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Tens alguna proposta per millorar els
pobles del nostre municipi?

Envia’ns la teva opinió a: ajuntament@quart.cat o bé fes
servir els formularis que trobaràs a l’apartat de tràmits de
la web www.quart.cat
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Benvolguts/des,
Ara que acabem de passar les festes de Nadal, i atenent les
dates en les que ens trobem, permeteu-me que comenci aquesta
salutació desitjant-vos, primer de tot, amics, veïns i veïnes, un feliç
i venturós any nou, en nom propi i en el de tota la Corporació que
presideixo. Que l’any que acabem de començar ens sigui favorable
i ens porti salut i prosperitat. Aprofito, igualment, per donar la
benvinguda a totes aquelles persones que al llarg d’aquest darrer
any han vingut a viure amb nosaltres. Són els nous quartencs/es,
els que ajuden a dinamitzar i a fer créixer el municipi. Sigueu tots
benvinguts/des i estem també a la vostra disposició.
Si fem un repàs per sobre a l’activitat municipal dels darrers dotze mesos, penso que
tenim motius suficients per estar-ne raonablement satisfets. Són diverses les obres i
inversions dutes a terme (plaça de La Creueta, Plaça de Sant Mateu, sanejament del
camí Can Rossa, canvis de voreres, etc), i importants també algunes millores en serveis
públics, com ara la posada en funcionament definitiva de tot el sistema led de l’enllumenat
públic, que permetrà reduir el consum i estalviar energia. Hem estat molt atents també
a la dinamització i cohesió social de tot el municipi, recolzant les associacions i entitats i
donant suport a les diferents manifestacions de cultura popular i tradicional, recuperant,
per exemple, algunes festes (sant Joan, Castanyada, Cap d’Any) o ajudant a instaurar-ne
d’altres més en consonància amb el que és més propi i genuí de Quart, com ara la Festa
del Fang, una iniciativa de l’Associació de Terrissers. Els resultats i la resposta dels veïns
han estat positius i ens encoratja a mantenir-les i a seguir endavant. Ha estat també
una preocupació nostra que els serveis públics que depenen de l’ajuntament funcionin
bé i donin resposta a les demandes i necessitats dels veïns i veïnes. No seria realista si
diguéssim que no hi ha problemes ni entrebancs i que tot va bé, és evident que sempre
es cometen errors o es presenten dificultats i condicionants diversos que impedeixen
que tot surti com voldríem, però el que us puc assegurar és que l’equip de govern i la
resta de regidors, treballem dia a dia per tirar-ho endavant i millorar tant com es pugui.
Comptem amb la bona disposició de tot el personal municipal (als quals agraïm des d’aquí
la col·laboració i tota la feina feta) i, sobretot, comptem amb la vostra comprensió i
també col·laboració per fer que el nostre municipi sigui cada dia una mica millor, hi hagi
un bon veïnatge i una convivència pacífica i respectuosa.
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Editorial

I posats a demanar, ara que es pot fer la carta als reis, voldria acabar insistint, un cop
més, en la importancia d’aquesta vostra col·laboració en alguns petits detalls quotidians.
Pensem que són, en definitiva, els que també acaben fent del municipi un lloc net i
endreçat : em refereixo a la necessitat de que extremeu l’atenció en qüestions importants
de civisme i bones practiques, com ara aparcar bé els vehicles, dipositar la brossa i les
deixalles a dins ( i no a terra, al davant o al costat) del contenidor que toca, o recollir les
caques dels gossos. Petits i simples gestos que sumats un a un fan dels espais públics
un lloc més agradable per viure i milloren la convivència.
I de moment res més, que acabeu de passar unes bones festes, i que tots plegats
tinguem un bon any.
Salutacions,
Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde

Quart solidari, Quart amb la Marató de TV3!
Felicitats

al

municipi

de

Quart

per

col·laborar amb La Marató, especialment
a les entitats que han facilitat la tasca:
C.E. Quart de Volta, Ass. Dones de Palol d’Onyar,
Ass. Amb Ulls de Dona de Quart, Llar de Jubilats
i Pensionistes de Quart,

Ass. Fem a Quart,

Club Ball Esportiu Quart, Ass. de Terrissaires
Artesans de Quart, Coral Santa Margarida i
també a Quart Cultura Secreta i les botiguetes

hem
recaptat la quantitat de 4.050
€!! Nou rècord! Gràcies a tots i a totes.
del Christmas Market perquè entre tots

Imatges de la jornada a la pàgina 18
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Informació municipal

Espai Feina
A partir del divendres 11 de gener disposarem d'una nova atenció al públic a les
dependències de l’Ajuntament de Quart, L’ESPAI FEINA. L'horari serà, tots els
divendres de 9 a 11h.
Es tracta d’un servei d’assessorament, orientació i acompanyament a la inserció que
ofereix l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès. El programa
va dirigit a tota la ciutadania, tant a persones que cerquen o volen millorar la situació
laboral, com a l’empresari, que cerca els perfils més adequats, publicar, assessorar i
acompanyar en els processos de selecció.
Les actuacions que ofereixen són:
1. Servei d’orientació laboral per persones que cerquen o volen millorar la seva situació
laboral.

◊
◊
◊
◊
◊

La incorporació al mercat laboral
Anàlisi d’interessos i motivacions - coneixement del mercat laboral.
Borses de treball a disposició
Preparació d’entrevistes
Consultes, assessorament i acompanyament durant el procés de selecció

2. Servei de formació:
Espai feina t’ofereix activitats de formació continua:

◊ Oferta formativa personalitzada
◊ Treball de competències i habilitats
◊ Tallers grupals, activitats, publicacions,..

3.Servei d’ Atenció a les empreses:
Espai feina ofereix un espai de suport a les empreses per difondre les seves ofertes de
treball, cercar els perfils més adequats en els processos de selecció i donar suport en
la selecció:

◊
◊
◊
◊
◊

Visites a les empreses del municipi
Gestió de la Borsa de candidats
Preselecció dels perfils més adequats
Publicitat i gestió d’ofertes de treball
Assessorament i acompanyament

Us mantindrem informats dels dies i horaris d’aquest nou

servei al municipi.
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Cursos de formació
Durant el mes d’octubre es van realitzar tres cursos formatius subvencionats per la
Diputació de Girona, destinats principalment a aquelles persones del municipi que
necessiten trobar o millorar feina.
En concret els cursos van ser:
				
◊ Curs d’Aspirant a Vigilant Municipal

◊ Curs de Manipulador/a d’Aliments
◊ Curs d’Operador de Carretons Elevadors

El nombre total de persones beneficiaries d'aquesta formació han estat 24, que ha anat
a càrrec de l’empresa Orbita Gironina.
La intenció d’aquesta formació ha sigut ajudar a amplir la formació acadèmica dels
currículums vitae dels participants, i amb això donar-los l'oportunitat de millorar el

seu accés al mercat laboral.

Llibret d'activitats culturals gener-juny
L’Ajuntament programa noves activitats culturals durant els mesos de gener a juny.
Pròximament rebreu el llibret a casa. També en podràs aconseguir a l’Ajuntament,
Estació Jove i Biblioteca.

In memoriam
El passat dia 15 de novembre va morir el Sr.
Josep Boschdemont Tixis. Serveixi la present
per expressar el condol a família i com a
recordatori de tots els anys que va dedicar al
municipi de Quart des de l’Ajuntament, essent
regidor i alcalde de Quart del 1979 al 1983. Van
ser els anys de l’inici de l’etapa democràtica i
dels ajuntaments elegits per sufragi universal.
Va començar així la transformació i la millora
del municipi amb els canvis que després
s’ampliarien

progressivament

en

benefici

dels veïns, actualitzant i modernitzant el
poble. Des d’aquí el nostre reconeixement i
l’agraïment per la feina feta. Descansi en pau.
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Actualitat

Campanyes nadalenques a Quart
L’Ajuntament ha realitzat un any més els
concursos de caire nadalenc per fomentar
d'una banda la participació ciutadana
fent créixer el sentiment de poble en el
segon concurs d'Engalana la teva llar i la
dinamització del comerç de Quart amb la
7a Campanya de nadal i el 9è aniversari
de Mercat.
Moltes gràcies a tots per la vostra
participació, en el proper número farem
sortir els agraciats d'enguany.

Banc dels Aliments
L'Ajuntament de Quart vol felicitar a les
responsables del banc dels aliments
de Quart per la seva tasca voluntària i
totalment desinteressada des d'aquestes
quatre ratlles del Celrè. Cal dir també que
la feina no es redueix a la classificació
del menjar els dies del gran recapte
d'aliments ja que perdura durant tot l'any
fent altres tasques, com ara: control de
caducitat,

control

d'estocs,

recollida

d'altres donacions per part de particulars
i empreses,...
És un orgull tenir gent com vosaltres en
aquest municipi! Gràcies Pepi, gràcies
Mercè!
Gràcies a la solidaritat dels quartencs
i quartenques, es van recaptar a
#Quart més de 2.000kg d'aliments!
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Inauguració de l’exposició “Tangents. Un espai-dues mirades”
El Museu de la Terrissa de Quart acull una nova
exposició de ceràmica artística dintre del marc de
col·laboració amb l’Associació de Ceramistes de
Catalunya.
La mostra, “TANGENTS” Un espai – dues mirades de
Ruth Cepedano i Cristina Márquez, es va inaugurar
el dissabte 27 d’octubre amb l’assistència de les
artistes i del President de l’ACC. L’exposició es va
poder visitar fins al 16 de desembre.
Fotos: Museu de la Terrissa de Quart i Mercè Pla

Quart va participar a la reunió de l’AEuCC a Roma
Els dies 13 i 14 de desembre el municipi de Quart va participar a l’Assemblea anual de
l’Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica (AEuCC), que va tenir lloc a Roma.
En la reunió es van tractar temes de normes europees i de programes d’ajuts pel
desenvolupament del sector.
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Delegació d’artistes japonesos al Museu de Terrissa de Quart
El passat 28 de novembre una delegació
japonesa

d’artesans

i

dissenyadors

visitaran el Museu de la Terrissa de
Quart per conèixer la cultura tradicional
local i el seu projecte de valorització i
conservació del patrimoni cultural i
territorial.
Amb la col·laboració de l’Associació de
Terrissers Artesans de Quart van visitar
el Museu i realitzar el taller de roda.
Aquesta

visita

s’emmarcava

dintre

del programa Hasekura, més ampli
que durant una setmana els va dur a
conèixer

diferents

ciutats

d’interès

artesanal i cultural de Catalunya i del
País Basc.
Fotos: L'Alcalde amb la delegació i
els artesans japonesos realitzant el
taller de roda i Museu de la Terrissa de
Quart.

Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
Els passats 23 i 24 de novembre es
va

celebrar

l’assemblea

anual

de

l’Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica (AeCC) a la ciutat de Portillo
(Valladolid). El municipi de Quart hi
participarà com a membre del comitè
executiu de l’entitat.
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Obres

Obres finalitzades
S'han iniciat les següents obres...
Quan rebreu aquest Celrè podreu veure
que ja hi ha moviment en les següents
ubicacions: Plaça Sant Mateu de Montnegre,
Plaça del Pavelló, lavabos a la zona esportiva
i barbacoes de Palol d’Onyar, el futur
aparcament a la Plaça Caterina Albert i el
Camí de Fornells
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Passatge del Terrisser.

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.

Participacio ciutadana

Propera enquesta

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.

Setmana de la mobilitat sostenible
L’Ajuntament de Quart es va adherir a la Setmana Europea de la Mobilitat i, juntament
amb les dues escoles del municipi i les associacions C.E. Quart de Volta i Excursionista
de Quart, es va organitzar una activitat per l’alumnat.
Amb l’objectiu de sensibilitzar als infants sobre el desplaçament sostenible es va
organitzar, el passat 16 de setembre, una caminada i una pedalada.
L’alumnat de 5è i 6è i l’entitat C.E. Quart de Volta van recórrer en bicicleta un itinerari
cultural i històric per les rodalies del municipi. Els alumnes de 1r a 4t i l’Associació
Excursionistes de Quart van caminar fins el nucli de Palol d’Onyar on van gaudir de
la zona.
A més, les escoles han proporcionat material didàctic de l’entorn del municipi i de
la bicicleta (vocabulari de les parts que composen la bicicleta, tipus de bicicletes i
accessoris de seguretat).
L’Ajuntament agraeix l’organització i la participació de les escoles, l’alumnat i els
voluntaris de les dues entitats per tan bonica causa.
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Joventut

Tardes joves a l'estació Jove
Tardes amb un gran ventall d’activitats
durant aquest primer trimestre de curs:
Treballem emocions, anem al cinema, fem
torneigs de futbolí, manualitats, jocs de
taula, videojocs,...
#tardesgenials #estacioJoveQuart
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II Young Talent del Gironès
El passat dissabte 20 d’octubre es va celebrar
la segona edició del Young Talent del Gironès
i va ser tot un èxit. Aquest projecte, organitzat
per l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal
del Gironès amb el suport de la Diputació
de Girona i s'ha comptat amb la complicitat
dels ajuntaments de Llagostera, Cassà de la
Selva, Sant Gregori, Vilablareix, Quart i dels
ajuntaments de la comarca que integren la
Zona Jove Gironès. Aquesta iniciativa sorgeix

Guanyadors/res del 2r Young Talent del
Gironès i jurat.

a petició dels professionals de joventut que
treballen en els ajuntaments de la comarca de
Gironès amb la voluntat de fer aflorar el talent
artístic que tenen els joves i que sovint és difícil
que per si sols es doni a conèixer.
Més de 49 joves artistes van tenir l’oportunitat

Participants del concurs

de participar en el concurs, de demostrar el seu talent davant d’un jurat i impressionar el
públic assistent del Teatre Casino de Llagostera, amb 42 actuacions d'un nivell molt alt.
El jurat, format per Mª Mercè Roca, Mónica Aymerich, Rocío Rodríguez, Anna Galindo i
Cora Rosell, va haver de valorar tots els artistes i decidir qui s’emportaria els diferents
premis de les 6 disciplines: Arts plàstiques, arts escèniques, arts visuals, dansa, música
i escriptura. Un dels moments àlgids de la tarda va ser l’entrega d’un total de 8 premis
repartits en les diferents disciplines artístiques.

Els guanyadors van ser Maria Farré
(música), Paula Trabuchelli (música),
Gennipher Frias (música),

Sandra

Romero (escriptura), Andreu Casadellà
(arts escèniques), Rado Bernat (dansa),
Sara Villarta (arts plàstiques) i Olaia
Brugada (arts visuals). A cada un d’ells
se’ls va premiar amb 275 €.

Algunes concursants del municipi de Quart
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Skiada a Vallter 2000
DISSABTE 2 DE FEBRER DE 2019. Sortida per tothom: Joves, adults i família.

FORFET +
ASSEGURANÇA

MATERIAL:SKI + PALS
+ BOTES + CASC

BUS + FORFET +
LLOGUER MATERIAL

EMPADRONATS

CURSET SKI
(OPCIONAL)

8€

17 €

25 €

45 €

2 hores de curset
per 26€.

ENTRE 7 I 16 ANYS

20 €

25 €

45 €

60 €

* Cal un mínim de 6
persones per realitzar
el curs.

A PARTIR DE 17 ANYS

25 €

25 €

50 €

65 €

PREUS/ CONCEPTES

MENORS DE 7 ANYS

SI TENS CARNET JOVE DEL MUNICIPI DE QUART, ET FAREM UN
DESCOMPTE D’UN 10%. Data límit d’inscripció: 19 de gener de 2019.
Mes informació a la web de l’Ajuntament de Quart

Sortida a PortAventura per Halloween
El 13 d’octubre els i les joves de nostre municipi han gaudit junts amb altres joves
del gironès d’una intensa jornada a Portaventura . Al parc han estat acompanyats
dels personatges més terrorífics perquè gaudeixin d’una bon dia HALLOWEEN:
zombis, criatures del mal i molts altres personatges sinistres i monstruosos omplien
els carrers del parc en aquest dia especial.
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La LLar de Jubilats us desitja
unes bones festes i un bon
any 2019 publicant dues
fotos de la sortida a Sant
Pere de Casserres, al castell
de Montesquiu i dinant al
santuari de la Gleva. Les
fotos són del nostre company
Florenci Casas i la sortida
la vam fer el passat 30 de
setembre.

Gent Gran

Gent gran en forma física i mental a Quart

15

Salut

Què és la grip i com prevenir-la ?
La grip és una malaltia respiratòria vírica que produeix febre elevada, tos, mal de cap i
malestar general.
En la majoria dels casos, les persones es recuperen passada una o dues setmanes sense
necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics.
La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i
seguir unes bones pràctiques d’higiene.

◊ Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la
boca i el nas amb un mocador d’un sol ús,
i llenceu-lo al cubell de les escombraries.
Si no teniu mocador, tossiu o esternudeu
a la part superior de la màniga.

◊ Renteu-vos les mans sovint amb aigua
i sabó durant uns deu o vint segons,
o amb un preparat amb alcohol, i
eixugueu-vos-les bé (sobretot després
de tocar superfícies comunes, com ara
baranes, manetes de portes, teclats i
ratolins d’ordinador, telèfons, elements
de subjecció en el transport públic i
també després d’esternudar i mocarvos).

◊ Ventileu sovint els espais tancats obrint
les finestres.

◊ No compartiu menjar ni estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense netejar-los degudament.
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Si creieu que heu emmalaltit, es recomana:

◊ Repòs al llit mentre tingui febre o malestar
general.

◊ Bany o dutxa calenta, de 15 minuts.
◊ Beure més de dos litres de líquid al dia
(aigua, suc de llimona o de taronja, brou
de ceba bullida, infusions de farigola o de
menta o el suc de verdures liquades. Si no
hi ha gana, no cal menjar sòlid.

◊ Inhalació de vapor d’aigua. Per exemple,
estant al bany calent o bé quan es prenen
poc a poc les infusions esmentades. Eviti
les cremades.

◊ Per la febre: paracetamol cada 6 hores.
Van bé les fregues de tota la pell amb una
esponja mullada amb aigua tèbia.

◊ Els antibiòtics no tenen cap utilitat.

Quan acudir al metge de família?
Les persones de més de 65 anys o que tenen
malaltia crònica del cor, dels bronquis, del
ronyó, diabetis, o si hi ha disminució de les
seves defenses per altres causes haurien de
visitar el seu metge de família en el primer o
segon dia de la malaltia. També cal anar-hi si la
febre dura més de 4 dies o si té ofec.
Text: Equip d'infermeria del CAP de Quart.
Fotografies: Pixabay®
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Records de la jornada de la Marató per TV3
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El dia 31 d’octubre a l’escola Nou de Quart
celebrem la castanyada. Aquest any vam arribar
al matí a l’escola i els alumnes de 5è van preparar

Educació

Gimcastanya

els materials per als tallers de la “Gimcastanya”.
La “Gimcastanya” consisteix en dotze tallers
diferents que es fan al llarg del matí i duren fins
a l’hora de dinar. Els nens i nenes poden anar
passant de taller en taller durant aquesta estona.
Alguns dels tallers que es fan durant el matí és
el de maquillatge, que és el que més va agradar
perquè ens van maquillar coses molt divertides.
També hi havia el taller de jocs de taula on hi
trobaves: escacs normals, escacs amb castanyes,
el quatre en ratlla amb castanyes, el parxís, el
lletra a lletra... Era tot un món de jocs! Un altre
dels tallers que va tenir més èxit va ser el de
punteria, relleus i reptes. Un exemple de joc
d’aquest taller, era una prova en la que havies de
portar una castanya d’un costat a l’altre amb una
cullera.
Al migdia, van venir els pares a encendre el foc
i després van torrar les castanyes que els nens i
nenes van portar dies abans. Llavors, van repartir
les castanyes a les paperines que havíem fet dies
abans i les van dur a cada aula.
A la tarda, tots els alumnes de l’escola vam anar
a veure l’obra de teatre que van representar els
nens i nenes de l’optativa de música. Va ser molt
divertida!
Tot seguit, vam poder menjar castanyes i jugar
als jocs de taula fins a l’hora d’anar a casa. La
llàstima va ser que no vam poder fer-ho al pati a
causa de la pluja. Tot i així, va ser una castanyada
ben divertida!
Escola 9d4t
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Hem anat de colònies!
Dilluns i dimarts vam anar a la casa de colònies al Mas Muxach perquè volíem conèixer
les estrelles i coses de l’espai .
El primer dia vam arribar i vam esmorzar. Ens van ensenyar la casa i vam endreçar
l’habitació. Vam jugar i vam dinar. Després vam veure les estrelles en el planetari i vam
fer un atrapa somnis.
Vam sopar i vam fer un joc de nit. Vam conèixer en Sifu i a la Merope. En Sifu va perdre
les pocions i les vam trobar amb les llanternes.
El

dimarts

ens

vam

despertar a les 6, ens vam
vestir i vam fer les maletes.
Vam esmorzar, a les 9 i
5,

galetes,

magdalenes

i cereals normals i

de

xocolata.
Després

vam

fer

una

gimcana dels planetes amb
en Comtú, la Magalena i en
Javi Poter i també vam fer
una excursió al bosc. Vam
veure erugues verinoses
i no vam poder continuar
perquè hi havia un arbre
caigut. Vam anar a la casa
d’en Sifu i no hi era. I vam
anar a dinar.
A la tarda vam jugar fins
que va venir l’autobús.
Vam agafar les maletes,
vam pujar a l’autobús i
vam tornar cap a l’escola.

Cicle Inicial
Escola Santa Margarida

20

Llar d'infants

la Baldufa

Cap altre estació de
l´any ens ofereix
tants de recursos
com la tardor , per
poder descobrir noves
sensacions, textures,
olors, colors, sabors...

Tot d'elements i
activitats per gaudir
d'aquesta estació!

Alhora ens permet
treballar els costums i
tradicions catalanes com
La castanyada i els
Panellets.
De tot això a La Baldufa
n'hem anat plens,
hem tingut al
nostre abast pinyes,
moniatos, castanyes,
magranes, taronges, nous,
fulles, carbasses...
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Recordem

Festa Major de Santa Maria de Montnegre
En el passat Celrè vam repassar totes les festes
majors que van tenir lloc aquest estiu i ens vam
deixar la de Santa Maria de Montnegre, però més
val tard que mai i per això publiquem aquestes
imatges del passat 15 d'agost on es veuen els
veïs i veïnes donant vitalitat al cobert de la petita
esglèsia del municipi.
Moltes

gràcies

a

totes

les

voluntàriament van col·laborar-hi!
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persones

que

15-8-18

Fira d'aeromodelisme				

15-8-18

23

Mostra de Forjadors, homenatge a Max Varés

24

6-10-2018

Fotos Jordi S. Carrera

25

Trobada de Corals a Quart

26

20-10-2018

27

Halloween a Quart

28

31-10-2018

29

Fira del joguet antic i de col·lecció

30

3-11-2018
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Esports

Unió Esportiva Quart
L’UNIÓ ESPORTIVA QUART és nou club col·laborador del FC Barcelona. Les dues
entitats van plasmar el conveni de col·laboració respecte la formació dels seus jugadors
dies passats. Amb aquest conveni el club quartenc és un dels més de 25 clubs de futbol
català escollits que treballen juntament amb el Barça respecte la formació.
Aquest conveni és un
acord molt important per
el futbol base del club.
Es puja un esglaó més
col·laborant amb el FC
Barcelona

respecte

la

formació, sent un orgull
ser l’únic club de la
comarca del Gironès
que té aquest distintiu
del

FC

Barcelona.

Això voldrà dir que els
nostres jugadors poden
tenir un

enllaç amb el

FC Barcelona amb més
facilitat.
A banda de les avantatges envers els jugadors del futbol base, el conveni també ofereix la
possibilitat de poder anar a veure partits del Barça B i categories inferiors; la participació
d’entrenadors del club a campus del Barça; o ofertes per als socis del club.
És un acord que va més enllà de l’aspecte esportiu perquè també ens ofereixen ofertes
per continuar la tasca d’aprenentatge d’una manera diferent en molts àmbits.
El conveni comportarà que el club hagi de posar una placa al camp Municipal Gaudenci
Selles com a club col·laborador del FC Barcelona.

Quines

De 19 a 22h. Local Social de Quart
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◊

Diumenge 23 de desembre

◊

Diumenge 30 de desembre

◊

Dimarts 25 de desembre

◊

Dimarts 1 de gener

◊

Dimecres 26 de desembre

◊

Diumenge 6 de gener

CB Quart
Com va essent costum en el club. Es va programar darrere d'un
partit de lliga d'EBA. Aquest any era contra l'equip d'Igualada. Els
dos equips en les primeres posicions.
El pavelló es va omplir de verd i negre. Joc emocionant en tot
moment, que va acabant amb victòria, pel CB Quart als darrers
minuts. Fent més alegra la presentació. Llavors va ser el torn
de la presidenta del club: Eva Ribas, en el seu discurs, va agrair
la presència i va explicar amb il·lusió el projecte per la nova
temporada que el setembre va iniciar-se. Varen sortir els quinze
equips, remarcar que en tots ells, hi ha jugadors del poble.
Uns 150 jugadors i els seus entrenadors. Tots ells disposats a gaudir i defensar el tarannà
del CB Quart per tota Catalunya, Balears i Aragó. Això és mèrit de tots, aprenentatge,
ensenyança i esponsorització. La bona sintonia de jugadors, entrenadors, coordinació i
patrocinadors fa assolir nous reptes i aspiracions. Des de la junta agrair les paraules de
suport del Vicepresident de la Federació de Girona de Bàsquet que no va voler faltar a
l'acte. Enguany cap representant de l'ajuntament del poble va poder assistir-hi.
Us deixem imatges de la nostra gran família dins i fora de pista. Tots junts dels més petis
als més grans. Som-hi Quart!
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Entitats

Vinga! Resum activitats 2018.
1.

Sortides setmanals de RUN

21. Oncoswim

2.

Sortides setmanals de BIKE

22. Paradeta Solidària al Mercat de

3.

Sortides setmanals de WALKING

4.

Sortides de SWIM

23. Marató de Tv3

5.

Torneig PADEL

24. Christmas Market

6.

Functional Trainning

25. Diada al Montigalar

7.

Entrenaments específics pel teu repte.

26. Xai en Creu

8.

Pilates

27. Cursa Sant Silvestre

9.

Festa Solidària de l'Esport

28. La Flama del Canigó

Quart

10. Game KIDS

29. Ultra Clean Marathon

11. Sortida a Núria

30. Xerrades

12. Escalada en família
13. Esquiada en família
14. Sortida de la Ratafia
15. Concurs de Ratafia, postres i Castanyada

diverses:

esportives,

dietètiques, de salut general,
primers auxilis, etc.
31. Test material esportiu Motxilles
tècniques,

sabatilles,

bastons,

etc.

16. Presentació Col·lecció QRT Sport/Casual 32. Calçotada
amb Pau Capell
33. Suport
a
emprenedors:
17. Arrels Market
Presentació Menta-Poleo, test
18. El Gran Recapte d'aliments
19. Trailwalker

Thermomix, Qstura, etc.
34. FESTA DEL SOCI

20. Oncotrail
I totes les activitats són inclusives, per tothom siguis soci o no! Siguis de Quart o
no!! Moltes d'aquestes activitats són totalment gratuïtes perquè volem que siguin PER
TOTHOM! Una de les coses que ens fa sentir molt orgullosos de la nostre feina és
el gran recapte solidari que ja fa 4 anys que repetim i quan hi pensem ens sembla
increïble.
Assolir la Xifra de més de 8.500€ per OncolligaGirona i IntermonOxfam aquest any
2018 però que els últims 4 anys hem assolit entre 8.000€ i 10.000€. 4 anys seguits!!!
Nosaltres sí que flipem!!
Ara ja saps quin és el nostre objectiu, el nostre PERQUÈ i si t'inspira, ho comparteixes
i vols ajudar-nos a fer-ho possible, ja saps que sempre pots sumar!
#Quartmola
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Participar a un mundial, el somni de tot ballarí.
El passat dia 12 d’Octubre la parella formada per Joan Bonmatí i Esther Sánchez
van participar al Campionat del Món Senior III Llatí celebrat a Bilbao (WDSF World
Championship Senior III Latin), assolint la posició 60 de 85 parelles participants
procedents de tot el món.
En Joan i l’Esther porten molts anys representant al Club de Ball Esportiu Quart per
tot el territori nacional, portant endavant la complexa disciplina de 10 balls que està
formada per 5 balls llatins i 5 balls estàndard. Participen com a mínim a 1 competició
nacional cada mes, a part de les competicions internacionals i campionats.
Des del Club els hi volem donar
la nostra enhorabona. Estem molt
orgullosos de vosaltres! A seguir
treballant!
Club Ball Esportiu Quart
El Doll
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Radio Control Quart

Radio Control Quart us desitja bon nadal i bon any nou.
A tots els que ens seguiu i en agraïment a tots els col·laboradors i els anunciats a les
nostres fires. Esperem que aquest any vinent podem gaudir tots plegats de millores en
vehicles i nous participants.
Respecte a la fira de Quart voldrem agrair a la gent de DriftCAT Girodrons, Scalextric,
Club Euromodelisme Girona i a tota la gent de la Associació d'Amics del Ferrocarril de les
Comarques Gironines. Mil Gràcies a tothom!
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Associació de dondes de Quart Amb Ulls de Dona
Aquest any que comença aviat, l’Associació de dones de Quart farà
10 anys. Porta per nom ambullsdedona perquè tots i totes sabem
que les dones ens mirem el món amb uns altres ulls... uns ulls més
tendres, més sensibles i més picarons, també.
Vam néixer d’unes jornades de Pares ¡ Mares que s’organitzaven al
poble i els nostres objectius són quatre, bàsicament:
◊ Que les dones de Quart ens coneguem, ens puguem
relacionar i comunicar-nos entre nosaltres.
◊ Millorar la informació, la formació i la identitat com a dones
organitzant actes diversos : xerrades, tallers, sortides,...
◊ Crear un espai per a compartir inquietuds, experiències,
sentiments,...
◊ Promoure trobades de caire lúdic que cohesionin el grup.
Creiem que estem complint aquests objectius i, fins ¡ tot, els hem
ampliat amb d’altres com col·laborar activament en la vida social i
cultural del poble, teixir lligams amb la resta d’associacions, donar a
conèixer d’altres cultures a través del menjar, posar-nos en forma,...
Dins de l’associació hi ha diferents inquietuds i necessitats que
han creat subgrups com les “noies” de Labors, les meravelloses
famílies de Petits Nins, les manetes de manualitats, les cuineres de
Cuines del Món , les xocolateres reials, les devoradores de Ilibres,
les activistes, les solidàries (Oncolliga, el Banc dels Aliments, les
beques escolars, la Marató,...), les esportistes d’Hipopressius,...
tota una colla de mons que conflueixen en un: La dona com a
protagonista.
La nostra és una associació activa, oberta i participativa. Si tens
ganes de ser-hi no ho dubtis, envia’ns un correu a ambullsdedona@
gmail.com. Que passeu unes Bones Festes i que tingueu una bona
entrada d'any!
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Amb Ulls de Dona - Petits Nins
Ja hem començat el curs 2018-2019. Amb
aquest curs Petits Nins celebrem ja els cinc anys
d’existència!
Enguany, hem tingut la sort de donar la
benvinguda a unes quantes famílies noves que
s’han incorporat aquest curs a Petits Nins. A
més, comptem amb la presència de moltes altres
famílies que van venint any darrera any. A totes
elles, us donem la benvinguda a Petits Nins 20182019!
Enguany hem iniciat el curs amb una gran novetat:
hem adequat l’espai de Petits Nins perquè les
nostres famílies hi estiguin més a gust i faci més
caliu. Hem re-organitzat l’espai, hem afegit uns
bancs sabaters i hem comprat uns pufs de vímet
amb els que els peques es diverteixen d’allò més!
A més, hem afegit algunes manualitats fetes
per les nostres famílies: hem creat i penjat uns
penjadors i hem creat, amb l’ajuda de totes les
famílies, un arbre mural on les fulles de colors
són les mans dels petits i petites que venen a
Petits Nins. Tot plegat ha fet que l’espai millorés
un munt!
A més, cada dimarts, hem anat realitzant activitats
ben divertides i enriquidores: ens hem anat a
“Can Comas” de Cassà de la Selva, on vàrem
poder gaudir d’una meravellosa tarda muntant a
poni, pujant a un carruatge i jugant al sorral; ens
hem divertit amb la celebració de la castanyada a
les barbacoes de Quart i hem realitzat el nostre
tradicional taller de panellets; i hem gaudit de
la presència dels nois del “Parc de les olors de
l’Escala” que ens han ensenyat moltes coses
sobre les plantes aromàtiques i ens han fet un
petit taller de bossetes d’olors que ens hem pogut
endur a casa!
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Altres activitats que hem fet aquest trimestre
han estat molt relacionades amb la celebració
del Nadal: hem fet la tradicional sessió de
fotos de Nadal (estàvem tots guapíssims!),
hem fet un taller de cuina de Nadal i hem fet
una excursió de nit al bosc, on ens va trobar
el senyor Tió Tió! Cada dia que anem a Petits
Nins li donem una mica de menjar. A veure a
veure, si ens cagarà alguna cosa el dia de la
Festa de Nadal de Petits Nins!
I queden activitats per fer aquest curs?
Sí, moltes! I n’hi ha de ben interessants i
sorprenents: taller de dansa del ventre,
experimentació amb llums de Nadal, Lindy
Hop en família, planetari inflable, titelles per
Sant Jordi, etc... No us perdeu la programació
del 2n trimestre que està a punt de sortir!
Així que si voleu venir a gaudir amb nosaltres
d’aquestes activitats i moltes més, només
ens heu d’escriure a la nostra adreça de
correu

electrònic:

petitsninsquart@gmail.

com.
I si voleu veure totes les activitats que anem
fent a Petits Nins, ens trobareu al Facebook
a l’adreça: www.facebook.com/petitsnins.
Bon Nadal i Feliç 2019 a tothom!!!
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Medi Ambient

Catàleg d'arbres protegits del municipi
4. SUROLÍ DE CAN SERRA
Nom comú: Surolí
Nom científic: Quercus x morisii
Característiques: Aquest exemplar es troba
en bon estat; no té branques trencades ni
seques, però presenta una densa vegetació
arbustiva i arbòria a la vora que li pot causar
competència. Des de la base es bifurca en dos
troncs principals; el de més al sud de 2 m de
volta de canó, mentre que l'altre és menor,
de 1,45 m. Cada un d'aquests dos ports es
bifurca en dos i tres branques principals,
respectivament.
Dades d'interès: El surolí es localitza a la vora
del camí de Can Serra, en paral·lel al pas de la
Via Verda de Girona a Sant Feliu de Guíxols.
Pertany a la finca de Can Serra, de propietat
privada, zona també coneguda com el Bosc
del Moliner.
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Localització
Indret: Can Serra
Accés: Camí de Can Serra
Coordenada X: 486449
Coordenada Y: 4644414
Altitud (m): 82
Mides
Altura de l'arbre (m): 15
Altura de la capçada (m): 13,57
Altura de la creu (m): 0
Volta de canó (a 1,3 m) (m): 2 / 1,45
Diàmetre de la capçada N-S (m): 15,2
Diàmetre de la capçada E-O (m): 13
Altres
Estat vital: Bo
Forma de la capçada: Arrodonida
Edat aproximada: Núm. de branques principals: 2 / 3

Seguint amb el fil conductor de la riera Celrè, en aquest article de Pinzellades
parlarem d’un dels elements més relacionats amb aquesta i que ja vam esmentar
breument en el número anterior d’aquesta revista: el Molí Fariner.
En el número 50 del Celrè hem trobat un article de Josep Torrent i Solà molt interessant
sobre el tema i hem cregut que era necessari recuperar-l’ho. Es tracta d’un article
extret d’un estudi l’any 1998 per part d’alumnes de l’escola d’Arquitectura Tècnica de
la UdG a proposta de la Fundació Amics del Patrimoni i on hi va col·laborar la Colla
Excursionista de Quart.

Pinzellades històriques

El Molí del Celrè

Recordem que en el Pinzellades anterior dèiem que el terme municipal de Quart està
format, en gran mesura, pel massís de les Gavarres i que això provocava que aquest
estigués replet de cursos fluvials, però que eren de poc cabal d’aigua. I que, a més,
al voltant del Celrè, hi havia hagut almenys dos molins. Fet que ens feia saber que
el cabal d’aigua que duia antigament aquesta riera era molt més abundós que el que
duu actualment.
Es tractava de molins fariners. Un d’ells, anomenat el molí d’en Rigau, avui en
dia encara se'n poden veure les ruïnes. Segons el descobert per aquest estudi,
l’estructura del molí d’adeía a la d’una casa de pagès. I aquest es composava de:
un obrador on hi devia haver hagut les moles, les estances pròpies de l’habitatge
(entrada, cuina, menjador, entre d’altres) i les corts pels animals. Les dimensions de
l’estança de l’obrador fan pensar que el molí només disposava d’un sol joc de moles.
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Segons aquest estudi, l’edifici fou construït l’any 1330 per Martí Puig en terrenys
de Berenguer Amich. Per a la seva construcció es varen fer servir materials com
el llécol, la pedra més comuna a les Gavarres, el totxo massís i el morter de calç.
Segons un compendi dels documents notarials de la família Amich recopilats l’any
1726, els propietaris contribuïen en les despeses de construcció en 1/12 part. Com
a contraprestació, tenien el dret de moldre sense pagar la part que percep el moliner
pel seu treball. A més, tenien el dret a rebre 1/12 part dels guanys del molí.
Es creu que el molí degué mantenir la seva activitat fins a principis del segle XX,
quan el molí de la Creueta es convertí en una pròspera farinera, anomenada Ntra.
Sra. Auxiliadora. Tot i l’existència d’aquesta documentació on s’esmenta el molí, es
desconeix qui van ser els moliners, és a dir, les persones que van fer funcionar el
molí al llarg de gairebé sis segles. El que sí es sap és que la última família que el va
habitar va ser la família de cal Moliner, que a principis del segle XX es van traslladar
a viure al municipi de Quart.
Us animem a que aneu a la biblioteca Miquel Pairolí de Quart i consulteu aquest
estudi en el Celré número 50, que creiem que aporta informació molt interessant i
important sobre aquesta edificació del nostre patrimoni.
T’ha interessat aquest apunt històric i geogràfic sobre el nostre municipi? Vols explicarnos 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!
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Text: Cristina Troyano
Imatges recuperades de l'exemplar número 50 del Celrè.

Ho sabíeu que a Europa, en les granges industrials, a les gallines ponedores se les

Opinió

Els ous i les seves mares gallines
mata a l’any de vida? La raó he llegit és perquè les gallines muden les plomes una
vegada a l’any i quan dura aquest procés no ponen ous.
Les gallines uns animals també molt socials per naturalesa, necessiten accés a l’aire
lliure amb llum del sol i espai lliure per fer exercici i moure’s. Són animals que són
curiosos i el seu comportament natural és d’enfilar-se, donar-se banys de sorra i
terra, picotejar cucs i el que troben pel terra. És a dir que gaudir de la llibertat i de la
natura hauria de ser la seva vida. Actualment, en les granges proveïdores d’ous pel
consum humà, això no succeeix, ans tot el contrari.
Actualment en les nostres contrades (països europeus) la normativa prohibeix les
gàbies en bateria, però si es permeten les gàbies on cada gallina té un espai ínfim
de 750cm2 (un full de paper DIN A4 fa 625cm2). Horrible les condicions de vida
d’aquestes gallines (ou closca del número 3).
Reconec que molta gent consumidora d’ous desconeix aquesta realitat, però amb
simples gestos com a consumidors que som podem aconseguir uns canvis en el
model productiu. Com? doncs llegint les closques dels ous que comprem per
saber les condicions que han viscut les gallines que han post aquests ous.
Quan compreu ous, veureu que a cada ou hi ha un codi marcat a la closca. El primer
número de l’esquerra fa referència al sistema de cria de la gallina, o sigui:

0- és producció ecològica (és el model 3- el pitjor de tots,

gallines molt

més ètic i menys cruel). Gallines criades

maltractades, disposen fins que les maten

a l’aire lliure i alimentades amb gra sense

o es moren molt joves per les seves

additius, ni antibiòtics, ni hormones del

condicions de vida, d’un espai de la mida

creixement, etc.

d’un foli alineades en pisos i files de gàbies

1- és producció campera. Gallines que sense moure’s ni estirar les ales. El terra
tenen espai a l’aire lliure amb la proporció
de 4 gallines per m2 (sí, terrible també).
I alimentades amb pinsos no ecològics.

2- gallines criades en naus industrials
cobertes, sense veure el sol i respirar
aire pur. 9 gallines per m2. Tenen un
alt grau d’estrès per no tenir espai per
moure’s i per evitar que es barallin se’ls
hi sol tallar el pic, cosa antinatural i que
els hi produeix molt de dolor durant tota
la seva vida.

és de ferros que té la mateixa gàbia això

els hi crea molt de mal i malformacions al
cos i potes. Poca
il·luminació, no
veuen mai el sol
ni respiren aire
pur

sinó

que

aire contaminat
i pudent. El preu
de l’ou és el
més

econòmic
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però el menys aconsellable per a la salut del consumidor ja que és fruit d’un greu
maltractament a l’animal.
Una gallina en condicions normals i vida corresponent a la seva natural espècie
hauria de viure uns deu anys mínims (no veig un consens clar en referència a aquest
tema perquè depèn de molts factors com l’ espècie, els factors mediambientals, etc).
Aquestes viuen pocs anys perquè quan la posta minva (abans de dos anys aprox) se
les mata o tira en un contenidor (el mateix que passa amb els pollastres )com si fos
una escombraria més i allà agonitzen fins que moren.
Terrorífica la prepotència humana i la falta de consideració vers els d’una altra
espècie (que no és inferior sinó solament diferent)... Jo no puc mirar cap a un altre
costat, és cruel i immoral...Comproveu-ho tot això, visiteu-ne una si és que us deixen
entrar i obriu bé els ulls a aquesta realitat...
A reveure,
G. Camps

Fonts:
www.animanaturalis.org
www.faada.org
Fotografies:
Pixabay®
PACMA
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Agenda 2019

El proper 9 de març tindrà lloc el
Quartnestoltes!

El 5 maig es realitzarà al Local Social
de Quart la festa del Roser

Enguany el 28 d'abril tindrà lloc
l'excursió homenatge a la Gent Granó
a la web de l'Ajuntament.

Properament trobareu, com sempre, tota la informació a la
web de l'Ajuntament: www.quart.cat
45

Telèfons, horaris, adreces i serveis

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 16h. a 19h.

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

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.

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.

Pavelló poliesportiu

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

Ràdio Quart FM (IQuart FM 101.0)

Tel. 972 46 87 81
Plaça de la Vila, 1
radio@quart.cat

Assessorament a les entitats

Tel. 972 46 87 83
C/ Tren, 56
entitats@quart.cat
Dilluns a divendres de 8:30h. a 14h.

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.

Parròquia

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

Llar d’Infants La Baldufa

Escola Santa Margarida

Tel. 972 46 81 17
C/ Escoles, 9
http://baldufaquart.wixsite.com/baldufa
baldufa.quart@gmail.com

Tel. 972 46 93 81
C/Tren, 60
www.xtec.cat/ceipstamargarida
b7002922@xtec.cat

Escola 9d4t

INS Vilablareix

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

Tel. 972 40 60 05
c. Marie Curie, 1
17180 Vilablareix
http://insvilablareix.cat
iesdevilablareix@xtec.cat

Denúncies casos de Bulling

Urgències

Tel. 900 01 80 18

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.

Matí
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

Tarda
MEDICINA GENERAL
DRA. SUSANNA VARGAS
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL
DRA. SUSANNA VARGAS
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL DR.
SALVADOR COMAS
INF. NEUS FERRER

PEDIATRE
PEDIATRIA
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
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AJUNTAMENT DE QUART

