El Celrè

Revista d’informació del municipi de Quart

Número

102

Març 2019

En aquest número...
[03] Editorial
[05] Informació municipal
[07] Actualitat
[10] Obres
[11] 		 Participació ciutadana
[12]		 Joventut
[15] 		 Gent Gran
[16]

Salut

[19]

Educació

[22] Recordem
[32] Esports
[34] Entitats
[38]		 Punt i apart

AJUNTAMENT DE QUART
Plaça de la Vila, 2
17242 Quart
Tel. 972 46 91 71
elcelre@quart.cat
Equip de El Celrè
Silvia Ballesteros
Miquel Cortés
Carles Gutiérrez
Laura Just
Narcís Mas
Úrsula Madueño
Santi Puerto
Glòria Ribas
Rosa Rosell
Cristina Troyano
Joan Vicens
Fotografia
de la coberta
Santi Puerto
Correcció
Joan Vicens

[40] Medi Ambient
[41] Pinzellades històriques
[43] Opinió
[45] Agenda
[47] Telèfons, horaris, adreces i serveis

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

Maquetació
i disseny
Santi Puerto
Impressió
GRINVER
ARTS GRÀFIQUES, SA
Dipòsit legal
GI.943-1987
Amb el suport de

Benvolguts/des,
Aquest exemplar que ara teniu a les mans de “El Celrè” és el
dia 26 de maig. Permeteu-me, doncs, que us dirigeixi unes
paraules de comiat del càrrec d’alcalde que he exercit durant
aquests dos últims anys. No seria apropiat que des d’aquest
Butlletí fes jo mateix un balanç o un valoració de l’acció de
govern, d’altres espais i oportunitats hi haurà per presentarho. Sí que vull deixar constància i manifestar públicament la meva consideració i
agraïment a tot el personal de l’ajuntament: cadascú des del seu lloc de treball i
complint amb la seva obligació han mostrat sempre una bona disposició a col·laborar,
fent que les coses fossin més senzilles i ajudant en tot allò que els correspon. Aquesta
bona entesa entre administració i política i la seva capacitat i experiència han permès
tirar endavant les activitats i els plans i projectes programats, fent que l’ajuntament
segueixi estant al servei i a disposició de tots els veïns i veïnes i del municipi de Quart.
Tampoc puc deixar de mencionar i destacar molt especialment tot el treball i la
dedicació dels companys de l’equip de govern. He disposat d’uns col·laboradors lleials
i eficaços, i des de les seves responsabilitats han facilitat i tirat endavant moltes
iniciatives i desencallat moltes situacions. Sense ells hauria estat tot molt més difícil,
gairebé impossible. I em ve el cap tota la feina que ha fet el regidor d’hisenda per
posar al dia i millorar diferents aspectes de la recaptació municipal, que han permès
una disminució important del nivell d’endeutament. Així mateix, agrair a la resta de
companys, regidores i regidors del ple, les seves intervencions des de l’oposició, ja que
també ens han ajudat a perfilar i millorar algunes propostes. Hi ha hagut sempre bona
entesa, cordialitat i ganes de participar.
Passant ara a temes més concrets, i com he fet habitualment des d’aquestes pàgines
de “El Celrè”, esmentaré quin és l’estat de les obres i serveis més importants que
es venen realitzant: cap a finals d’abril tenim previst finalitzar la remodelació de
l’entorn del pavelló i les obres del sanejament del camí Can Rossa, i el mes de juny
començaran tots els treballs pel canvi de gespa artificial del camp de futbol de Quart,
que té un pressupost de 195.000,00.-€. També acabarem tots els aspectes de millora
de la circulació amb diferents canvis de sentit, com s’ha fet en el carrer Del Càntir.

Editorial

darrer que sortirà abans de les eleccions municipals del proper

Voldria tractar igualment una altre qüestió que preocupa a molts veïns, i així ens ho
han fet saber, i que ens afecta també a tots, com és la seguretat ciutadana. Hi ha
hagut diferents robatoris i situacions de força i gamberrisme que han posat en alerta
a la població. Som conscients de la importància d’aquest tema i de la intranquil·litat
que provoca. Posats en contacte amb els responsables policials, ens han fet veure que,
per les característiques del municipi i la proximitat amb Girona, no hi guanyaríem gaire
disposant d’un cos propi de policia local. Els índex de sinistralitat no són exagerats i en
termes de cost benefici no milloraríem gaire. Ara bé, hem de buscar maneres per evitar
al màxim aquests incidents. Per això, a banda d’insistir en la col·laboració ciutadana,
hem demanat als Mossos d’Esquadra que intensifiquin la vigilància i que alertin i actuïn
davant de qualsevol moviment sospitós o que pugui comportar problemes. Confiem
en ells i en la seva professionalitat. També vam estudiar la possibilitat d’instal·lar unes
càmeres de vigilància a l’entrada i sortida dels nuclis com a mesura preventiva i per
a possibles identificacions. En qualsevol cas, només podran ser operatives quan els
Mossos d’Esquadra puguin fer el control íntegre de la imatge.
I ja acabo. Però si he començat fent esment al final d’aquest mandat, no voldria
deixar passar l’oportunitat per expressar també el meu agraïment personal, sincer i
de cor, a tots vosaltres, veïns i veïnes, un a un, per tota la col·laboració prestada i
pel el bon tracte i consideració que sempre m’heu dispensat. La feina d’alcalde no és
senzilla, us ho puc ben assegurar, amb errors i encerts, però m’ha permès conèixer
molt millor el poble i els nuclis que el composen, però, sobretot, conèixer de prop a les
persones que l’integren, vosaltres, el millor de tot, sens dubte. Treballar pel municipi
és una responsabilitat important, i un privilegi gran. He après moltes coses, he viscut
moments complicats, vivències intenses, però m’he sentit sempre respectat i a prop
vostre. A totes i a tots, doncs, moltes gràcies.
I, com sempre, quedo a la vostra disposició.
Salutacions,
Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde
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Casal municipal de Setmana Santa

L’Ajuntament de Quart ofereix a les famílies del municipi un casal divertit i educatiu.
Durant els dies del 15 al 18 d’abril de 2019 els infants tindran l’oportunitat de gaudir d’un

Informació municipal

munt d’activitats. Ens veiem al Casal Municipal!

No es contempla la possibilitat de dies aïllats.
Properament trobareu més informació així com les inscripcions, publicades a la web
http://www.quart.cat ven aviat.

Al Gironès Llegim

El passat dia 31 de febrer es va presentar al
Museu de la Terrissa de Quart la campanya
d’aquest any “Al Gironès, llegim!” del Consell
Comarcal de Gironès.

És una campanya

per promoure i divulgar la lectura. Enguany
seran més de 60 activitats en 14 municipis
que es portaran a terme de febrer a abril.
L’acta va anar a càrrec de l’escriptora i
consellera de Cultura Sra. Maria Mercè Roca.

Foto: Consell Comarcal del Gironès
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T'acompanyem en la teva inserció laboral
Estàs buscant feina? Et cal orientació laboral?
Et cal preparar un procés de selecció?

L’Ajuntament de Quart disposa del nou servei d’orientació laboral Espai Feina. Un
orientador laboral et dissenyarà un itinerari personalitzat d’inserció, t’aconsellarà sobre
l’oferta formativa que tens a l’abast i t’ajudarà a presentar la teva candidatura per
incorporar-te al mercat laboral. Des d’Espai Feina es disposa d’una borsa de treball
municipal dirigida a persones que cerquen feina i a les empreses per tal disposin dels
millors candidats a l’hora de fer un procés selectiu.
Per més informació o per concertar cita a Espai Feina, podeu trucar al 972 21 32 62
de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h o adreçar-te els divendres a les oficines de
l'Ajuntament.

Programa treball i formació 2018-2019
El municipi disposa d’un peó de brigada i un agent cívic

Dues persones del municipi han estat contractades a través del Programa Treball i
Formació promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès.
El Programa està adreçat a persones en situació d’atur, integra accions d’experiència
laboral i accions de formació. Aquest pretén afavorir la inserció laboral i millorar la seva
ocupabilitat.
Des de finals de gener, el poble disposa d’un peó de brigada que realitza tasques al
pavelló i un agent cívic que realitza tasques de sensibilització, informació i difusió
d’actituds cíviques, vigilància dels fluxos de persones i vehicles a les entrades i sortides
de les escoles i detecció de desperfectes a la via pública i queixes veïnals, entre altres.
Aquesta línia d’actuació correspon a les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa de Treball i Formació i la Resolució TSF/2265/2018, d’1
d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
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Museu de la Terrissa de Quart
Visita d'alumnes de la UB

El dia 15 de febrer ens van visitar un grup
d’estudiants de la Universitat de Barcelona
per conèixer el Museu de la Terrissa de Quart i
l’obrador de can Bonadona.
Es tracta dels alumnes del postgrau en Recerca
Arqueològica i Arqueomètrica del Departament
d’Història i Arqueologia de la Universitat de
Barcelona. Aquesta visita s’emmarca dintre de la
col·laboració que el Museu manté amb aquesta
Facultat de la Universitat de Barcelona.

Fotografia Universitat de Barcelona

El Museu de la Terrissa de Quart forma
part d’un projecte de destins ceràmics a
nivell mundial de l’Acadèmia Internacional
de la Cerámica AIC).
Es tracta d’un projecte pioner que recull els
principals destins ceràmics de cada país, amb
l’objectiu de que els visitants a cada país, puguin
identificar i trobar fàcilment els principals punts
d’interès per a un professional o aficionat a la
ceràmica. Aquests destins estan classificats per
categories (museus, galeries, botigues, etc…)
Les consultes es poden realitzar mitjançant la
web de l’Acadèmia i d’una aplicació mòbil (app)
L’AIC és la única institució ceràmica a nivell
mundial.
Detall web de l'Acadèmia
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Exposició temporal “...?” de Roser Oter i Alberto Bustos
El dissabte 2 de març es va inaugurar la primera exposició temporal d’aquesta dintre de la
col·laboració del museu amb l’Associació Ceramistes de Catalunya.
Es tracta d’una mostra conjunta de l’Alberto Bustos i la Roser Oter, ceramistes, L’Alberto
Bustos és membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica (AIC) que ha exposat arreu
del món. Les seves obres parlen sobre la degradació del medi natural provocada per l'ésser
humà. Com a conseqüència, la degradació com a espècie.
La Roser Oter també d’una gran trajectòria professional. Les seves peces amb un llenguatge
entre psicològic i filosòfic, ens envien missatges del que passa o ha passat a la societat,
l’home dominant el mateix home.
El conjunt d’obres dels dos ceramistes
tenen en comú el crit

a aquesta

fragilitat que envolta l’ésser humà
quan vol dominar la natura o la seva
mateixa espècie. L’ART com a reclam i
testimoni del que passa a la societat.
En el que les paraules no troben,
l’argila hi deixa empremta.
Fotografia de la presentació de Jordi S Carrera
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L’exposició es podrà visitar fins el
proper 14 d’abril.

Dissabtes Actius

Programació de març a maig de 2019
Tots els dissabtes s’ofereix un espai de trobada per infants
Allà es realitzen dinàmiques de grup i jocs d’animació, entre
altres activitats engrescadores. Aquesta és la programació,
us hi animeu?:

Actualitat

que cursen 5è i 6è de primària a l’Estació Jove.
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Taula d'agents municipals

Els serveis públics del municipi (salut, ensenyament i serveis socials) i l’Ajuntament

Treball comunitari

es coordinen a través de la Taula d’Agents Municipal. Aquesta Taula té com a finalitat
tractar les necessitats detectades des de cada àrea i donar resposta a nivell comunitari.
El passat 13 de febrer, alguns temes que es van tractar van ser: el seguiment i avaluació
dels alumnes de 4t d’ESO que estan fent les 10 hores de pràctiques al municipi de
l’assignatura de serveis comunitaris, el desenvolupament de l’Espai Familiar i, com a
punt a destacar, el plantejament d’elaborar un projecte comú.
En la pròxima revista El Celrè us farem saber què planteja aquest projecte i com
beneficiar-se. Millorar la qualitat de vida de la nostra comunitat és el propòsit principal.

Treballem pel bon civisme

La nova figura de l’Agent Cívic està treballant activament pel nostre municipi. Què
s’ha fet fins ara?
◊

Presentació de l’Agent Cívic a les aules, ha explicat qui és,
què fa i què cal millorar en el nostre municipi. Tots sumem
pel bon civisme!

◊

Vigilància diària dels fluxos de persones i vehicles a les
entrades i sortides de les escoles.

◊

Difusió del bon ús del Pipican a Palol d’Onyar i control del
dispensari de bosses.

◊

Detecció i avís a l’Ajuntament d’escombraries massa plenes,
brossa d’obres i semàfors apagats.

◊

Recollida de necessitats veïnals i comerços sobre temes que
afecten a la via pública.

◊

Participa al Projecte comunitari que s’està treballant des de
la Taula d’Agents Municipal.
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Obres

Finalitzades

Passatge del Terrisser - Plaça dels Ollers

Aparcament Plaça Caterina Albert
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WC's Zona Esportiva i Barbacoes de Palol d'Onyar

Iniciades

Adequació i Millora de l'Entorn del Pavelló
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Curs de monitor i pre-monitor

L’Ajuntament ha subvencionat 10 places per formar a monitors i pre-monitors
empadronats al municipi.

Joventut

La formació es durà a terme durant el mes d’abril. En el cas dels monitors, realitzaran
les pràctiques als casals municipals de Quart i, igual que els pre-monitors, participaran
en dues activitats organitzades per l’Ajuntament on es requereixin voluntaris.

Ocupació Juvenil

És un servei d’informació, orientació i acompanyament juvenil per cercar feina o seguir
estudiant. Va dirigit als joves d’entre 16 i 29 anys empadronats al municipi de Quart.
Si necessites aquest servei només has d’explicar la teva situació a un dels canals
següents:
◊

Correu electrònic: ocupaciojuvenil@girones.cat

◊

Facebook: Ocupació Juvenil Gironès

◊

Wordpress: http://ocupaciojuvenilgirones.wordpress.com

El segon divendres de cada mes de 9 h a 14 h estarem dins les dependències
municipals.

Agenda joves: març, abril i maig
I CAMPIONAT JUVENIL: “PEDRA, PAPER O TISORES” Estació Jove / dijous 28 de març
a les 17 h (de 12 a 17 anys). Cal inscripció prèvia http://www.quart.cat
CINEMA: “LA GRAN MALALTIA DE L’AMOR” Estació Jove / dijous 25 d’abril a les
17:15 h (de 12 a 16 anys)
TALLER: “APRÈN A MANTENIR LA TEVA BICICLETA” Estació Jove / dijous 16 de maig
a les 17 h (de 12 a 16 anys). A càrrec de C.E. Quart de Volta.
RUTA EN BICICLETA Estació Jove / dijous 23 de maig a les 16:30 h (de 12 a 16
anys). A càrrec de C.E. Quart de Volta.
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Llar de Jubilats

El dimarts 15 de gener de 2019 la Llar de Jubilats va celebrar la seva assemblea ordinària
anual on es van presentar les activitats per aquest any, l’estat de comptes, i el nombre
de socis. Amb diverses altes i baixes el nombre de socis actuals és de 252.
sortida a teatre a Barcelona el 23 de març, i el concert de l’orquestra La Selvatana que
organitzem amb l’Ajuntament el proper 31 de març.

Gent Gran

Pel que fa a les activitats destaquem el proper Dinar del Soci que es fa el 3 de març, la

Abans de començar l’assemblea anual. (Foto: Florenci Casas)

Agenda gent gran: març, abril i maig
Concert i ball amb l'ORQUESTRA SALVATANA Local Social de Quart. Diumenge 31
a les 18 h. Preu: 10 €
EXCURSIÓ als jardins de Sta. Clotilde de Lloret de Mar Diumenge 28 d’abril.
Tiquets a l’Ajuntament de Quart. Activitat gratuïta pels jubilats del municipi majors
de 65 anys.
TARDES DE BALL Local Social de Quart. Divendres de 17:45 h a 20 h.
Preu entrada + berenar i cava: 7 €
15 de març: Sona bé 		

29 de març: Xavi Ros

12 d’abril: Josep (Ostres Ostres)   26 d’abril: Jordi Bufill
10 de maig: Pep i Mª José

24 de maig: David Casas
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Salut emocional

La salut emocional és un concepte ampli relacionat amb com ens sentim, pensem o
actuem en el nostre dia a dia.
Una bona salut emocional implica un estat de benestar psicològic en què la persona
se sent bé, pot desenvolupar les seves capacitats, afrontar les situacions quotidianes

Salut

d’estrès sense enfonsar-se, tenir relacions satisfactòries o treballar de manera eficient.
Es relaciona, doncs, amb aspectes com el fet d’estar motivat i tenir energia, seguretat i
autoconfiança, o tranquil·litat i autocontrol.

Factors que influeixen en la salut emocional
La nostra salut emocional es pot veure afectada per molts factors, alguns dels quals la
reforcen, denominats factors protectors, i d’altres que l’afecten de manera negativa,
denominats factors de risc.
Alguns factors protectors són, per exemple, comptar amb una xarxa social que ens doni
suport o mantenir uns hàbits de vida saludables. D’altra banda, el consum irresponsable
de drogues o viure en una societat amb una cultura que estigmatitza les persones amb
problemes de salut mental són alguns dels factors de risc.
Molts d’aquests factors es poden modificar aconseguint canvis positius estables en el
benestar psicològic de les persones.
Consells per tenir cura de la salut emocional
1. Dur a terme activitat física continuada.
2. Aprendre coses noves.
3. Cuidar les relacions amb les altres persones.
4. Descansar el temps suficient, tant en estats de fatiga i nerviosisme com
durant el descans nocturn.
5. Beure menys alcohol i vigilar el consum de drogues.
6. Fer una dieta saludable.
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Quan cal demanar ajuda?
Totes les persones poden sentir-se superades per
algun problema o ser incapaces de continuar amb les
rutines i obligacions prèvies en un moment determinat.
Amb freqüència aquests sentiments són transitoris i es
poden superar amb els recursos propis o l’ajuda de
familiars o amics que ofereixen suport moral, ajuda
pràctica per resoldre un problema o simplement
escolta en situacions difícils.
Però no sempre el malestar és transitori i aquesta
ajuda pot resultar insuficient. En aquests casos és
recomanable consultar amb professionals que puguin
donar un assessorament més específic per resoldre la
situació al més aviat possible i amb el menor patiment
per a la persona. És recomanable que consulteu
el vostre metge o metgessa si teniu sentiments,
pensaments o un nivell d’ansietat que us dificultin
continuar amb les vostres responsabilitats i rutines,
relacionar-vos amb les altres persones o descansar
de manera adequada durant més de dues setmanes
consecutives.
Recordeu que demanar ajuda quan la necessitem és
una de les formes més importants de tenir cura de la
nostra salut emocional.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web
següent:

http://canalsalut.gencat.cat
EQUIP D’INFERMERIA DEL C.L. DE QUART
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Llar d'infants La Baldufa
Les relacions entre els infants

A La Baldufa som conscients de la importància que
tenen les relacions entre els infants que siguin del
mateix grup d´edat, més petits o més grans.
Aquestes relacions afavoreixen una gran riquesa de
situacions i moments que els hi són de gran ajuda
en el seu procés de socialització, tot contribuint al
seu desenvolupament integral.
Imitar, col·laborar entre ells, ajudar-se, compartir,
mostrar afecte ....de tot això us en deixem unes
imatges.

18

Escola 9d4t
Carnestoltes 2019

Fa una deis, a l’escola 9d4t, es va
celebrar el carnestoltes.
de 4t a través d’una comissió de
carnaval formada per 5 alumnes i
ajudada per la resta de companys.
La comissió va fer un índex per

Educació

El van organitzar els nens i nenes

tenir clar tot el que havien de fer:
triar els tallers de carnestoltes,
repartir els mestres que anirien a
cada taller, preparar els cartells per
anunciar la festa i escriure un guió
per presentar, a tota l’escola, el dia
de carnestoltes.
Els nens i nens de 4t, juntament amb
un mestre, eren els responsables
dels tallers. Cada parella va fer una
llista de materials i la van comentar
amb els mestres responsables.
Els tallers van ser: perruqueria,
maquillatge, jocs al pati, taller
tic,

contes

fes

el

teu

de

carnestoltes,

esmorzar,

balls,

màscares, instruments reciclats,
construccions, armadures romanes,
concurs de dibuix, complements i
jocs per 3 i 4 anys.
Gràcies a la feina de tots vam poder
celebrar el carnestoltes i passar-ho
molt bé!
Autores:
EMMA CARRERA ABRAS I
SARA RODRÍGUEZ CASTILLO
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AFA 9d4t

Crear comunitat entre escola i famílies
Estendre l’acció educadora més enllà del centre i de l’equip docent permet
construir una escola més arrelada a l’entorn i vinculada a la seva realitat social,
i és per això que l’AFA i tota la comunitat educativa de l’Escola Nou de Quart
ha buscat sempre vies i mecanismes per fer-ho possible. Pensem que és molt
important generar dinàmiques en la comunitat educativa d’un centre que facin
incrementar la participació de les famílies i els alumnes en processos de decisió
o permetre l’obertura del centre més enllà de les hores lectives.
En aquest sentit, volem destacar i donar a conèixer iniciatives i projectes que
considerem petites joies de la nostra comunitat.
Matinals de pati: cada any s’organitzen jornades a l’escola en cap de setmana per dotar
diferents espais d’aquesta amb elements que enriqueixen el dia a dia dels nostres fills.
Aquestes jornades ens permeten establir una relació propera i entre iguals amb mestres,
alumnat i pares i mares, donant un exemple molt valuós als nostres fills i filles del treball
cooperatiu i de col·laboració per crear l’entorn que volem.
Projecte d’hort: en aquest projecte s’integren a la comunitat educativa del Nou de
Quart persones amb problemes de salut mental, gent gran i l’alumnat amb l’objectiu
comú de cuidar l’hort de l’escola.
Jornada de Sant Jordi: per Sant Jordi s’obren les portes a tots els avis i àvies de l’escola
perquè visquin amb els seus néts i netes un dia escolar. Això permet la inclusió d’aquesta
generació en la comunitat educativa.
Projecte Pati obert: cultivar una comunitat educativa permet que els pares i mares
també s’impliquin amb projectes propis. Aquest és el cas del Pati obert que, a partir de
l’organització dels pares i mares, es pot gaudir del pati de l’escola a les tardes i cultivar
aquest sentiment de comunitat.
Entorn: també en les hores lectives hi ha establert l’hàbit, des de ben petits, de fer les
sortides d’entorn, perquè l’alumnat conegui l’entorn social, natural i econòmic del seu
poble. Molts pares i mares, des del voluntariat, sovint fan possible que això es mantingui.

Aprofitem per agrair a totes les famílies aquesta implicació!
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Escola Santa Margarida
Els alumnes de cicle mitjà fem de terrissers

Els nens i nenes de 3r a principis d’octubre vam anar
a visitar el taller del terrisser Jesús Prats. Va ser una
passejada molt agradable perquè feia molt bon dia.
En Jesús ens va ensenyar la terrera d’on treu les diferents
terres i les màquines on les barreja per obtenir un fang
adequat per treballar.
També vam veure unes màquines que ell mateix ha
fabricat per fer unes peces de ceràmica que són molt
grosses. Ens va fer una demostració de com funcionen
aquestes màquines i després el vam veure treballar amb
el torn. Vam comprovar que a més de ser terrisser és
un artista.
El dia 11 de desembre al matí els
alumnes de 4t A i 4t B

vam anar

caminant a can Mestres, un terrisser de
Quart. Quan vam arribar vam entrar al
seu obrador i ens va ensenyar com feia
olles i càntirs amb el torn i com posava
color als plats.
També ens va ensenyar com queden les
peces envernissades després de passar
pel forn. Tenien molts colors diferents!
Quan va acabar d’explicar-nos-ho tot
vam passar per un passadís que ens
va agradar molt perquè hi havia moltes
peces acabades i eren molt boniques.
Ens ho vam passar molt bé!
Al cap d’uns dies tot el cicle mitjà vam
anar al Museu de la Terrissa i vam fer
un objecte de fang. A classe el vam
pintar de colors ben alegres. Nosaltres
també som uns artistes!
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Recordem

Nadal 2018
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Esquiada 2019!
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Festa de la dona
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Quartnestoltes
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UE Quart
Esports

MIC - XUTA L'ESTIU - ...
Esteu llegint aquest darrer núm. del Celrè i des de l’anterior la Unió Esportiva
Quart no ha parat de gestionar i col·laborar en diverses activitats, algunes
d’elles fins i tot d’internacionals, en la qual es donà a conèixer el nom del
municipi arreu del mon, no es altre que la nova edició del MIC – torneig
internacional de futbol formatiu - .
També estarem engrescats en preparar una nova edició del Campus “Xuta a
l’Estiu” , aquesta serà la XIII edició, estarà un xic condicionada per l’arranjament
del camp mpal. Gaudenci Selles, el qual si no hi ha cap entrebanc d’última hora
s’instal·larà la nova gespa artificial que tanta falta fa per poder seguir donant
un bon servei esportiu.
I poblament també estarem a les portes d’unes eleccions al club per finalització
del mandat de la Junta Directiva actual, que els que formem part de la Unió
Esportiva Quart desitgem la continuïtat de la línia de treball que ha estat
portant a terme la Junta Directiva actual en els últims anys.
Som una gran família plena de vida i activitat. Seguim!!
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CB Quart

S'endú una nova lliga Catalana EBA
El cap de setmana del 2 i 3 febrer

s'ha celebrat la 37 final a quatre de
la lliga catalana EBA. De nou aquest
any el nostre equip es va classificar
a la final. Aquest any ni l'afició, ni
el poble de Quart va poder optar a
tornar a gaudir de l'esdeveniment
esportiu en la nostra vila. Aquest
cop la seu va ser Igualada. Vam tenir
la semifinal contra Castelldefels. La
victòria va donar opcions de jugar
la Final. Aquest partit, va ser molt
disputat, contra l'equip amfitrió:
Monbus- Igualada. Tot i que en el
tercer quart es va aconseguir un
valuós parcial 0-13 que va permetre
acabar amb una la Segona Lliga
catalana EBA consecutiva pel nostre
equip sénior CB Quart Germans Cruz.
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Entitats

Associació de Dones de Palol d'Onyar

L’Associació de Dones de Palol D’Onyar es va crear el 23 d’abril del 2018 per
donar un espai a totes les dones del poble per reunir-nos i fer diferents activitats.
La idea la va tenir la Conchi i ella ho va comentar amb les demés dones, les
quals li van donar suport i van començar a crear l’associació.
A l’associació portem a terme diferents activitats per tota la gent del poble. Cada dimecres
ens reunim al local social de Palol per fer manualitats, parlar de les activitats que volem
fer, preparar la decoració per les festes, etc. Dos dies a la setmana fem zumba amb la
Cristina que té molta marxa i ens ho passem molt bé. Un dia a la setmana fem pilates

amb la Maite i un altre dia ioga amb la Dolors. També hem començat a fer dues hores
d’informàtica amb en Santi i un cop al mes l’Eva fa el conte contes per als nostres
infants.
Durant aquest primer any hem participat al Marató de tv3, on vam muntar una
paradeta amb moltes manualitats que vam fer entre totes nosaltres. Va anar molt bé
i ha sigut una experiència molt gratificant i l’any que ve ho tornarem a fer. Una altre
activitat que hem fet ha estat la cagada del tió la qual va tenir molt d’èxit. Als nostres
nens els hi va agradar molt perquè una setmana abans vam anar a buscar al tió, durant
tota la setmana li van portar de menjar i el 23 de desembre vam fer una gran festa amb
la cagada del tió i una gran xocolatada. El 16 de febrer es va celebrar el Carnaval de
Palol on tots els nens i nenes del poble disfressats van fer una rua per els carreres del
poble ballant molt i amb molt de ritme, després la festa es va continuar al local socials
on els hi esperava un gran berenar amb xocolatada, entrepans i sucs. Totes aquestes
activitats infantils les fem amb l’ajuda de l’Eva que es va oferir voluntàriament per
portar-ho a terme.
Com

podeu

veure

l’Associació de Dones de
Palol d’Onyar no hem parat
durant el nostre primer any,
estem molt contentes de tot
el treball fet i tenim moltes
ganes de seguir endavant i
preparar moltes més coses
per el següent any.
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Associació excursionista de Quart

Vàrem acabar l’any

fent la tradicional

pujada al Montigalà per portar-hi el
pessebre, substituir la senyera per una de
nova i cantar unes nadales i els segadors.
Tot seguir vàrem fer el camí cap el refugi
on vàrem celebrar el tradicional esmorzar
de germanor. Allà s’hi van recaptar una
quantitat de diners

(encara que en el

darrer Celrè no hi constéssim) que es
varen aportar a la Marató de TV3.
A la sortida del mes de gener, vàrem fer un tomb per les Gavarres tot fent la ruta
de l’aigua. Quan ja hem trescat una bona estona des de l’inici del recorregut, trobem
una petita resclosa on s’hi ajunten dues rieres. Des d’aquí es capta l’aigua que a través
d’una canalització arriba fins al mas Vilallonga. Abans d’arribar-hi hi havia una petita
desviació que portava l’aigua a un molí, avui ja enrunat. Aquesta canalització troba
algunes dificultats degut a l’orografia del terreny que se salven amb uns espectaculars
aqüeductes. El més alt medeix 5 metres d’altitud i el segon més alt 3’5 m. amb només
2 arcs. Un cop l’aigua arriba a can Vilallonga aboca en un gran dipòsit que medeix 20x20.
Aquesta aigua servia per regar els conreus de la casa.
Can Vilallonga es una gran masia restaurada, propietat de l’Incasol, cedida al consorci
de les Gavarres, on es fan diversos cursets de feines relacionades amb les Gavarres.
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Petits Nins
Després de les vacances de Nadal a Petits Nins hem començat l’any
2019 amb molta energia i il·lusió. Ja tenim ganes de que aviat arribi
la primavera!
Aquest segon semestre del curs, hem posat molt
d’èmfasi en la música i la dansa! Hem gaudit del taller de
“Sons per a Nadons” d’Alquímia Musical, amb el fantàstic
Xevi Compte, hem cantat mantres en família amb l’Anna
Romeu, ens hem iniciat en el món de la dansa oriental
amb la Linda Hadj de Danza Oriental i, en breu, ens
iniciarem en el Lindy Hop amb la Cristina Noguer. Un
món ple de sons i vibracions pels nostres petits!
A més d’aquestes activitats, també n’hem fet de moltes
d’altres! Com els nostres tallers de cuina, on vam
poder fer i degustar croissants de diversos gustos,
experimentació amb paper higiènic (mai haguéssim
pensat que aquests paper tinguessin tantes possibilitats)
i hem celebrat la festa del confeti, només amb el nom ja
us podeu imaginar com va anar!
Aquestes i moltes altres activitats són les que estem fent
amb els nostres petit i petites. Activitats que fan que tant
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grans com petits podem gaudir plegats!

I en què es caracteritzarà el tercer
trimestre?

Doncs

no

et

perdis

la

informació que anirem donant a la nostra
pàgina de Facebook. A més, hi podreu
trobar fotografies de totes les sessions
que anem fent. No us ho perdeu!

www.facebook.com/petitsnins
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
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Associació de dones de Quart Amb ulls de Dona

El temps passa volant! Ja som al març…
L’ associació, com sempre, no para.

Hem anat a teatre a BCN a veure “La jaula de las locas”
va fer un dia esplèndid, vam marxar a les 4 i vam tornar
quasi a la una de la nit. Va anar molt bé, vam riure un
piló i vam tenir tota la tarda per passejar per BCN .
Quan repetim? Era la pregunta més reiterada.
Vam preparar la celebració del dia de la dona pel 8 de
març, conjuntament amb l’associació de dones de Palol i
l’Ajuntament. Hi va haver moltes sorpreses, espectacle,
sopar, música,…
El 24 de març farem la 2a edició de la caminada
“Petjades de Fang” per recaptar fons per Oncolliga.
És una activitat on ens coordinem 4 entitats del poble
( Oncolliga, Associació de dones de Quart, Colla
Excursionista i Quart de volta) , amb la col·laboració
de l’ Ajuntament . Us hi esperem!
El 15 i el 22 de març al GRIC hi haurà tast de patés i
formatges. L’any passat va tenir tant d’èxit que aquest
any l’hem organitzat en dues sessions.
El 29 de març hi haurà l’assemblea anual de
sòcies Hi hauríem de ser totes! Com que això és
una fal·làcia , ens conformarem que vingueu moltes.
El dia 30 farem la presentació del llibre de Rafael Nadal
“ El fill de l’Italià” que ha guanyat l’últim premi Ramon
Llull.
Ens podeu seguir per la web, pel facebook,l’ instagram?,
o posar-vos en contacte amb nosaltres a través del
correu ambullsdedona@gmail.com.
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5. SURERA DEL BOSC DE LA RIBERA DE CAN SERRA

Catàleg d'arbres protegits del municipi

Nom comú: Alzina surera
Nom científic: Quercus suber
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Característiques: Aquesta surera es troba en
bon estat; no té branques trencades ni
seques, però hi ha algun arbre a la vora que
el
pot
danyar
i/o
frenar-li
el
desenvolupament. Concretament, hi ha un pi
trencat que es recolza en una part de l’arbre
en qüestió, a més d'una alzina a la vora, que
tot i ser més petita i veure's dominada,
també li suposa competència. A 2,7 metres es
bifurca en tres troncs principals. El situat més
al sud s'aboca damunt del camí, pràcticament
a ras del sòl.
Dades d'interès: La surera es localitza a la
vora del camí de Can Serra, a l'est i en
perpendicular del 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 de la Ribera de
Can Serra.

Localització
Indret: Bosc de la Ribera de Can Serra
Accés: Camí de Can Serra (entrada pel
polígon de Quart)
Coordenada X: 486573
Coordenada Y: 4644381
Altitud (m): 78
Mides
Altura de l'arbre (m): 13,4
Altura de la capçada (m): 13,4
Altura de la creu (m): 2,70
Volta de canó (a 1,3 m) (m): 2,8
Diàmetre de la capçada N-S (m): 17,7
Diàmetre de la capçada E-O (m): 12,6
Altres
Estat vital: Bo
Forma de la capçada: Arrodonida
parcialment
Edat aproximada: Núm. de branques principals: 3

Pinzellades històriques

El Gric

Un dels edificis més emblemàtics del municipi de Quart és el que es coneix popularment
com el Gric. Però, el coneix tothom? Es sap quin és l’origen de l’edifici o la seva finalitat?
D’on prové el seu nom? Avui encetem una breu sèrie de Pinzellades dedicades a conèixer
aquesta bonica construcció que ha tingut una importància rellevant en la història del
municipi.
El Gric és una masia situada a tocar de l’església Santa Margarida de Quart. La seva
entrada es troba situada a la part de darrera de l’església, per la banda de migdia, i es
troba encarada a llevant.
L’edifici pertany al bisbat de Girona i és una bonica construcció històrica de Quart. De
fet, la finalitat de la seva construcció fou la de ser la rectoria de Quart, és a dir, l’oficina
de treball del rector o el mossèn de la parròquia. Fins i tot, segons diuen alguns autors,
havia estat l’habitatge on aquest residia. Actualment encara compleix part d’aquesta
funció històrica: hi ha el despatx del capellà, la seva biblioteca i s’hi realitzen les classes
de catequesis, entre d’altres.
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I si és la rectoria de Quart, d’on surt
el nom del Gric? Aquest substantiu de
fet són unes sigles i signifiquen Grup
Recreatiu I Cultural (GRIC). Aquest
grup va ser constituït l’any 1993. L’any
de la seva constitució coincideix amb
l’execució d’unes obres de remodelació
i per adaptar-lo a les seves noves
necessitats d’aquella època, de ser
també un centre d’activitats culturals.
Aquesta funció més cultural de l’edifici
encara es segueix mantenint avui en
dia, també.
De fet, a la seva part dreta hi ha una
placa commemorativa, feta de terrissa
on hi indica que la rehabilitació es va
fer amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona.
Si us fixeu bé, en la pedra del llindar de
la porta principal de l’edifici i en el de
la finestra que té un petit balcó situada
just a sobra d’aquesta porta, hi ha una
sèrie d’inscripcions i dates. Voleu saber
què signifiquen? Doncs no us perdeu el
proper Pinzellades!
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-nosho arribar a
pinzellades.quart@gmail.com!
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Març

Marxa Petjades de Fang: Diumenge 24 / 8h amb

Oncolliga Quart
Excursió a Amer, Ruta de les 10 Fonts: Diumenge 31
a les 7:30h amb l’Associació Excursionistes Quart

Agenda

Podeu consultar a la web de l’Ajuntament (http://www.quart.cat/), allà hi
trobareu els detalls de cada esdeveniment.

Abril

Teatre per adults “Fot el camp”: Dissabte 13 /19h
Casal infantil de Setmana Santa
Excursió a Vulpellac - Peratallada: Diumenge 31 /
7:30h amb l’Associació Excursionistes Quart

Maig

Fira de l’animal domèstic: Dissabte 4 / 10h
Contes en anglès “Phantom Manor”: Dissabte 4 /
11h
Cursa Open BTT: Diumenge 19 / 9h
Excursió a Cadaqués – Cap de Creus: Diumenge 26 /
7:30h amb l’Associació Excursionistes Quart

Activitats mensuals

Activitats infantils a la Biblioteca:
Cada divendres a la tarda
Quart Cultura Secreta: 7 d’abril i 5 de maig / 18h
Bibliojocs: 10 d’abril i 15 de maig / 17h
Escenaris: 6 d’abril i 11 de maig / 12h
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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 divendres de 9.30h. a 12.30h.
Dilluns a divendres de 16:.0h. a 20h.
Segon i quart dissabte de mes de 10h a 14h.

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

