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Benvolguts,

He de començar aquesta salutació amb un agraïment sincer a 
tots els veïns i veïnes del municipi de Quart per la confiança 
atorgada que va permetre que l’agrupació d’electors Quart 
Actiu guanyés les eleccions del passat mes de maig. En el 
Ple extraordinari del dia 15 de juny vaig tornar a ser elegit 
Alcalde, i he acceptat el càrrec conscient de la responsabilitat 
que assumeixo, però també orgullós i complagut de poder-
vos representar des de la màxima institució municipal. La meva prioritat és posar-me 
a la vostra disposició, treballar pel poble i impulsar totes aquelles iniciatives  per 
fer del municipi de Quart un lloc cada vegada millor per viure i estar. En seré el 
primer responsable, però disposo de tot un equip de grans col·laboradors i ajudants, 
i, perquè no dir-ho també, compto igualment amb la complicitat de tots vosaltres que 
majoritàriament ens heu fet confiança. Gràcies de nou.

En aquests quatre anys que tenim al davant volem dur a terme tot allò que vam 
preveure en el programa electoral i que considerem un compromís ineludible. Vull fer 
esment de les obres més grans que tenim previstes i que comportaran un major esforç 
d’inversió : el cobriment de la Pista de Palol, l’ampliació del Local Social de Palol i la 
millora tant interior com exterior del també Local Social de Quart. Sense oblidar totes 
aquelles altres millores en activitats i serveis que, tot i ser imprescindibles i que fan 
possible el dia a dia, a vegades passen més desapercebuts: enllumenat, recollida de 
deixalles, aigua, neteja de carrers, etc.

Tot això en el marc i la manera que tenim nosaltres d’entendre això que en diguem 
“fer política”, que no és cap altre que el municipalisme en el sentit més genuí de la 
paraula en democràcia : la proximitat, el pluralisme i la transparència. En aquest 
sentir, vull destacar que hem procurat que l’equip de govern disposi de tres regidors 
representants d’altres grups polítics, i serà, per tant, un govern de coalició, comptant 
molt més amb les persones que en les etiquetes o sigles, amb la màxima, tan senzilla 
com eficaç, de que entre tots ho podem fer tot i millor.  Volem també un govern més 
participatiu i proper, i per això hem creat expressament les regidories de Participació, 
la de Transparència i la d’Entitats. De feina no en faltarà, però la voluntat de treballar 
us asseguro que hi és. 
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I posats que hi estem, voldria ja des d’aquest inici, i per no perdre el que ve essent 
costum en aquests editorials, fer un crida i una apel·lació a respectar les normes 
més elementals de civisme i bones pràctiques. Tenim l’estiu a sobre i convé extremar 
totes aquelles mesures que facilitin la seguretat i la convivència a l’aire lliure. Vigilem 
fresses i sorolls, i sobretot, molta prudència  en totes aquelles situacions de perill o de 
risc d’incendis.  Hem d’esforçar-nos també en millorar alguns mals hàbits o la simple 
deixadesa que després causa perjudicis innecessaris.  Em bé al cap la mala pràctica 
que venim observant a l’hora de recollir les caques i deposicions dels gossos, deixant 
la bosseta que els contenen abandonada al cantó d’un arbre o en qualsevol altre lloc. 
No, la bossa s’ha de dipositar al contenidor corresponent. I també en relació a això, 
vull insistir igualment en la necessitat de mirar-s’hi una mica quan deixem les deixalles 
als contenidors: hem d’assegurar-nos que la bossa entra a dins del contenidor i que 
no queda de qualsevol manera per allà fora o pels voltants. Això provoca males 
olors, mala imatge i una feina innecessària pels empleats de la brigada municipal.  
Són accions senzilles que aporten beneficis també simples, però importants. Tots hi 
sortirem guanyant.

Ja per acabar, vull desitjar-vos que passeu un bon estiu, que aprofiteu les vacances 
i que participeu en tots aquells actes i activitats que s’han organitzat, la Festa de la 
Cervesa, el Sopar e la Dona, etc. Tenim un teixit associatiu nombrós i variat i això és 
una gran riquesa pel municipi. Ah!, i sobretot no us oblideu de les Festes Majors dels 
diferents nuclis, la de Quart, la de Palol , la de La Creueta, la de Montnegre i la de Sant 
Mateu de Montnegre. Participeu i gaudiu-les totes. Ens hi veurem!

En qualsevol cas, rebeu una salutació ben cordial. 

A disposar,
Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde
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Resultat electoral
El passat 26 de maig van tenir lloc les eleccions municipals, al municipi de Quart, 
segonts la font oficial https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.e el resultat va 
ser el següent:

Un cop celebrat el Ple del cartipàs, i distribuïdes les regidories, l’Ajuntament queda 
organitzat en les següent àrees:

1.Alcaldia, Sr. Carles Gutiérrez Medina (QA): 

Governació i Règim Intern - Participació - Cultura i Seguretat

2.Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Miquel Cortés Cardenal (QA): 

Medi Ambient - Obres i Serveis - Urbanisme

3.Segon Tinent d'Alcalde, Sr. Narcís Mas Martí (PSC): 

Hisenda

4.Regidora Sra. Silvia Ballesteros Olmedo (QA): 

Serveis Socials - Cooperació i Igualtat

5.Regidor Sr. Samuel Lado Franco (QA): 

Esports - Joventut i Comunicació

6.Regidora Sra. Vanesa Edith Llarramendy (QA): 

Festes i Educació 

7.Regidora Sra. Gemma Borgoñoz Motje (PSC): 

Gent Gran - Entitats - Salut 

8.Regidor Sr. Jordi Batlle Egea (Regidor no adscrit): 

Promoció Econòmica - Transparència i Identitat Cultural

A l’oposició resten com a regidors:

Carles Serra Coll (CUP)  - Aïna Subiña Casals (ERC) - Arnau Benac González (ERC)

Full1

Pàgina 1

Candidatures vots percentatge escons

QA-AM 799 38,17% 5

ERC-AM 477 22,79% 2

PSC-CP 365 17,44% 2

CUP-AMUNT 229 10,94% 1

203 9,70% 1JxCAT-JUNTS

QA-AM

ERC-AM

PSC-CP

CUP-AMUNT

JxCAT-JUNTS

Full1
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Com tramitar el teu certificat digital
Ja fa uns anys que s'ha començat a fer 
indispensable, identificar-se de forma 
digital per realitzar molts tràmits sense 
haver de personar-se en administracions 
públiques. Cal fer-ho de forma segura i 
per això els sistemes cada cop sembla 
que siguin més complexos: recordar el 
PIN del DNI, tenir un lector de targetes 
que funcioni amb el nostre ordinador 
personal,...  

Per estalviar tots aquests entrebancs 
i mirar de facilitar els tràmits,  la 
Generalitat de Catalunya mitjançant 
l'AOC (Consorci d'Administració Oberta 
de Catalunya), ha creat l'idCAT mòbil. A  
la pàgina següent teniu un resum amb 
la infografia explicativa del mateix. 

També trobareu un enllaç  per donar-vos d'alta 
quan accediu a la seu eletrònica de l'Ajuntament 
per realitzar  les instàncies de forma telemàtica.

Recordeu que els divendres de 9.00 h a 14.00 h tenim aquest servei a les 
dependències de l’Ajuntament de Quart!

Espai feina és un servei d’assessorament, 
orientació i acompanyament a la inserció dirigit 
a persones que cerquen feina o volen millorar 
la situació laboral. Disposem d’un espai al teu 
municipi on pots rebre assessorament en itineraris 
de cerca, orientació en la prospecció d’empreses, 
activitats formatives professionals i borses de 
treball o consultar ofertes laborals.

Espai Feina
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Per obtenir un certificat electrònic vàlid, ràpid i eficaç us heu de donar d'alta a la web 
https://idcatmobil.seu.cat/   caldrà que tingueu a mà: el vostre DNI, la Targeta Sanitària 
Individual del CatSalut i el vostre telèfon mòbil. 
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El Museu de la Terrissa de Quart va acollir el dia 27 d’abril 
la presentació del catàleg “Artistes a Cel Obert”. Es tracta 
d’un recull dels cinc anys d’exposicions temporals dels 
“Artistes a Cel Obert”. Mostres que han agrupat a noranta 
artistes de diferents disciplines.

El col·lectiu ha estat dirigit i liderat per la ceramista Montse 
Seró , la qual ha sigut el pal de paller de cada una de les 
mostres realitzades.

A l’acte hi van assistir una gran part dels artistes 

En el catàleg hi ha col·laborat l’Ajuntament de Rupià; 
Bòlit, Centre d’Art Contemporani Girona;  Bisbal Ceram i la 
Diputació de Girona.

Artistes a Cel Obert

Foto: Museu de la Terrissa de Quart
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Dia Internacional dels Museus

El dissabte 18 de maig per celebrar el Dia Internacional dels Museus el Museu de la 
terrissa de Quart va oferir unes jornades de portes obertes.

Aquesta celebració està coordinada pel Consell Internacional de Museus (ICOM) i té lloc 
cada any pel 18 de maig. Cada any vol posar en relleu una temàtica, i enguany era els 
museus com a eixos culturals: el futur de la tradició.
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El Museu de la Terrissa de Quart inaugura l’exposició: Relleu d’en Pep 
Madrenas i en Jan Madrenas
El dissabte 4 de maig es va inaugurar 
l’exposició “Relleu” de Pep Madrenas i 
Jan Madrenas. Una mostra de ceràmica 
contemporània de pare i fill on es pot veure 
el relleu generacional que viu el taller de can 
Madrenas a Vic.

És la segona mostra, de quatre, que 
s’ha organitzat aquest any en el marc de 
col·laboració entre l’Associació Ceramistes 
de Catalunya, iniciada l’any 2018.

Foto: Museu de la Terrissa de Quart

La Directora General de Cultura Popular i Tradicional
El dia 21 de maig vam rebre la 
visita de la Directora General de 
Cultura Popular i Tradicional de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Mª 
Àngels Blasco a Quart.

Acompanyada per la Directora dels 
Serveis Territorials de Cultura a 
Girona, Sra. Carme Renedo, i del 
Gerent i tècnics del Consorci les 
Gavarres.
Durant la seva estada va visitar el Museu de la Terrissa de Quart i un obrador per conèixer  
l’Associació de Terrissers Artesans de Quart.

Museu de la Terrissa de Quart

Dissabtes de 10:30h a 14h. i de 16.30 a 20:00h

Diumenges i festius de 10:00h a 14:00h

Es duen a terme visites concretades guiades, per a 
grups organitzats i escolars.

Visites guiades: Màxim 25 persones.

Per grups, en hores convingudes.
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Inauguració de l’exposició II Simposi Internacional de Ceràmica Negra
al Museu de la Terrissa de Quart

El dissabte 29 de juny es va inaugurar l’exposició del II Simposi Internacional de Ceràmica 
negra que es va celebrar el passat setembre al Museu de la Terrissa de Quart.

A l’acte hi va participar el regidor d’identitat cultural Jordi Batlle, el president, Josep 
Mestres i membres de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, i les artistes del 
Simposi Catharina Kajander (Finlàndia); Brit Dyrnes (Noruega); Mette Strom (Noruega); 
Carme Riu (Espanya) i Antonio Altarriba, impulsor del Simposi.

Es tracta d’una mostra de ceràmica contemporània realitzada per 9 artistes de 4 països 
diferents que van poder conèixer i treballar amb el fang de Quart i coure amb la tècnica 
de la terrissa negra que caracteritza el municipi gràcies a la col·laboració de l’Associació 
de Terrissers Artesans de Quart.

Les participants han estat: Arja Martikainen (Finlàndia); Aura Kajas (Finlàndia); Brit 
Dyrnes (Noruega); Carme Riu de Martín (Espanya); Catharina Kajander (Finlàndia); 
Maarit Mäkelä (Finlàndia); Mandy Parslow (Irlanda); Mette Strom (Noruega) i Miia Kallio 
(Finlàndia).

Es va aprofitar la inauguració per 
mostrar l’obertura del forn de negre 
per part de l’Associació de Terrissers 
Artesans de Quart. I també va 
servir als impulsors del Simposi 
per fer la proposta a l’Associació 
de Terrissers Artesans de Quart de 
viatjar a Somero, un municipi situat 
a uns 100 km de Hèlsinki conegut 
també per l'argila, el proper estiu 
per a fabricar un forn de negra 
aprofitant el congrés de l’Academia 
Internacional de Ceràmica (AIC) 
que es portarà a terme del 27 al 
31 de juliol. Recordem que el 2016 
l’Acadèmia va celebra el seu congrés 
a Barcelona i que Quart va ser una 
de les subseus del programa.  
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Sopar d’Oncolliga
El passat dissabte 29 de juny va tenir lloc una nova edició 
del sopar solidari d'Oncolliga al Local Social de Quart. 
L'Ajuntament vol felicitar a l'organització per l'èxit de 
l'esdeveniment tal com es pot veure en les fotografies.

Una magnífica oportunitat per 
difondre la cultura terrissera de Quart 
i projectar el nostre municipi de forma 
internacional.

La mostra inaugurada es 
podrà veure fins el 28 de juliol

Fotos del Museu de la Terrissa de 
Quart.
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El passat 23 de maig el grup de joves de l’Estació Jove van gaudir, per 
segon any consecutiu, la sortida de BTT dirigida per l’entitat Quart de 
Volta.

Va ser una tarda molt 
complerta acompanyats de 
bon temps, colors vius i amb 
camins secs després de dies 
de pluja. 

A les 16:30 h, ens vam 
reunir a l’Estació Jove ben 
equipats i amb les bicicletes 
a punt, gràcies al taller de 
ITB (Inspecció Tècnica de 
Bicicletes) desenvolupat 
també per l’entitat.    

Excursió amb l'entitat Quart de Volta

Foto de grup i amunt! Vam enfilar camí cap a Can Ferriol i....primera pujada. Tal com 
diu en Pere Camps: —És el que té Quart. A l’inici es comença amb pujada.—Escoltem la 
primera lliçó: —Canvieu el pinyó! Utilitzeu el pinyó més gran!
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Vam seguir per la part esquerra del mas de Can Ferriol, contrària al camí cap a Cal 
Moliner. Ens vam endinsar al bosc i vam sortir a camp obert. Vam anar a trobar el carril 
bici, a la zona del polígon industrial, i vam creuar per sota de la carretera pel camí que 
puja fins l’església de Sant Sadurní de Palol d’Onyar. En aquest punt, si l’olfacte d’en 
Miquel Vilà i en Josep Ginesta no els falla, van olorar a porc senglar. Ep! No estem sols!

Arribem al capdamunt de l’església de Sant Sadurní. Quina suada! I victòria per altres. 
El vocabulari dels ciclistes experts va anar canviant al llarg de la ruta: —Números 
petits! —I entre rialles d’algunes participants, les ordres eren: —Mà dreta, dit gros! 

Un cop recuperats i recuperades, vam seguir l’enllaç cap a l’església de Santa Margarida 
de Quart, vam continuar per davant de Can Serra, vam gaudir d’una llarga baixada, 
fins a sortir per darrere l’SPAR, i vam finalitzar a l’Estació Jove.    

Donem un gran agraïment a l’entitat “Quart de Volta” per donar-nos la regla d’or: —No 
paris de pedalar! —I transmetre la seva afició i passió del món de les bicicletes.

Moltes gràcies a en Pere, en Miquel i en Josep. 
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Un any més, el passat 28 d'abril, va tenir lloc la sortida homenatge a la Gent Gran. La 
jornada va començar finalment amb 3 autobusos ben carregats cap a Blanes on van 
esmorzar pa amb tomata, embotit i sardines. Seguidament van visitar els Jardins de 
Santa Clotilde a Lloret de Mar amb els ulls posats al cel, ja que no les tenien totes de 
que el dia aguantés i per dinar van acabar al restaurant Trull, on després dels cafès qui 
va voler va poder ballar una estoneta abans de tornar  a Quart. 

Les fotos de grup, separades per busos, les trobareu a les pàgines centrals d'aquest 
Celrè. Les que es van realitzar el mateix dia, majoritariament per parelles, les heu de 
passar a recollir a l'Ajuntament. 

Excursió homenatge a la Gent Gran
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Il·lustrem la nostra aportació a 
aquest número de El Celrè amb 
dues fotos. Una de l’anada a 
Barcelona per veure l’obra de 
teatre Pel davant i pel darrere i 
l’altra de la celebració del dia de 
Sant Jordi que va comptar amb la 
participació de la Coral de Santa 
Margarida, l’acompanyament 
del músic Joan Sadurní, el 
piscolabis de rigor, i l’obsequi de 
la tradicional rosa a les sòcies.

Llar de jubilats de Quart

A part d’aquestes activitats, la Llar va organitzar conjuntament amb el consistori de 
Quart un concert a càrrec de l’orquestra Selvatana el diumenge 31 de març.

Totes tres activitats van anar molt bé: germanor a Barcelona i caliu de poble al concert 
de la Selvatana i a la diada del llibre i de la rosa.

Encarem ja l’estiu i aprofitem per recordar que el darrer ball de la temporada se celebrarà 
el dijous 27 de juny amb àpat especial i l’acompanyament de Chus (Santa Coloma).

Bon estiu a tothom.

Fotografies cortesia de Florenci Casas
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Consells per tenir una relació saludable amb el sol 
Estar bronzejat està de moda, però exposar-se al sol també envelleix la pell i pot 
causar càncer de pell. Com ens podem protegir del sol? 

◊ Els dies previs a prendre el sol va bé 
posar-se crema hidratant a la cara i el cos. 
Cal posar-nos la crema a casa, una mitja 
hora abans d’exposar-nos al sol i tornar-
nos-la a posar després de cada bany i 
cada dues hores. 

◊ Prendre el sol durant les hores en què 
el sol és més suau: abans de les 12 del 
migdia i després de les 5 de la tarda. 

◊ Utilitzar cremes adequades amb factor de 
protecció solar alt i resistents a l’aigua. 
Aplicar-ne una capa generosa per tot el 
cos, les orelles, les parpelles i els llavis. 

◊ Protegir-nos amb roba, gorres, ulleres i 
para-sols. Cal saber que el sol es reflecteix 
a la sorra, l’aigua del mar, la neu o l’herba 
i que ens podem cremar sota el para-sol.

 

◊ Beure molta aigua mentre ens exposem 
al sol i després. 

◊ Dutxar-nos i posar-nos crema hidratant 
després d’haver pres el sol. 

Prendre el sol
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Qui i quan podem prendre el sol? 

◊ Les persones de pell més blanca, 
són les que s’han de protegir més, 
han d’utilitzar crema amb factor de 
protecció 30 o més. Les persones 
que es posen morenes amb facilitat, 
també han d’utilitzar crema, com a 
mínim amb factor de protecció 15.

◊ Els infants s’han de protegir encara 
més, perquè la seva pell no està 
preparada i el sol els fa més mal. 

◊ Les dones embarassades han de 
protegir-se bé per evitar que els 
surtin taques fosques a la cara.

◊ Si vostè té alguna malaltia de la pell, 
pregunti al seu metge si li convé 
prendre el sol. 

I recordi 

◊ Les colònies i perfums poden 
ocasionar taques quan es pren el 
sol. 

◊ No utilitzi cremes de la temporada 
passada, caduquen. 

◊ Els raigs UVA artificials també 
envelleixen i poden causar càncer 
de pell. 

◊ També ens hem de 
protegir del sol a l’hivern. 
 

FONT: camfic
EQUIP D’INFERMERIA DEL C.L. DE QUART
Imatges: www.freepik.org
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Llar d'infants La Baldufa
S'acaba el curs...

Aquest curs 2018/2019 va 
arribant a la seva fi... a tot l´equip 
educatiu ens queden un munt 
de vivències viscudes amb els 
vostres fills. Des d´aquí volem 
acomiadar a infants i famílies que 
el curs vinent ja no continuaran 
a la llar, tenim la satisfacció de 
veure'ls marxar prou preparats 
per començar una nova etapa. 
Als que continuaran un curs més 
i els que començaran per primera 
vegada a la Baldufa, tenim moltes 
ganes d'acompanyar-los en 
aquesta experiència. Gràcies a 
tots per compartir aquesta etapa 
amb nosaltres!!!
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cióA l’ambient de mecanismes treballem 
els engranatges, les politges, 
muntem mecanismes propis, 
desmuntem... i ens agrada anar-hi 
perquè podem aconseguir els reptes 
que ens proposen.

A l’ambient de labors es pot fer 
titelles, clauers, trenes de trapillo i 
altres propostes. Labors ens agrada 
perquè allà podem fer coses que 
imaginem. Un dia vam fer un coixí, 
un altre marionetes...

A l’ambient de jocs i corporal es 
pot saltar a corda, jugar a bitlles 
finlandeses , anar per sobre l’slack-
line...  Ens agrada perquè hi ha molts 
jocs com el ping-pong on podem 
treure la nostra energia.

A l’ambient de jocs i corporal es 
pot saltar a corda, jugar a bitlles 
finlandeses , anar per sobre l’slack-
line...  Ens agrada perquè hi ha molts 
jocs com el ping-pong on podem 
treure la nostra energia.

Els ambients de la escola 9d4t 
Som els alumnes de 4t de primària de l’Escola 9d4t i en aquest article 
us parlarem dels ambients preparats de 2n a 6è. Els ambients els fem 
dimarts i dimecres després del pati; alguns són de dins i altres són de 
fora i cadascú tria on li agrada anar.
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A arts and crafts pintem amb 
aquarel·la, ceres, pintura acrílica, 
fem manualitats, copiem dibuixos i 
modelem amb pasta blanca, plastilina 
o fang.
A travelling and cooking  fem estudis 
de països , busquem informació  sobre 
els llocs que ens agraden i així podem 
viatjar per tot el món. Algunes vegades 
cuinem i treballem receptes.

A l’ambient de construccions 
podem jugar al Kapla, construir 
figures o miniatures, superar reptes 
matemàtiques i ens agradar ja que 
podem inventar i crear.
A TIC programem, coneixem noves 
pàgines web, gravem, treballem amb 
documents...
A l’hort cultivem les hortalisses i tenim 
cura de les nostres plantes i flors. 
Treballem amb els avis voluntaris i en 
Narcís de Drissa que és tècnic i ens 
ajuda molt.

Aquests són els nostres ambients i ens 
agrada molt anar-hi!

JOEL, XAVIER, GINA I LAURA.
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A l'article de l'anterior edició del Celrè 
vam parlar dels diferents projectes 
que es fan a l'Escola 9d4t, donant 
importància a la participació de les 
famílies en cada un d'ells. Aquesta és 
una manera d'incloure els familiars dels 
infants a les activitats del centre d'una 
forma inclusiva, tot acompanyant-los 
en el seu aprenentatge i descobriment. 
El Pati Obert, el Pla Lector, el Projecte 
Hort, el Dia dels Avis... són alguns 
dels projectes que vàrem parlar, si 
recordeu. Doncs bé, ens agradaria, 
aquesta vegada, parlar de qui fa 
possible aquests projectes de sinergia 
entre escola - infants – família, els 
voluntaris!

Uns voluntaris habituals en diferents 
projectes són els avis i àvies. Què no ens 
han ensenyat ells? El seu coneixement 
és molt important, els valors que 
ensenyen als més petits, les seves 
experiències… Al Projecte Hort del 
9d4t hi participen diferents avis i àvies 
d’alumnes que ajuden a fer créixer 
aquest petit racó del pati. “Motivar a 
la mainada perquè coneguin l'hort, els 
seus estris, que tinguin contacte amb 
la terra plantant, recollint més tard, 
en definitiva, veure el procés de la 
natura; alhora també, que aprenguin 
a estimar les plantes” ens explica un 
dels avis voluntaris quan li preguntem 
què el motiva a participar. “Compartir 
experiències, coneixements amb els 

diferents alumnes de l'escola… La 
nostra motivació va venir de la mà 
dels nostres néts, ells varen ser el 
puntal perquè nosaltres creguéssim en 
aquest projecte” ens explica una àvia 
voluntària de l’hort.

Per altra banda, tenim el paper 
indispensable de les mares i els 
pares, això és el que ens comenta 
una mare voluntària del Pla Lector: 
“Fem d'acompanyants d'alguns infants 
durant l'estona del matí, dedicada al 
pla lector. Aquest curs acompanyem 
alguns nens i nenes de tercer, 
compartint una estona de lectura. 
Els voluntaris escolten, comenten, 
encoratgen i motiven, en definitiva 
comparteixen amb els infants el 
plaer de llegir i de les coses que es 
descobreixen a través del llibres”.  

Amb aquest escrit volem destacar i 
agrair el paper dels voluntaris en els 
diferents projectes, ja que és clau per 
a tirar-los endavant alhora que els fa 
partícips de la comunitat educativa: 
“Penso que és molt important la 
implicació de les famílies a l'escola. 
Els nostres fills i filles hi són força 
hores cada dia i com a pares i mares 
hauríem de vetllar per tal que l'escola 
pugui ser l'escola que somiem” ens diu 
la mare voluntària.

l'AFA del 9d4t

Voluntaris del 9d4t 
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Escola Santa Margarida 
Els alumnes de 6è de l’escola Santa Margarida de Quart, durant el 2n i el 
3r trimestre anem a treballar fang al Museu de la Terrissa amb en Josep 
Mestres i en Jaume Marcó. 

Per portar a terme aquesta activitat els 
alumnes hi anem en mig grup, un grup 
hi va els dilluns a la tarda i l’altre els 
dimecres.
En Mestres i en Marcó ens ensenyen 
a treballar amb el torn, una màquina 
que gira i serveix per fer peces de 
terrissa. Durant les primeres sessions 
ens expliquen conceptes claus sobre la 
terrissa:

◊ Els diferents tipus de fang són: el 
negre, el vermell i cremós. 

◊ Per poder treballar correctament 
i construir la teva peça de fang 
necessites tenir les mans ben molles.

◊ El forn ha d’estar als 1000ºC per 
poder coure les escultures. 

◊ Has de posar el fang al mig del torn 
per poder fer la peça correctament. 

◊ Abans de coure la peça has de 
rascar la primera capa perquè així 
quedi més llisa i passar una esponja 
humida. 

Després de les explicacions hem 
començat a crear els nostres propis 
objectes com ara: portallapis, un bol, 
plats, guardioles...
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A nosaltres ens ha agradat molt fer 
aquesta activitat per conèixer millor 
com es treballa el fang, ja que el 
nostre poble és un poble de terrissa. 

Canal Telegram de l'Ajuntament de Quart
Si voleu estar informats en tot moment dels actes, activitats i noticies 
que tenen lloc al municipi de Quart, L'Ajuntament de Quart ja disposa 
de canal a l'App Telegram.
1.Descarregueu-vos l'aplicació Telegram .
2.Omplir amb les vostres dades el perfil (nom, cognoms,...).
3. Aneu a l'opció de cercar contactes o canals.
4. Escribiu Ajuntament de Quart.
5. Feu clic a l'opció a final de pàgina on digui unir-vos.
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Fa poc dies que la Junta Directiva finalitzava el seu mandat, desprès de la convocatòria 
d’eleccions i de només presentar-se la candidatura encapçalada pel Sr Xavier Carreras 
aquest va ser proclamat de nou president de la Unió Esportiva Quart per un nou 
període de sis anys

A banda del canvi de junta directiva, s’ha de subratllar que s’haurà finalitzat la 
temporada exitosament, els ascensos de categoria són difícils però el manteniment 
i la seva consolidació en les noves categories  també es una tasca prou difícil. Ha 
estat possible gràcies a un grup fantàstic de tècnics i col·laboradors, que han treballat 
durant tota la temporada de valent per aportar les seves ensenyances als futbolistes.

A pesar d’aquests èxits hi hauran canvis en les banquetes, en els equips sèniors , en el 
juvenils, tots de forma consensuada per les dues parts, així aprofitem aquest espai per 
desitjar-los molta sort en la vessant esportiva i també en la personal.

UE Quart

La fotografia adjunta pertany  a la 19 edició del 
MIC que Quart va ser seu en categoria Cadet, 
passant pel camp mpal. equips com el R Betis , 
FC Barcelona, Manchester U., etc 

En quan tingueu a mans aquest últim exemplar 
del Celrè estarà en marxa una nova edició 
del campus “ Xuta a l’estiu “ , ja en són 13 
edicions, es tot un orgull poder-ho dir. Aquest 
any com no podia ser d’altre manera amb més 
novetats i sorpreses, amb l’únic objectiu de fer 
gaudir als nens/es inscrits de l’estiu participant 
d’un munt d’activitats  a banda de la pròpia 
pràctica futbolística.

Quan tornem de les vacances segurament ja 
estaran iniciades les obres de canvi de gespa 
del mpal. Gaudenci Selles, l’estat de la gespa 
artificial després de 13 anys d’un ús per sobre 
del que seria aconsellable, feia necessari el 
canvi i reposició , agraïm a l’ajuntament la 
seva disposició per executar les obres.

E
sp

orts
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Així arranca la vuitena edició del Campus d’estiu de CB Quart. 
 Encistella l’estiu VIII 

Aquest any: Cinc setmanes. Comença el 25 
de juny  i finalitza el  26 de juliol. 

Com cada any pot inscriure: Qualsevol nen 
o nena, nascut entre el 2003 i al 2013 que 
jugui a bàsquet o vulgui iniciar-se en aquest 
esport.   Ja que es treballa per grups: segons 
edats, categories i nivells.  

La inscripció: Es poden fer setmanes.

Hi han diferents horaris:

◊ Matí: 9:00 a 13:00  

◊ Matí/tarda: 9:00 a 17:00 

A banda de les activitats que es fan dins el 
pavelló també es faran sortides per l’entrorn 
natural del poble i refrescar-nos a la piscina 
municipal.

Per més informació, consulteu: 

h t t p s : / / basque tqua r t .w i x s i t e . com/
clubbasquetquart
On trobareu els preus i les butlletes 
d’inscripció.

Desde el Club Bàsquet Quart us desitgem: 

Bon estiu! 
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FSQ neix a l’abril de 2016 amb la voluntat 
de créixer i d’oferir als quartencs i 
quartenques la possibilitat de gaudir 
del Futbol Sala. Des d’aleshores el 
club ha crescut notablement, passant 
de 20 nens i nenes, repartits entre 
escoleta i prebenjamí, fins a arribar als 
aproximadament 70 jugadors i jugadores  
que formaran part del club en la propera 
temporada, distribuïts en les categories 
d’escoleta, prebenjamí, benjamí, aleví, 
juvenil, 2 equips de sènior femení i un 
equip de sènior masculí. 

La base del nostre club es fomentar 
l’esport sempre pensant en els més 
petits, treballant en transmetre la 
passió a través dels valors, tals com: el 
respecte, que treballem fomentant la 
participació no excloent i amb el joc 
net; les relacions socio-afectives, 
treballant l’empatia, el treball en equip, 
la solidaritat i el civisme; el control 
emocional, amb dosis de motivació, i 
proporcionant autonomia i responsabilitat 
als nostres jugadors i jugadores; i la 
igualtat entre sexes, races o religions. 
I en aquest sentit, estem molt orgullosos 
de tenir representació femenina en totes 
les nostres categories. 

Futbol Sala Quart

Us animem a tots a participar i a gaudir 
del nostre esport, assistint a les nostres 
jornades de portes obertes que tindran 
lloc a principis de setembre, coincidint 
amb l’inici del curs escolar. (nens i nenes 
a partir de P3). VENIU A FER PINYA AMB 
NOSALTRES!! 

Si teniu algun dubte podeu contactar amb nosaltres 
a: infofsquart@gmail.com o en el 637 30 79 20.
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CPA Quart
El CPA Quart us volem convidar el proper dia 
15 de juny a les 17:00 hores al primer Festival 
de patinatge artístic: Circ sobre rodes, que 
celebrarem abans de les vacances d’estiu 
d’aquesta temporada 2019.

Fa poc més d’un any que es va crear el nostre 
club, nascut d’un projecte esportiu emprenedor 
i valent. Aquí les nostres patinadores poden 
gaudir de l’esport que més estimen, el 
patinatge artístic, on es combina a la perfecció 
la preparació física de l’esport amb la vessant 
artística de la dansa i la interpretació. Aquest 
primer festival servirà a les nostres patinadores 
per poder iniciar-se en una de les modalitats 
més destacades del patinatge actual, la 
modalitat de xou.

Serà la nostra festa del patinatge! Les nostres 
patinadores podran exhibir la progressió 
continuada que han fet amb molt poc temps 
fruit del treball constant, l’esforç i la superació 
que ens han demostrat aquesta temporada 
amb uns magnífics resultats tan a les probes 
federatives com als Trofeus que han participat.

Aquest any han mostrat orgulloses el nom 
del nostre municipi a la seva nova equipació 
tècnica als diferents esdeveniment esportius 
on han participat. En el Festival contarem 
amb la participació d’altres clubs de patinatge 
artístic de la província de Girona. No ens volem 
acomiadar  sense informar-vos que el proper 
juliol i setembre farem portes obertes per a tots 
aquells nens i nenes que estiguin interessats 
en conèixer el mon del patinatge. Si us agrada 
patinar, contacteu amb nosaltres a:

 cpaquart@gmail.com
Us esperem!
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L’associació Dones de Palol volem aprofitar 
aquest espai per fer-li una entrevista a la dona 
més gran de Palol. Ella es diu Antonia Mata Ruiz 
té 93 anys i va arribar a Palol fa uns 63 anys.

-D’on prové ?

Sóc d’un poble de Granada però vivia a Cadis.

-Per què va venir a viure a Palol?

Perquè el meu home era policia armada i el van 
destinar a Girona. Primer va venir ell i va començar 
a fer la casa que la feia els caps de setmana quan no 
treballava. Quan vaig arribar jo amb dos fills petit, 
vam anar a viure a casa d’una dona que marxava a 
viure a França.

-Quan va arribar a Palol quantes cases hi 
havien?

Hi havia una casa que era d’en Pairolí, més coneguda 
com la casa Piruli, era on ara hi ha Mesón Gascón. 
Aquest tenia molts terrenys els quals venia a metres.

-Quines són les primeres famílies que van 
arribar a Palol?

Primer vam arribar nosaltres i tot seguit van 
començar arribar: els Mantecas, els Navas, Carmen 
la Peona, els Pera, els Cano, els Iglesias i l’Aquelina 
dels Martinez. 

-Com ho feien per anar a comprar tot el que 
necessitaven?

Com el meu home treballava a Girona era ell qui 
comprava el que ens feia falta. A poc a poc vam 
començar a tenir el pa, ens deixaven 2kg de cada 
setmana per cada veí allà on ara hi ha Cal Ferrer 
Vell, el peixater que venia un cop a la setmana, 
després la família Pera va posar una botiga i també 
vam tenir una carnisseria. 

Associació Dones de Palol
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Petits Nins 
El curs de Petits Nins 2017-2018 ja ha entrat en la seva recta final!

Per a aquest tercer i últim trimestre hem 
cercat activitats per a que els petits de 
la casa poguessin gaudir de l’aire lliure, 
del magnífic entorn que ens ofereix el 
nostre municipi i d’activitats que només 
es poden realitzar durant el bon temps. 
Algunes d’aquestes activitats han estat la 
gimcana de Temps de Flors, l’excursió a 
la granja Cal Cigarro, la sortida a l’Escola 
de Natura de Banyoles o la propera Festa 
de l’Aigua!

A més a més, hem celebrat dates 
especials com la Setmana Santa, fent 
una mona de xocolata o el Sant Jordi, 
amb una actuació de titelles per a la 
igualtat de gènere.

I encara ens queden per fer activitats 
ben divertides! Com la festa de final de 
curs, on un Mag durà a Petits Nins tota 
la seva màgia!
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Us han agradat les activitats que realitzem conjuntament amb els peques? Vols veure com 
ens han anat i lo molt que s’han divertit? Doncs visita’ns a la nostra pàgina de Facebook i 
en podràs veure les fotografies: www.facebook.com/petitsnins.
Us animem a que ens vingueu a conèixer a la Fira d’Associacions durant la Festa Major 
de Quart i que us animeu a formar part de Petits Nins per al proper curs. Només ens heu 
d’escriure a la nostra adreça de correu electrònic: petitsninsquart@gmail.com. De ben 
segur que us divertireu! T’hi apuntes?
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Associació excursionista de Quart
El municipi de Vullpellac va ser format l’any 1965 per la unió de Vullpellac, Peratallada 
i Fonteta. Són tres poblacions de personalitat històrica ben diferenciades. El nom de 
Forallac fou creat per batejar el nou municipi, agafant una síl·laba de cada un dels tres 
pobles. El seu nucli urbà es manté en el seu caire rural estructurat a partir del gran 
Castell Palau i l’església de Sant  Julià, que és un conjunt gòtic renaixentista del segle IX 
i X. Hi ha una llegenda que diu que essent propietari al segle XVI Miquel Sarriera, hi va 
fer una gran reforma i a les rajoles de decoració d’arreu del Castell i hi va fer posar una 
fase que diu: “Jo sóc el qui peca, Miquel Sarriera 1533”. 

Diu la llegenda que Sarriera, creient que la seva muller l’enganyava, l’emparedà viva en 
un mur del Castell.  En descobrir esgarrifat, quan ja era massa tard, que la gelosia era 
infundada, feu posar les rajoles amb les inscripcions per proclamar el seu pecat.

Peratallada és una població de visita 
obligada. Encara a dia d’avui és plenament 
feudal, amb la seva triple muralla, amb el 
seu imponent Castell, l’església romànica 
de Sant Esteva, la plaça Major porticada 
etc.

A la rodalia de Canaspot hi ha els enigmàtics 
clots de Sant Julià, enormes pedreres que 
formen uns clots o pous profunds i de 
formes molt sorprenents. Els que no els 
coneixen, val la pena visitar-los.

Fa uns dies vàrem tenir un petit ensurt, 
doncs el màstil i la senyera de Montigalà 
havien desaparegut. Uns dies després 
els companys de Quart de Volta la varen 
trobar en un barranc i ja torna a estar on 
ha d’estar. Gràcies companys. Tot va ser 
una bretolada dels incívics que corren per  
aquest  món de Déu.

Aquests últims dies hem arranjat els 
baixants  de les Roques del Sant Pare, 
col·locant-hi uns quants esglaons per 
facilitar el creuament del Celrè, ja que era 
una mica perillós, amb la col·laboració del 
propietari de la finca, L’Àngel Rufí.
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Associació de Terrissers Artesans de Quart
Visita al Museu de ceràmica popular de l'Ametlla de Mar

El passat 6 d’abril l’Associació de Terrissers Artesans de Quart va organitzar una sortida 
per visitar el Museu de Ceràmica Popular de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) per conèixer 
aquesta important col·lecció que també preserva diferents i importants peces antigues 
de la terrissa de Quart.

El Museu de Ceràmica Popular és un centre monogràfic sobre la terrissa ubicat a l'Ametlla 
de Mar que preserva, estudia i difon, la terrissa tradicional que s’ha fabricat i fet servir 
en els darrers 200 anys en la península Ibèrica. El Museu disposa d’un fons de 11.000 
objectes de terrissa de més 300 centres terrissers representatius de 41 províncies 
d’arreu d’Espanya. L’exposició permanent està estructurada en diferents plantes i en 
quatre circuits amb un total de 4.500 peces exposades. A la planta principal es poden 
veure els circuits dedicats als “Usos de la ceràmica” (relacionats amb l’aigua, el vi, l’oli 
i el menjar...) i als “Centres terrissers” (mostra l’origen de les peces i marca l’estil dels 
diferents territoris terrissers) i “El càntir i les seves formes” (que mostra 32 tipologies 
o famílies d’aquest atuell). A la planta inferior es troba el circuit dedicat al “Procés i les 
tècniques de la ceràmica”, amb imatges i materials que mostren les eines i les accions 
que intervenen en el procés d’elaboració de la ceràmica.

El Museu de Ceràmica Popular de l'Ametlla de Mar va obrir les portes el 5 de maig del 
2001 i té el seu origen l'any 1992, amb la constitució de la Fundació Privada Martí-
Castro. L'edifici s'ubica al bell mig de la natura, en un terreny de pins, garrofers i oliveres 
i està considerat el major fons exposat del seu gènere a Europa.

En la visita també vàrem aprofitar 
per treballar una mica prenent 
mides i fent uns quants esbossos 
de diferents peces antigues de 
Quart per poder-les reproduir més 
endavant.

Després de la visita les 21 persones 
que formàvem la comitiva ens vàrem 
acostar al bonic poble de l’Ametlla de 
Mar on vàrem gaudir d’un dinar molt 
mariner en un restaurant al costat 
del port en un ambient molt distès 
i divertit.



36

Som aficionats als camions de les comarques gironines que com a hobby tenim camions 
i màquines a escala 1:14 procurant aconseguir el màxim realisme en les nostres 
maquetes. El 21 i 22 de Setembre farem la 4a trobada de modelisme de Quart. Aquest 
any com a novetat el dissabte assistirà l'escola Bell-lloc amb una demostració de les 
seves activitats de robòtica (els quals els alumnes estaran sotmesos a una entrega de 
premis dels millors robots que hagin creat) i el diumenge tornem a tenir els vaixells.

I com cada entrega hi ha la presència de les activitats anteriors de drons, drifting, trens, 
avions, 4x4, camions... i tot de ràdio control. A més a més s'hi trobaran foodtrucks, 
inflables i música nocturna.

Esperem que pugueu gaudir 
d'una bona fira i un bon 
entreteniment per tota la 
família. Us hi esperem!

Moltes gràcies.

facebook.com/RCQuart
RCQuart@gmail.com

Radio Control Quart
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L’Associació Protectora d’animals i plantes de Tossa de 
Mar- Fundació Chari Cruz, és una entitat privada sense 
ànim de lucre dedicada a protegir i donar una llar als 
gossos i gats que arriben a les seves instal·lacions. Es 
va fundar l’any 1985 per una gran activista que era la 
Chari Cruz, la qual va morir ara ja farà uns 20 anys i 
que va deixar l’entitat en mans del seu germà Michel i 
la seva companya Isabel. 

La Chari Cruz, aquesta gran lluitadora per a la causa animalista va ser qui en el seu 
moment i fa molts anys va iniciar la lluita contra la tauromaquia a Catalunya. Molta 
gent de la resta d’Europa precisament coneix Tossa de Mar per l’activisme que va iniciar 
aquesta gran lluitadora contra el maltractament animal.

Actualment el President d’aquesta entitat és en Michel Cruz i la seva dona Isabel 
Garriga que se’n cuiden 365 dies l’any de les tasques de cuidar, alimentar, netejar, i 
cures necessàries amb les indicacions de professional veterinari (curar les malalties, 
fer tractaments, esterilitzacions, vacunacions,...), buscar adoptants, coordinació del 
voluntariat, manteniment de les instal·lacions, etc

Aquesta Associació-Fundació alberga actualment uns 100 gossos aprox i uns 150 gats, i te 
una capacitat aproximativa per uns 300 membres. Per a realitzar aquestes tasques compten 
amb voluntariat d’unes 15 persones aproximadament que fa tasques prioritàriament de 
neteja i de passeig als gossos i normalment en horari de cap de setmana.

APAP Chari Cruz no rep subvencions i es nodreix de les aportacions dels seus socis, a 
vegades de donacions econòmiques de particulars i també de les aportacions que es 
realitzen a través de convenis que tenen amb Associacions Proteccionistes d’altres països 
europeus (principalment Alemanya i Suïssa).

APAP Tossa Chari Cruz
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La seva ubicació física està al costat del CAAS (Centre d’acollida d ‘animals de la Selva) 
amb el que  tenen una bona relació, la qual cosa fa que aquest centre, que sí que rep 
subvencions, els hi porti nous gossos i/o gats que requereixen una atenció especial de 
cures, operacions, envelliment, etc.

Els animals que arriben al Centre Chari Cruz normalment provenen de particulars que 
es posen en contacte amb ells perquè han trobat un animal abandonat en l’espai públic.

Pel volum d’animals que hi ha en aquesta protectora, un recurs que te és potenciar 
l’adopció a famílies que ho demanin d’aquí i també  d’altres països europeus. Allà els 
adoptaran famílies  amb uns requisits i perfil previ i a on també es farà seguiment de 
l’animal per vetllar pel seu benestar. Tant gossos com gats s’entreguen amb contracte 
d’adopció i esterilitzats, amb xip i vacunes. Donat el cost que això suposa la família 
adoptant fa una aportació econòmica.

La política d’actuació d’aquesta Protectora de Tossa és seguir amb la ideologia que va 
iniciar aquesta pionera animalista que va ser Chari Cruz. És a dir, continuar amb l’objectiu 
del benestar d’aquests animals abandonats i del sacrifici zero. En aquesta protectora 
es vetlla pel benestar íntegre de l’animal, si s’ha d’operar o fer-li un tractament perquè 
visqui, es realitzarà encara que aquest sigui costós tan per hores com econòmicament. 
Altres protectores opten pel sacrifici perquè és costós, encara que sabem que la Llei de 
Protecció d’Animals de Catalunya ho prohibeix a excepció de  comptats casos. 

Donat la gran despesa econòmica i d’ hores de treball que això suposa, és molt necessari 
per aquest tipus de Fundació, l’aportació econòmica externa, ja que no rep  subvencions. 
És necessària aquesta ajuda. Si vols col·laborar ho pots fer a través de teaming, que és una 
aportació econòmica d’1E al mes; pots apadrinar un animal;  pots fer-te soci; pots ser casa 
d’acolliment per gossos o gatets que estan convalescents per operacions, traumatismes 
varis o perquè és més adequat per a la seva tipologia.  Aquests posteriorment passaran 
a la fase d’adopció, etc...

Com sempre, cal conscienciació ja que qualsevol 
animal no és una joguina ni un moble que pots 
agafar, comprar i tirar en qualsevol moment. És 
un ser viu igual que tu. Per la qual cosa, posa’ t a 
la seva pell i no facis el que no t’ agradaria que et 
fessin a tu.

A reveure,

G.Camps

Per a més informació:

apaptossa@hotmail.com

www.fondationcharicruz.org.es
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6. PI DEL BOSC DE LA RIBERA DE CAN SERRA  
 
Nom comú: Pi pinyer / Pi de llei 
Nom científic: Pinus pinea 
 
Característiques: L'arbre es troba en molt 
bon estat. A la seva vora hi ha un estrat 
arbustiu no gaire dens, a més d'estar envoltat 
entre 4 alzines. No sembla que aquestes 
alzines li causin competència o danys, però 
alguna capçada s'entrelliga amb la seva copa. 
No té una creu que es pugui diferenciar 
clarament. Presenta un port que es ramifica 
abundantment des de la meitat de l'arbre.  
 
Dades d'interès: El pi pertany a la finca de 
Can Serra, de propietat privada, a la zona 
també coneguda com Bosc de la Ribera de 
Can Serra. Concretament es localitza a la vora 
del camí del Celrè en direcció a Ca l'Eina, Can 
Gibert, Can Ramon i Can Pairolí.  
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 Localització 
 Indret: Bosc de la Ribera de Can Serra 
 Accés: Camí de Can Serra (entrada pel 
 polígon industrial de Quart) 
 Coordenada X: 486607 
 Coordenada Y: 46443456 
 Altitud (m): 78 
 
 Mides 
 Altura de l'arbre (m): 17,5 
 Altura de la capçada (m): - 
 Altura de la creu (m): -   
 Volta de canó (a 1,3 m) (m): 2,80 
 Diàmetre de la capçada N-S (m): 15,7 
 Diàmetre de la capçada E-O (m): 16,4 
 
 Altres 
 Estat vital: Molt bo   
 Forma de la capçada: Arrodonida 
 parcialment 
 Edat aproximada: - 
 Núm. de branques principals: - 
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Què volen dir aquestes dues 
inscripcions? Quina importància van 
poder tenir pel poble? Doncs en aquest 
Pinzellades coneixerem el significat de 
la primera inscripció, la de la porta 
principal de l’entrada.

En la llinda principal s’hi llegeixen, 
doncs, dues dates i una frase. Es tracta 
d’una llinda de gran bellesa i d’un gran 
interès tant històric com cultural. 

Sobre la frase «QUOD VTILE IDE 
SIT HONESTUM» n’hem trobat una 
explicació al llibre «Quart. Natura, 
Història i Artesania» de Miquel Pairolí. 
El significat literal d’aquesta frase 
és: “que allò que és útil sigui també 
honest”. Segons aquest llibre, es 
tracta d’una adaptació d’una frase e 
l’escriptor llatí Ciceró (106-43 a.C.) 
en el seu tractat «De officciis» (Dels 
deures). Es tracta d’una obra de molt 
d’èxit tant a l’Edat Mitjana, com al 
Renaixement i al segle XVIII, per les 
seves reflexions de moral pràctica.
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Els llindars del Gric 

Continuem la nostra descoberta sobre el Gric, un dels edificis més antics i emblemàtics 
de Quart. En l’edició anterior del Pinzellades vam descobrir que pertanyia al Bisbat de 
Girona i que fou la rectoria del municipi. A més, vam conèixer que el nom amb el qual 
se’l coneix són unes sigles que signifiquen Grup Recreatiu i Cultural. Però ens va quedar 
un enigma per esbrinar: Què signifiquen les inscripcions i dates que hi ha esculpides a 
les pedres d’aquest edifici? Doncs en aquest article del Pinzellades ho descobrirem!

A la façana del Gric s’hi poden llegir dues inscripcions. En la primera, al llindar de la 
porta principal, hi trobem les dates de 1741 i 1573 i la frase «QUOD VTILE IDE SIT 
HONESTUM». Més amunt, a la llinda de la finestra principal de la casa, hi ha una altra 
inscripció, més petita.  Es torna a repetir la data 1741 i, a sota es pot veure la inscripció 
«Joseph Ros Rector».
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A més, al mig de la frase hi ha esculpit 
un griu, és a dir, un animal mitològic que 
té cap i ales d’ocell rapaç gegant i cos de 
lleó. Es tractava d’una criatura ferotge i 
perillosa. L’animal es troba representat 
dreçat, amb les dues potes esquerres més 
baixes que les dretes i amb el cap de perfil. 
Aquesta actitud rampant es solia aplicar 
sobretot en les representacions d’aquesta 
tipologia d’animal i també del lleó. Prové 
d’una tradició molt antiga, doncs ja apareix 
en dibuixos i gravats de fa 5.000 anys en 
santuaris i tombes egípcies i perses. El seu 
origen és Mesopotàmia. i, per lo general, 
era un símbol de vigilància i protecció. Per 
això es solia fer esculpir a les entrades de 

Dibuix d'un Griu,  extreta de
 
freepik.es

Fira de la Cervesa a Quart
Música en viu, foodtrucks, activitats per la mainada
i molta cervesa!

Dissabte 13 de juliol
19h. Plaça del pavelló

les cases. 

Sembla que no hi ha relació entre la 
frase i el griu. Tanmateix, segons aquest 
llibre, tant el griu com la frase esculpida 
denoten que qui la va crear posseïa d’una 
significativa formació cultural.

Per últim, sobre les dues dates, la més 
antiga,1573, suposem que és la data en 
què es va construir l’edifici originari del 
Gric. I la data del 1741 apareix duplicada 
a la façana de l’edifici. La primera a 
l’escriptura del llindar de la porta de baix 
i l’altra al llindar de la finestra principal, 
juntament amb el nom Joseph Ros. 
D’aquesta data i d’aquest nom us en 
parlarem properament.

Així que no us perdeu el proper 
Pinzellades! On podrem descobrir qui era 
el rector Joseph Ros i quin paper va tenir 
al dia a dia del poble!

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!
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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 16h. a 19h.

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
MATINS:  Dimarts i Divendres de 9:30 a 12:30h
TARDES: Dilluns a Divendres de 16:00 a 20:00h
BIBLIOPISCINA:  Dilluns, dimecres i divendres 
de 18:00 a 20:00 (La Biblioteca romandrà 
TANCADA)

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 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

ELECNOR
(incidències enllumenat municipal)
Tel. 900 10 20 64
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