 
interessos: excursions, descobriment de 
materials, tallers, safates d’experimentació, 
actuacions de professionals, celebracions de 
festivitats... i molt més!

No t’ho perdis, comencem el proper dimarts 
9 d’octubre!

Ens trobem cada dimarts entre 17h. i 17:30h. 
al Gric. Per més informació ens podeu 
trobar a: www.facebook.com/petitsnins O 
escriure’ns a: petitsninsquart@gmail.com.

Vine a formar part d’aquesta gran família, t’hi 
esperem! Petits Nins, Gaudint en família!

Amb Ulls de Dona - Petits Nins
E

n
ti

ta
ts
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Fem a Quart

ENTREVISTA A JOSEP SERRA (PITU)

Com et dius? Josep Serra (Pitu)

Ets soci de Fem a Quart? Sí, el 35.

Com et definiries a tu mateix? Què et fa diferent? 
Ostres…complicat! Tranquil, senzill, responsable, empàtic 
….

Quines són les teves passions? 

M’encanta aprofitar el temps lliure per fer esport a 
l’exterior, vaig variant sense massa ordre ni sentit del 
córrer a la bici, escalada, senderisme… i a la que es pot, 
intento viatjar.

Aquest dia van haver-hi una mica de totes les 
teves passions, eh Pitu? Com t’ho manegues per 
combinar el “dia a dia” amb els teus hobbies? 

Al agafar-me l’esport com a teràpia antiestrès, sempre 
acabo trobant el moment per escapar-me una estona. Pel 
que fa a viatjar, és una mica més complicat…

Explica’ns com ens vas conèixer… 

Tot va començar amb el grup que vam córrer la Trailwalker 
de l’any 2015. En David S. em va comentar el projecte i 
vaig començar a entrenar sense estar massa convençut 
de les meves possibilitats. Al final, gràcies al bon rotllo 
que es va crear dins i fora de l’equip vam aconseguir viure 
una experiència increïble!

Què et va portar a participar de les activitats de 
#quartmola? 

Des dels primers entrenaments per la Trailwalker, vaig anar 
coneixent gent que tot i viure al poble coneixia de ben poc 
o de res. Tothom hi venia amb molta il·lusió i empenta, 
era impossible no enganxar-s'hi! ( i així segueix!)

Il·lusió, companyerisme i mooooolt bon rotllo!

Què penses de Fem a Quart?

Que mola! Queda demostrat en totes les activitats que 
s’organitzen!

Aquí el tenim! Gran foto!
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Podem fer alguna cosa per a tu? Com creus que podríem millorar? 

Seguir pencant igual. Bona feina!

Tu has estat nominat per en Carlos Casadevall, i la pregunta que et vol fer és: 
Quina és la cursa que has volgut fer i que no has pogut per alguna raó?
L’única cursa a la que he estat inscrit i no he corregut ha sigut la TransGavarres de fa 
dos anys. Tenia molèsties que semblaven un principi de lesió i vaig preferir no córrer. 
Queda pendent!

Què dir d’en Pitu ?? Diríem taaaaaant … 

Amant de la muntanya, gran company, sempre a punt per ajudar, tranquil, amb els peus 
a terra però sense de deixar mai de somiar i pots comptar que sempre sempre sempre 
tindrà alguna frase ocurrent per morir-te de riure en el moment menys esperat!

El Passat dia 23/6/19 vàrem organitzar 
una sortida amb una guia excepcional per 
recollir totes les herbes necessàries per fer 
la millor ratafia de Quart.

El Restaurant Arrels de 
Quart, ens va convidar 
al seu Summer Market i 
varem tenir oportunitat 
de poder oferir tots els 
productes solidaris.
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La segona setmana d’Agost la parella resident a Quart 
Luca Marchesi i Ester Robles, president i entrenadors del 
“Club de Ball Esportiu Quart”, van assistir i competir a la 
competició de ball esportiu més gran del món: German 
Open Championship (GOC), a Stuttgart. Aquest any la 
competició va reunir a més de 4.000 parelles participants i 
25.000 persones de públic.

En Luca i l’Ester van aconseguir entrar dins dels quarts de 
final a la categoría Professional Llatí.

A Espanya actualment només hi ha quatre parelles dins 
d’aquesta categoria dins del rànquing WDSF (World 
DanceSport Federation). Aquesta va ser la primera 
competició de'n Luca i l’Ester dins del món de la divisió 
professional, esperem que sigui la primera de molts èxits 
arreu del món.

Club de Ball Esportiu Quart a Stuttgart

Associació de Terrissers Artesans de Quart
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... Els alcaldes i l'alcaldessa de Quart

Amb motiu de que el Celrè ha arribat al seu exemplar número 100, vam convidar a tots 
els Alcaldes que havia tingut el municipi per fer-nos cinc cèntims dels seus millors records 
d'haver passat per l'alcaldia. Com mostra la foto en que també surt l'actual Alcalde de 
Quart Carles Gutiérrez Medina, va ser una reunió informal i molt distesa. 

Josep Boschdemont i Tixis, va ser el primer alcalde de 
Quart una vegada es va instaurar la democràcia a l'estat 
espanyol. 

Recorda que durant els seus 8 anys de mandat li va agradar 
molt treballar pel municipi fent gestions colze a colze amb 
l'equip de govern i l'oportunitat de conèixer gent  nova que 
suposa el fet d'haver estat Alcalde. Per contra recorda les 
crítiques que va rebre, hem de pensar que llavors Quart era 
un poble molt i molt petit...  

Quan va deixar el càrrec, va continuar sent corresponsal de 
banca i viatjant de llanes.

Lamentem la no presència del Sr. Pere Cabarrocas, malgrat la instistència de participació.
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Lluis Lloret i Costa, va ser el tercer Alcalde democràtic 
de Quart quan el seu equip (CIU) va pactar amb el grup 
d'esquerra AxQ (ERC), durant dos anys, posteriorment va 
cedir la cadira al cap de l'altre grup.

Recorda del seu pas el fet  d'engegar projectes que encara 
segueixen fent-se i amistats que encara duren. Per contra , 
riu dient que el pitjor va ser la pèrdua d'intimitat i haver de 
marxar fora a fer el vermut. 

Quan va deixar el càrrec es va dedicar a re emprendre 
l'activitat de les seves academies d'idiomes i sobretot 
expandint el negoci cap als  alumnes més petits. 

Quim Cufí i Solé, va seguir dos anys després de Lluís 
Lloret, d'aquella època recorda descobrir gent molt trempada 
i treballadora i tirar endavant projectes per la gent del poble. 
També li va servir per veure l'altra part de la moneda: tenir 
coneixement de la gestió del municipi i la impotència de 
no dispar de mitjans ni recursos per poder actuar amb la 
rapidesa que es voldria.  La part negativa que recorda és la 
caiguda del pavelló degut a la nevada del 2010. 

Després de deixar el càrrec agraeix la tranquil·litat de tornar 
a la seva feina (mestre de primària), cuidar de la família i dels 
amics i tornar-se a trobar a si mateix, entre les noves aficions 
destaca la terrissa i es que es part activa de l'Associació de 
Terrissers Artesans de Quart.

Laura Vall·llosera, la primera alcaldessa del municipi va 
agafar el relleu mitjançant un pacte amb CiU on Lluis Lloret 
va repetir com a cap d'aquesta llista, ella destaca també que 
gràcies a l'alcaldia va poder conèixer gent i treballar-hi colze 
a colze. Per contra corrobora que la proximitat amb els veïns 
fa que es creui la línia entre el que es personal i laboral. 
Quan va deixar el càrrec va agrair que tornés la tranquil·litat 
a la seva vida i va tornar a la Universitat de Girona, on és 
vicerectora d'estudiants i inserció laboral.



40

Catàleg d'arbres protegits del municipi

3. XIPRER DE L'ESGLÉSIA DE SANT SADURNÍ  
 
Nom comú: Xiprer  
Nom científic: Cupressus sempervirens   
 
Característiques: El xiprer es troba en molt 
bon estat; només presenta algunes branques 
seques a la part baixa de la capçada que seria 
recomanable sanejar. És més alt que el 
campanar de l'església, essent visible des de 
varies zones del poble.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dades d'interès: L'arbre en qüestió es 
localitza al cementiri de l'església de 
Sant Sadurní, propietat del Bisbat de 
Girona. Aquest cementiri fa 50 anys 
que està tancat. 

  
Localització 

 Indret: Cementiri de l'església de Sant 
 Sadurní   
 Accés: Camí de l'Església  
 Coordenada X: 487648 
 Coordenada Y: 4644946 
 Altitud (m): 125 
 
 Mides 
 Altura de l'arbre (m): 17,2 
 Altura de la capçada (m): 14,8 
 Altura de la creu (m): 3,51 
 Volta de canó (a 1,3 m) (m): 2,22 
 Diàmetre de la capçada N-S (m): 11,7 
 Diàmetre de la capçada E-O (m): 13 
 
 Altres 
 Estat vital: Molt bo  
 Forma de la capçada: Triangular 
 Edat aproximada: 96 anys 
 Núm. de branques principals: 1 
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En aquest article de Pinzellades parlarem d’un dels elements més característics 
del nostre municipi i que, a més, dóna nom a aquesta revista d’informació: el 
Celrè.

El terme municipal de Quart està format, en gran mesura, pel massís de les Gavarres. 
Aquesta característica geogràfica provoca que aquest estigui replet de rieres, recs i 
rierols que descendeixen de la muntanya cap a les zones més planeres. Es tracta, 
doncs, d’un nombre abundant de cursos fluvials, però de poc cabal d’aigua. Tots ells 
solen tenir un recorregut breu i estar eixuts bona part de l’any. Una d’aquestes rieres 
és el Celrè, afluent del riu Onyar.

El Celrè és, però, una riera amb característiques especials que fan que destaqui per 
sobre de moltes d’altres existents al terme municipal. La primera característica és 
que el Celrè és la riera que passa pel centre mateix del poble de Quart. I la segona 
característica és que es tracta del curs aquàtic que fa un recorregut més llarg en el 
municipi. 

De fet, el Celrè, a diferència de les altres rieres, neix i mor en terres del terme. En 
el seu inici es forma a partir de diversos braços en el massís de les Gavarres. A 
continuació , la riera es va alimentant en bona part de les aigües que descendeixen 
del puig Masmontalt. Segueix el seu curs fins a passar per Can Bruguera. Segueix 
avançant per boscos i entre terres cada cop més conreades, en direcció cap al 
poble de Quart. Passa pel poble i continua el seu curs una mica més enllà, fins a 
desembocar en el riu Onyar, on mor.

Per tant, com podem veure, es tracta del curs fluvial que més fàcilment s’identifica 
amb el municipi de Quart. S’ha de dir que històricament el recorregut del Celrè a 
través de les Gavarres havia tingut una importància rellevant pel que fa a l’economia 
agrària. Al llarg de les valls que aquesta riera va travessant, es crea un microclima 
humit que afavoreix la vegetació, fent de la sequera mediterrània característica de 
les Gavarres, unes terres de gran fertilitat. En altres temps en aquestes valls hi 
havia algunes de les millors terres  de conreu de la zona i alguns dels masos més 
importants.

Al voltant del Celrè també hi havia hagut diversos molins. Aquest fet ens fa a saber 
que el cabal d’aigua que duia antigament aquesta riera era molt més abundós que el 
que duu actualment. 

Segons alguns autors, de molins n’hi havia hagut almenys dos, un en el curs baix de la 
riera, i l’altre, riera amunt, del qual encara se’n poden veure les ruïnes. Avui en dia 
és anomenat el molí d’en Rigau. Aquesta construcció es tractava d’un molí fariner 

El Celrè i el Molí d'en Rigau
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de tipus industrial. Actualment el podem trobar 
inclòs en el Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya. Amb façana moderna, aquest 
molí s’alçava en planta quadrangular i tenia 
els murs de maó vista. Encara avui en dia 
s’aprecia la bassa i la boca del carcabà, el túnel 
que conduïa les aigües per sota de l’antic edifici 
del molí fins al rodet que feia girar les moles. 
Segons alguns visitants, si voltem les runes del  
molí, encara s’hi poden trobar trossos de mola 
trencada entre matolls i arbres.

T’ha interessat aquest apunt històric i geogràfic 
sobre el nostre municipi? Vols explicar-nos 
algun fet històric o d’interès d’algun dels 
nostres cinc veïnats? T’interessa algun tema 
en concret del municipi? Doncs no ho dubtis, 
fes-nos-ho arribar a  pinzellades.quart@gmail.
com!

Text: Cristina Troyano
Fotografíes: Santi Puerto
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Les vaques, aquest animal social per naturalesa, en lloc de pastar per camps verds i 
menjar pastures que seria el que és natural per la seva espècie, se les obliga a estar 
confinades en estables sobre un llit de fems i orina. Sense o poquíssima mobilitat. 
Tampoc poden moure’s perquè les seves mamelles estan a rebentar de llet, que 
després se’ls hi extraurà a la força pel consum humà. No pels seus fills, els vedells que 
per naturalesa són els destinataris d’aquesta llet. Aquests vedells tampoc gaudiran del 
contacte amb la seva mare i la seva llet, perquè amb pocs mesos o dies se’ls separa de 
la mare amb destí als escorxadors, la vedella amb bolets tan bona i tendra, deien els 
meus pares!!. I quan aquests, tampoc no eren conscients d’aquesta realitat tan cruel i 
innecessària en la societat nostra a on vivim. La llet materna, sí que és necessària per 
l’humà, no ho qüestiono, però la llet de la seva mare humana no la de la pobra vaca. 
Conec  moltes mares vegetarianes que no usen productes lactis pels seus infants o 
molt poc i us asseguro que aquests nens i nenes ben sans estan! És difícil no prendre 
un cafè amb llet matinal, quan culturalment està tan arrelat a la nostra societat. En 
sóc conscient. I els iogurts, amb lo bons que són, no? Però hi ha alternatives ja 
més avançades, per no fer sofrir als animals i gaudir també menjant altres productes 
pel bon gust que tenen. M’agrada gaudir del menjar també, és un plaer la cuina. 

Les vaques entre que mengen  i se les extreu 
la llet, no fan res més que esperar. En els 
pinsos i farratge especial per a elles casi 
sempre hormonat per maximitzar la producció 
de llet, fan que se traspassin els seus límits 
naturals fins al punt que sobreviuen dos, tres, 
quatre anys produint la “llet nostra de cada dia” 
abans de ser transportades i sacrificades als 
escorxadors. Quina vida més plaent i digna, 
i consagrada a l’ús i abús de  l’animal humà.  
Uns altres límits que es traspassen és amb 
la inseminació artificial a que són sotmeses, 
antinatural i abusiva ja que es trenca el cicle 
biològic i natural d’aquests animals (alguns ho 
consideren violació sistemàtica) que no han 
nascut per estar contínuament prenyades, 
donar a llum i contínuament produir llet. 

La ramaderia industrial lletera
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Tractem a aquests animals com si fossin màquines de producció abans de matar- 
les, però són ser vius que pateixen dolor, por i estrès igual que nosaltres els humans. 
Ja no parlo de les festes locals de diversió amb ells que això encara és més indigne!

Si es reduís la producció de carn i llet, també es reduiria la producció de soja destinada 
a pinso per a la ramaderia, minvaria la contaminació per nitrats, gaudiríem de més 
terra cultivable pel consum humà i es reduirien també les emissions de nitrogen tan 
perjudicials per a la salut de tots i del planeta. 

La ramaderia industrial i 
les granges, per contra, i 
amb l’ajuda de subvencions 
europees, argumenten que 
han de produir més carn i llet 
per alimentar a més gent. I 
aquesta és la demanda en 
què es basen per justificar 
els seus mètodes cruels 
de producció. I així també 
alimentar una elit i lobby 
econòmic que s’enriqueix 
a costa del sofriment 

d’aquests animals i de la desinformació o tergiversació que s’exposa als consumidors 
en general. Quan se sap també que tirem molt de menjar a les escombraries i en les 
nostres contrades pequem també de molts excessos alimentaris. També sabem que 
a prop de casa potser hi ha gent que ho passa malament perquè no poden comprar 
menjar i abans han de pagar les factures. Contradictori no? I absurd...  

Qui ho ha dit que els animals estan al servei de l’home?? D’on surt això, jo no ho 
crec, formen part del planeta igual que nosaltres, la seva finalitat és viure i gaudir 
de la vida, al igual que totes les persones. Doncs a gaudir-la i sense maltractament! 

A reveure,
G. Camps 
            Font:- Philip Lymbery, La carne que comemos

 Alianza Editorial, 2017- www.igualdadanimal.org
Fotografies: Pixabay®



45
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PÚBLIC INFANTIL 

Biblioteca Miquel Pairolí

Bibliojocs: Espai lúdic 

familiar. Dimecres 16 17h.

Contes en anglès: “Animal 

Boogie” Divendres 19 17:30h.

Cinema infantil: “Ice Age 5” 

Divendres 26  17h.

Castanyada: Castanyada 

amb animació infantil. 

Dissabte 27  17h.

PÚBLIC INFANTIL

Biblioteca Miquel Pairolí

Contes en anglès: 

“The Gruffalo” Divendres 16  

17:30h.

Bibliojocs: Espai lúdic 

familiar. Dimecres 21 17h.

Cinema infantil: “La Lego 

Pel·lícula” Divendres 23  17h.

Taller: “Juguem amb els 

sentits, escoltem les nostres 

emocions” 

Divendres 30  17h.

PER TOTS ELS PÚBLICS

QUART CULTURA SECRETA  

Plaça de la Vila  Dissabte 

6 18h. Més informació: 

Whatsapp al 663 708 150 i 

escriu “informació + el teu 

nom”.

MOSTRA DE FORJADORS: 

Homenatge a Max Varés  

Local Social de Quart

Dissabte 6 i diumenge 7  9h.

CONCERT: TROBADA DE 

CORALS 

Museu de la Terrissa 

Dissabte 20  18h.

PER TOTS ELS PÚBLICS 

CONCERT BENÈFIC

Biblioteca Miquel Pairolí

Dissabte 3  18h.

10a FIRA DEL JOGUET 

ANTIC I DE COL·LECCIÓ

Local Social de Quart

Diumenge 4

QUART CULTURA SECRETA

Plaça de la Vila

Diumenge 11  18h. Més 

informació: Whatsapp al 663 

708 150 i escriu “informació + 

el teu nom”

TEATRE: “Fot el camp”

Local Social de Quart

Diumenge 18  19h.

DIA PELS GOSSOS

Local Social de Quart

Dissabte 24

10h. Xerrada: “Com tenir cura 

del meu gos i el llenguatge 

caní”

16h. Taller: “Passeig i relació 

amb altres gossos”

Inscripció a l’Ajuntament. 

Gratuït

PRESENTACIÓ DEL DISC: 

“Neuf Lights de Moi Aussi ”

Local Social de Quart

Dissabte 24  22h.

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS!
Botigues, zona esportiva i Local Social de Quart

Divendres 30 de novembre i dissabte 1 i diumenge 2 de 
desembre  
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Ajuntament de Quart
Tel. 972 46 91 71
Plaça de la Vila, 2
www.quart.cat
ajuntament@quart.cat
De dilluns a divendres de 8h. a 14:30h.
Dimecres de 17h. a 20h.

Serveis tècnics
Tel. 972 46 91 71

ajuntament@quart.cat
Dilluns a divendres de 12 h a 14 h

Jutjat de pau
Tel. 629 51 69 95

Dijous de 9 h a 14 h

Estació Jove
Tel. 972 46 94 51
C/ Tren, 56
Facebook: estació jove quart
Instagram: zona jove quart
tecnicajoventut@quart.cat
Dimarts i dijous de 12h. a 15h.
Dimecres de 16h. a 19h.

Assessorament a les entitats
Tel. 972 46 87 83

C/ Tren, 56
entitats@quart.cat

Dilluns a divendres de 8:30h. a 14h.

Biblioteca Miquel Pairolí
Tel. 972 46 90 73
C/Tren, 49
http//www.bibgirona.cat/biblioteca/
Quart/contents/137-presentacio
Dimarts i dimecres de 9:15h. a 12:30h.
Dilluns a divendres de 16:45h. a 20h.

Museu de la Terrissa
Tel. 972 46 93 70

C/ Tren, 58
www.museuterrissa.cat
info@museuterrissa.cat

Dissabtes de 10:30h. a 14h. i 16:30h. a 20h.
Diumenges i festius de 10h. a 14h.

Pavelló poliesportiu
Tel. 972 46 87 84 
C/Modeguer, 38
Dilluns a divendres de 17h. a 21h.

Ràdio Quart FM (IQuart FM 101.0)
Tel. 972 46 87 81

Plaça de la Vila, 1
radio@quart.cat

Serveis Socials
Educadora Social  Sra. Estefania Trías
Dilluns i dimarts de 8h a 15h.
Dijous de 8 a 12h.
Treballadora Social Sra. Gemma Bragnolí
Dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 15:30h.
Per demanar visita trucar al 972 20 19 62

Parròquia
Tel. 972 46 90 83 (Quart)

Tel. 972 21 18 63 (Palol d’Onyar)
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Llar d’Infants La Baldufa
Tel. 972 46 81 17
C/ Escoles, 9
http://baldufaquart.wixsite.com/baldufa
baldufa.quart@gmail.com

Escola Santa Margarida
Tel. 972 46 93 81

C/Tren, 60
www.xtec.cat/ceipstamargarida

b7002922@xtec.cat

Escola 9d4t
Tel. 972 46 83 44
C/ Mas Ferriol, 1-3
http://agora.xtec.cat/escola9d4t/
b7009242@xtec.cat

INS Vilablareix
Tel. 972 40 60 05

c. Marie Curie, 1
17180 Vilablareix

http://insvilablareix.cat
iesdevilablareix@xtec.cat

Denúncies casos de Bulling
Tel. 900 01 80 18

Urgències
Tel. 112

PRODAISA 
(incidències aigua i llum municipals)

Tel. 972 20 20 78 

ABS Cassà de la Selva
C/ Bassegoda, 11
17244 Cassà de la Selva
Telf. 972-46-38-82  Fax. 972-46-38-84

Consultori de Quart
Demanar hora trucar al 93-326-89-01
Per demanar hora urgent, trucar al consultori 972 18 90 45

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
de 8 a 20h. De 8 a 15h. De 13 a 20h. De 8 a 20h. De 8 a 15h.

SINTROM ANALÍTIQUES ANALÍTIQUES ANALÍTIQUES

MEDICINA GENERAL   DR. 
SALVADOR COMAS                 
INF. NEUS FERRER

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

PEDIATRIA          PEDIATRE          
IMFERMERA PEDIÀTRICA

MEDICINA GENERAL    
DR. SALVADOR COMAS

PEDIATRIA          
PEDIATRE          IMFERMERA 

PEDIÀTRICA

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL   DR. 
SALVADOR COMAS                 
INF. NEUS FERRER

PEDIATRIA          PEDIATRE          
IMFERMERA PEDIÀTRICA

Per urgències fora d'horari: Centre d'atenció primària de Cassa de la Selva
Carrer Bassegoda, 11
17244 Cassà de la Selva Telèfon: 972-46-38-83

Per emergències vitals trucar al 061

Per demanar hora per internet, podeu adreçar-vos a: www.ias.cat

Matí

Tarda
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