El Ce l r è

Revista d’informació del municipi de Quart

AJUNTAMENT DE QUART

Octubre 2017

[96]

2

En aquest número...
AJUNTAMENT DE QUART
Plaça de la Vila, 2

[03] Editorial
[04] Informació municipal
[08] Educació
[14] Esports
[16] Entrevista
[20] Obres i serveis
[22] Festes Majors del municipi
[29] Salut
[31] Entitats

17242 Quart
Tel. 972 46 91 71
elcelre@quart.cat

Equip de El Celrè
Silvia Ballesteros
Pere Cabarrocas
Miquel Cortés
Carles Gutiérrez
Laura Just
Narcís Mas
Úrsula Madueño
Santi Puerto
Glòria Ribas
Cristina Troyano

[38] Opinió

Joan Vicens

[33] Entitats

Fotografia
de la coberta

[41] Museu de la Terrissa
[43] Agenda
[45]		 Telèfons i horaris
[46] Pinzellades històriques

Jordi. S. Carrera

Maquetació
i disseny
Santi Puerto

Impressió
GRINVER
ARTS GRÀFIQUES, SA

Dipòsit legal

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

GI.943-1987

Amb el suport de

3
Benvolguts veïns i veïnes,
Poder-me adreçar a tots vosaltres des d’aquestes primeres
planes de la revista El Celrè, em permet, primer de tot, tornarme a presentar com alcalde de Quart, ara ja amb uns mesos de
gestió al capdavant del Consistori. Hem seguit treballant i donant
continuïtat, juntament amb l’equip de govern que em dona suport, en les diferents
àrees i projectes d’iniciativa municipal. L’objectiu segueix essent, en el marc de
les nostres competències, millorar el municipi, garantir la convivència i guanyar en
qualitat de vida.
Vull destacar també, i això ja és una apreciació personal, que des de l’alcaldia es
multipliquen les possibilitats de mantenir contacte directe amb tots vosaltres, veïns
i veïnes, i això fa que pugui estar més pendent dels vostres problemes i inquietuds.
Us agraeixo el tracte cordial que em dispenseu majoritàriament i us encoratjo a
seguir mantenint aquesta proximitat, educada i respectuosa. Per part nostra, restem
a la vostra disposició.
Ara que ja han passat les vacances i l’estiu queda una mica lluny, voldria manifestar
públicament el meu agraïment, i el de tot l’Ajuntament que represento, a les diferents
Comissions de Festes que han fet possible un any més les Festes Majors dels
nuclis i pobles que integren el municipi. Sabem que no és gens fàcil organitzar-ho,
i cal agrair la dedicació i els esforços que hi han posat, tant ells com les persones
col·laboradores, el personal de la brigada municipal i tots els veïns que de manera
desinteressada hi han participat. Els resultats han estat bons, amb una participació
majoritària i ja estem a punt, un cop valorats els resultats, d’encarar les festes de
l’any vinent, amb ganes de fer-ho cada vegada millor. Per això, és clar, la vostra
participació és imprescindible. En les pàgines interiors trobarem un ampli reportatge
sobre aquestes festes.
Una altra qüestió que també voldria tractar és el tema dels gossos. El municipi de
Quart compte amb molts espais verds, parcs i zones enjardinades. Vull insistir en
la necessitat de que els respectem i que tinguem cura de que els nostres animals
de companyia, els gossos sobretot, facin les seves necessitats en els llocs indicats,
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Editorial
recollint sempre les porqueries i deposicions. És la manera de mostrar respecte per
la natura, pels espais públics i, sobretot, pels altres veïns i conciutadans. Recordeu
que la responsabilitat és sempre dels amos, no dels pobres animalets.
Quan a projectes realitzats, vull destacar que ja s’ha acabat la substitució a tot
el municipi de les làmpades de l’enllumenat públic per lluminàries tipus LED. Ha
suposat una inversió important, però hem millorat molt per l’augment de la potència
i sobretot per l’estalvi energètic i de facturació que suposa. La regidoria d’Obres i
Serveis hi ha estat a sobre i podem dir que el resultats són molt satisfactoris.
Per acabar, desitjar-vos unes bones fires de Sant Narcís i una bona castanyada.
Quedo a la vostra disposició.
Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde

Felicitats Maria!
La regidora de gent gran
Glòria Ribas i l’Alcalde de
Quart
en

Carles

Gutiérrez,

representació

de

L’Ajuntament de Quart, van
felicitar en persona a Maria

una
Martínez,
quartenca que ha arribat
als 100 anys! Moltes
felicitats!

Gomez

IN FOR M AC IÓ M UNICI PA L

Congelació taxes i impostos pel 2018
Es congelen les taxes i impostos pel 2018. Es mantenen les bonificacions
fiscals introduïdes els darrers anys i es rebaixa l’IBI d’urbana.
El Ple de l’Ajuntament de Quart, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de setembre,
acordà la rebaixa de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, deixant la
resta d’impostos i taxes als mateixos tipus i tarifes vigents en l’actualitat.
En el cas de l’IBI de naturalesa urbana es redueix el tipus de gravamen aplicat el
2017, que passa del 0,873 al 0,8085 al 2018.
Aquesta reducció ve motivada pel fet que l’Estat actualitza cada any amb la Llei de
Pressupostos Generals els valors cadastrals dels béns amb l’aplicació d’un coeficient
que en el cas de Quart és del 1,08. Amb aquesta mesura es pretén apropar els
valors cadastrals dels béns a l’entorn del 50% del seu valor de mercat.
En definitiva, l’ajuntament vol compensar la puja dels valors cadastrals, competència
de l’Estat, amb la rebaixa del tipus impositiu que es competència municipal. En
aquest sentit, el rebut de l’IBI 2018 serà, aproximadament, del mateix import que el
del 2017.
Es mantenen les bonificacions i ajuts de caire social introduïdes en els darrers
anys i se n’estudia la
incorporació de noves
Per saber el període de pagament dels tributs
en propers exercicis.

municipals visiteu la web del Xaloc i seleccioneu
Quart com a municipi quan hi accediu:
http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent

Vols col·laborar en la cavalcada reial i ajudar a les seves majestats
els reis mags d’orient? Truca a l’Ajuntament o envia un correu
electrònic i deixa les teves dades de contacte i ens posarem
en contacte amb tu.
972469171 - ajuntament@quart.cat
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I dos més que és jubilen...
Recentment s’han jubilat dos dels
treballadors de l’Ajuntament: en
Josep Aymerich, de la brigada
municipal,
i
l’Alfons
Ortiz,
conserge del pavelló. Han estat
molts anys treballant pel municipi,
i com mostra d’amistat, de
reconeixement i d’agraïment es
va celebrar una petita festa amb
tot el personal de l’Ajuntament,
l’Alcalde i altres i representants
polítics. Se’ls va lliurar uns petits
objectes com a record, amb els
millors desitjos per aquesta nova
etapa. Josep i Alfons, moltes
gràcies i molta sort!

Qüestionari de participació ciutadana
Pròximament rebreu un quadern per opinar en família. Es tracte d’un qüestionari per
reflexionar amb els de casa i poder expressar les inquietuds i propostes de millora del
vostre municipi.
Aquesta eina permet fer una recollida d’informació per millorar la qualitat de vida del
poble. El procediment és el següent:
1.Rebreu el quadern per opinar en família a casa.
2.Omplir-lo amb la participació de tots els membres de la casa. Teniu temps fins l’1
de desembre del 2017.
3.Entregar-ho a un dels establiments municipals: l’Ajuntament, la Llar d’Infants,
l’Estació Jove o la Biblioteca Miquel Pairolí.
4.Exposició i concurs dels dibuixos que hagin fet els nens i nenes.
5.Es comunicarà el retorn dels resultats a través de la revista Celrè i web de
l’Ajuntament.

Agenda Cultural
La regidoria de Cultura edita un
trimestre més l’Agenda Cultural, amb
totes les activitats programades fins
desembre.
Està editat i ordenat tant per espais,
com per edats i a més a més les teniu
resumides en la última pàgina.

Recordeu que, entre d’altres, entre
el proper 10 de novembre a les 18h.
Tindrem el dietista i nutricionista
Julio Basulto al Local Social. Cost de
l’entrada 5€.

Sopars d’agraïment a la brigada municipal i a la comissió
de festes de Quart
Enguany l’Ajuntament de Quart ha
volgut agrair amb un sopar la feina feta
de la brigada municipal en el decurs de
les festes majors del municipi de Quart.
Sense la seva ajuda, aquestes no es
podrien dur a terme. Gràcies!
L’Ajuntament de Quart també va
convidar a tots els voluntaris i les
voluntàries que desinteressadament
col·laboren d’una manera o una altra
en el decurs de les festes majors del
municipi de Quart. Moltes gràcies!
Sense vosaltres les festes majors no
es podrien realitzar.
Si esteu interessats en formar part de
la comissió de festes i donar un cop de
mà en la realització de les properes,
deixeu les vostres dades de contacte a
l’Ajuntament de Quart presencialment
o bé a l’adreça: ajuntament@quart.cat.
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El primer dia dels alumne de 3 anys a l’Escola 9d4t
En aquest article us parlarem de com
va ser el primer dia d’escola dels
alumnes de 3 anys a l’Escola Nou de
Quart.
En general, l’adaptació dels nous
alumnes va ser fàcil ja que el divendres
9 de setembre del 2017 els infants van
participar d’un taller de penjadors per
conèixer la seva aula i mestra. Ella els
va explicar un conte i van fer diferents
activitats.
Tot i això el primer dia, alguns dels
infants de 3 anys es van mostrar
desconfiats i vergonyosos. D’altres van
plorar i volien els seus pares. Els pares
van tenir l’oportunitat de quedar-se a les
aules per consolar els seus fills i a mida
que els veien preparats i còmodes van
anar marxant.
A les aules de 3 i 4 anys tenen un llibret
de la família per moments que s’enyoren
el puguin mirar. El fet de barrejar els
nens de 3 i 4 anys també ajuda, ja que
la meitat de l’aula ja està adaptada i a
la mestra li és més fàcil atendre als
alumnes nous.
Els alumnes de 5è us desitgem que feu
molts amics i amigues i que tingueu un
molt bon curs aprenent divertint-vos!

ED U CA C I Ó

AFA 9d4t
La
comissió
d’extraescolars
de
l’Associació de famílies d’Alumnes (AFA)
del 9d4t va organitzar, com a novetat
d’aquest curs 2017-18, un SHOWROOM
de les extraescolars.

A partir de les 16.45h i durant 45
minuts les famílies van poder visitar
les extraescolars distribuïdes en les
diferents aules de l’escola condicionades
per l’esdeveniment.

L’objectiu era que les persones
responsables de cada activitat poguessin
explicar de primera mà a les famílies en
què consistia l’extraescolar, els objectius,
la metodologia, l’organització, resoldre
possibles dubtes i tot allò considerat
de rellevància per cada professional.
D’aquesta manera les famílies tenien
tota la informació per decidir quines
extraescolars escollien.

L’esdeveniment va ser un èxit, ja que
va ser molt ben rebut per les famílies i
l’escola, cosa que farà que repetim el
curs vinent.

Es va realitzar el primer divendres
d’escola dia 15 de setembre, just abans
del inici del període d’inscripcions.

Aprofitem per agrair a totes les persones
professionals de les extraescolars la
seva implicació, a l’escola el seu suport
i a totes les famílies que hi van assistir i
participar.
Comissió d’extraescolars de l’Afa 9d4t

AMPA Sta. Margarida
A l’escola Santa Margarida hem
començat nou curs i des de l’Ampa, un
any més, us donem la benvinguda! Com
cada setembre es viuen situacions molt
diverses:
Tots els alumnes arriben amb il·lusió i
ganes de començar. Alguns es retroben
amb els companys i, entre abraçades,
s’expliquen les llargues vacances de
l’estiu. També veiem els petits, alguns
dels quals, per primer cop, s’acomiaden
entre plors, per ser el primer cop que
van a “l’escola dels nens grans”. Però
malgrat les diferències, tots tenen una

cosa en comú: una curiositat innata que
motiva les ganes d’aprendre!
També trobem les famílies, que tenen
esperança ferma en l’evolució que farà
el seu fill/a amb tot el què aprendrà
durant el curs. També hi ha els nervis
dels primers dies, ja que sempre tenim
la preocupació de com anirà aquest inici.
A més tenim la feina del setembre, de
fer el muntatge i elecció de les activitats
extraescolars. Aquí és on l’Ampa sempre
intenta que la feina dels pares voluntaris
sigui útil per tots, per això destina molts
esforços en oferir una varietat d’activitats
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AMPA Sta. Margarida
lúdiques, esportives i d’idiomes, amb
un ventall ampli d’horaris, perquè tots
els pares trobin aquelles activitats que
els hi permetin una bona conciliació
familiar. Tot i així, hem de ser
conscients que els últims anys això
està sent una tasca realment difícil
donat els problemes d’espai que tenim
a l’escola.
I per últim, com no! Donem la
benvinguda a tot l’equip educatiu
del centre, tant l’equip directiu, com
professorat i monitors, que després
de les merescudes vacances, tornen
amb energia per iniciar el nou curs. I
ja que parlem de mestres... Hi ha una
mestra que aquest any no ha tornat...
Hi ha famílies que ja tenen els nens
grans a al Institut, a la universitat o fins
i tot els pares que, temps enrere van
cursar el ja casi oblidat EGB al Santa
Margarida, que tenen una cosa en
comú. Quin d’ells no recorda la Carme
Juny Torrent?
A ella sobretot, però sense oblidar a
ningú, donar-li les gràcies per aquests
més de 30 anys dedicats a l’educació,
dels quals gairebé tots, al nostre
centre.
Cal reconèixer la petjada que ha deixat
en cadascun dels seus antics alumnes
i en totes les famílies que hem passat
pel centre durant aquests anys. Moltes
gràcies per l’exemple que has donat i
sobretot per la feina ben feta, Carme!
Junta de l’Ampa Sta Margarida

Comença un nou curs
Hola nois i noies, nens i nenes !
Ahir vam tornar a l’escola. Aquest curs farem 4t de primària.
A quasi tots ens ha agradat molt començar una altra vegada, perquè ja estàvem
cansats de fer vacances i teníem moltes ganes de veure als amics i amigues de
l’escola.
La professora és la mateixa de l’any passat. Quan vam entrar a la classe ens va
deixar seure al lloc on vam voler.
Vam veure que estaríem a la mateixa classe del curs passat però que les cadires i
les taules estaven posades d’una altra manera.
La nostra classe és gran però sembla més petita perquè som molts nens i nenes.
Entre tots som 28. Ha vingut una nena nova i ha marxat un amic nostre perquè ha
anat a viure a un altre poble.
El que no ens agrada és que hagin tret els gronxadors i les balances del pati. Ens
han dit que és per tenir més espai però nosaltres voldríem que els tornessin a posar.
Hem parlat de què esperem d’aquest curs. Molts han dit que els agradaria fer més
hores d’educació física i plàstica. Altres que tenien ganes de fer matemàtiques, i
d’estudiar els animals i les plantes.
Molts de nosaltres vol fer nous amics i jugar amb ells.
Finalment ens hem posat tots d’acord: volem aprendre moltes coses i sobretot
passar-nos-ho molt bé amb els amics i amigues.
Els nens i nenes de 4t de l’escola Sta. Margarida
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Estada al Canadà
Bon dia, som l’Anna i l’Emma i actualment
estem cursant 2n de batxillerat. Fa un
any vam obtenir una beca que ens ha
permès passar l’últim any escolar a
Canadà. Ha estat un any en què hem
pogut experimentar un mètode escolar
diferent. El sistema educatiu canadenc
és molt diferent del d’aquí, hi ha una
gran varietat d’assignatures a escollir i no
totes són acadèmiques. Nosaltres vam
tenir la possibilitat de cursar assignatures
menys tradicionals com cuina, teatre,
disseny, guitarra… Allà, la distribució de
les matèries no era anual, sinó semestral,
la qual cosa significava que només fèiem
4 o 5 assignatures alhora; això permetia
als alumnes anar més tranquils i podien
centrar-se més en cada assignatura.

Halloween, Pasqua i Acció de gràcies
eren celebrades a l’engròs. Hi havia
decoracions per tot arreu i el menjar era
una part molt important de la festa. El
clima era molt més fred que aquí i les
nevades van ser freqüents.
L’horari habitual dels àpats era molt
distint. L’esmorzar es feia a la mateixa
hora i els caps de setmana era més
abundant, el dinar era a les 12:00 i era
més lleuger, per últim el sopar tenia lloc
a les 18:00 i era l’àpat més important del
dia; els menjars eren més elaborats i era
un moment en què la família es reunia.

Aquest espai se’ns queda petit per
descriure la immensitat d’aquesta
experiència que ens ha donat la
oportunitat de conèixer un món nou
Un altre tema que també era molt diferent ple de persones meravelloses amb
era com celebraven les festivitats. Nadal, una cultura diferent on ens hem sentit
acceptades des del moment en què vam
arribar.
Anna Raurich i Emma Suy
Alumnes de 2n de batxillerat de
l'Institut de Vilablareix

Setembre = Adaptació a la Baldufa
Tant pels més menuts de casa, com pels pares
i educadores potser sigui el mes més mogut i
atrafegat de tot el curs. Setembre és un mes plegat
de sensacions diferents, canvis, adaptacions,
sentiments diversos... el procés requereix de temps
i paciència perquè per molts infants és la primera
vegada que trepitgen un centre escolar.
No és un mes fàcil ni tranquil, no hi ha una pauta
preestablerta, ni cap fórmula màgica. Però és també
un mes ple de petits instants que són els que, al cap
i a la fi, donen sentit a tot plegat!
Potser aquestes imatges us ajudaran a entendre-ho.
Llar d’infants municipal La Baldufa
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UE: Sènior Femení
Quan
tingueu
aquest
exemplar del Celrè a les
vostres mans,
ja haurà
començat
una
nova
temporada esportiva i la
Unió Esportiva Quart estarà
en plena competició un any
més un any de creixement
esportiu, ja som 27 els
equips que porten per tota
la geografia catalana el
nom de Quart, i estem molt
orgullosos d’això.
Com orgullosos estem que aquesta temporada em pogut confeccionar un equip
Sènior Femení, noies en edats compreses entre els 17 i els 26 anys s’han compromès
amb els nostres colors, amb il·lusió compartida desitgem que aquest equip gaudeixi
i arreli en el nostre club.
Som-hi UE QUART!

CB Quart
Nova arribada de la temporada, hem reiniciat les
activitats, ajornades durant l'estiu. Tot comença
de nou com cada tardor. La tardor en el pavelló,
és un no parar d'activitat i adaptació.
Quedant lluny la temporada passada, amb forces
renovades i ganes per viure amb intensitat la
nova. Emprenem doncs nous reptes: Benvinguda
temporada 2017-2018!
Però no volem deixar del tot endarrere aquest
estiu, sense fer un breu resum de les activitats
que hem fet aquest estiu:

ES P O RT S

CB Quart
Campus d'estiu. Aquest any el cinquè!
Des del club estem contents de la
bona resposta que està tenint, any
rere any. Ens complau veure com tots
els participants... gaudeixen d'aquesta
combinació d'esbarjo, entrenament i
lleure.
Participació en la 1a Fira d'entitats
del poble, durant la festa major, on
compartíem espai amb altres entitats
esportives i lúdiques del poble. Contents
de poder fer memòria a nens i grans que
s'hi apropàvem, que ja fa 27 anys que hi
som i els que volem seguir.
Setembre, 3. La Presidenta del club, Eva
Ribas, va recollir, el premi Girona és
Esport. En la categoria, millor directiva
esportiva. Tota la junta està agraïda i
contenta, de veure com el nostre club
bàsquet Quart, ha sigut tingut en compte
aquest any per optar al premi.

Com diu la "presi": És un premi a un equip brutal que intenta fer el
millor pel nostre club. Gràcies a tots, per ser-hi a prop i donar-nos
forces per avançar i sumar moments.
CLUB BÀSQUET QUART
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Eva Ribas , presidenta del CBQuiart
Recentment vas recollir el premi Girona és
Esport. Que significa per a tu aquest premi?
Primer de tot recalcar que es un premi conjunt,
però que algú ha de ser la cara visible de les
entitats ( per lo bo i per lo dolent, jajaja). Es un
reconeixement a tota la junta del club, i a tota
la gent que ens ajuda desinteressadament
a que puguem tirar el club endavant. Es un
reconeixement a la fosca feina feta per tots, i
això ens omple d’orgull perquè es reconegui
i es faci públic ja que es una “feina” totalment
desinteressada on no cobrem absolutament res
per fer-la, tot el contrari de vegades i perdem
diners i salut, però la fem amb molt de gust i per
que ens agrada!!!
També agrair a l’antiga junta l’ anterior feinada
feta durant 19 anys, i a la gent que ha estat
formant part de l’equip durant aquests anys.
Sense tota aquesta gent res hagués estat
possible.
Quants anys portes en la directiva del club?

A la directiva ara deu fer uns 8-9 anys. Des de

que vaig entrar al club als 12-13 anys mes o
menys, ja no n’he marxat mai. He passat per
jugadora, delegada, vocal i ara presidenta.

Que significa per tu el CBQuart?
El club es part de la meva vida, ja ha passat a formar part de la meva rutina, com
sempre dic som un club de poble que es tradueix en una gran família formada per
diferents persones de les quals sempre aprens quelcom nou segur. Hem passat
per moments durs, però aquí s’ha demostrat que es un club molt unit, ja no a nivell
esportiu sinó a nivell personal, que realment es el que compte en realitat. Evidentment
també hem tingut moments de diversió i riures i això sempre ajuda a tirar endavant.

E NTREVIS T A

Eva Ribas , presidenta del CBQuiart
Aproximadament,
quant
temps
inverteixes/ dediques a les tasques
que duus a terme en el club?

Inverteixo

mes hores que a la feina
quasi, passo cada dia pel pavelló una
estona a veure els entrenaments, a
parlar amb el coordinador i amb els
pares, i els caps de setmana també a
mirar els partits. Entre tots ens repartim
les tasques i les hores dintre les nostres
possibilitats. Com diu la meva mare
passo mes hores al pavelló que a casa
meva!! Ja hem diu que nomes m’hi falta
posar un llit, jajajaja...
Evidentment hi ha moments que
es molt cansat, i que s’ajunten les
coses, però amb aquesta gran família
basquetbolistica que tenim t’ajuden
a treure les forces i tirar endavant. I la
veritat, es que el poc temps que parem
a l’estiu entre campus i pretemporada
notes que et falta quelcom....
Quines són les tasques més
complicades que ha de realitzar
la directiva del club? Complicades
potser no seria la paraula, mes aviat
diria feixugues que es tota la part del
paperassa i de la burocràcia, que no
es poca. Depenem de 3 federacions (
gironina, catalana i espanyola) i cada
una amb els seus procediments i deures
que comporta.
Sempre hi ha moments que no son
agradables d’afrontar en una junta com

es encara situacions difícils que no li
agraden a ningú, però per sort contem
amb un coordinador que es excepcional
en la seva feina i millor persona!!
On t’agradaria que arribés el club?
Sincerament no es una cosa que m’hagi
plantejat mai, anem treballant dia a dia,
temporada a temporada. Ara per ara el
club va creixent per tant demostra que
fem les coses ben fetes.
A qui t’agradaria dedicar el premi? A
tota la gent que ha format part i forma
part del club, a l’antiga junta, a la nova,
als pares mares i jugadors. I en especial
a la meva família que m’ha recolzat per
poder fer front als projectes, aguantat
les rabietes i donant-me ànims quan els
necessito. Als meus germans i als seus
amics que sempre que necessitem un
cop de ma no dubten en ajudar-nos.
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FEM A QUART
L’Entitat de Quart Fem a Quart
també va estar premiada amb
el premi Girona és esport.
Un reconeixement que fa la
Diputació de Girona i el Consell
Comarcal a la seva tasca per
fomentar els hàbits saludables i
esport.
Que significa per vosaltres aquest
premi?
Suposa un reconeixement per la feina
feta.
Quin procediment heu seguit per
aconseguir-ho? Us ha sigut difícil?
Vam presentar un projecte, explicant la
feina que fèiem, fer entendre que som
una associació que fem alguna cosa
més que anar a córrer. On tots els socis
poden col·laborar i proposar idees per
ajudar a desenvolupar activitats amb la
gent del poble.
Què és el que us ha motivat per arribar
fins on sou ara?
Que a Quart feia falta una entitat oberta,
que fos al mateix temps un punt de
trobada per trencar el tòpic de poble
dormitori.
Dit amb altres paraules,
volíem fer créixer el sentiment de poble,
i que es parlés del poble de Quart.
Col·laborar amb activitats solidàries com
ho poden ser la recollida d’aliments, la
Oncotrail,... també es una motivació
molt gran.

E NTREVIS T A

19
Quants socis sou actualment al club?
Doncs som 295, adults, nens i dos
gossos! (riuen).
Voleu dedicar aquest premi a algú?
A tota la gent del poble que ho ha fet
possible.
Què us aporta
moviment?

realitzar

aquest

Sentir-nos orgullosos del poble, del
nostre entorn, de la participació i
implicació de la gent que motiva a la
gent a agafar bons hàbits saludables.
També aporta altres valors com ara un
alt sentiment solidari i l’autosuperació de
l’esforç físic en cada competició com ara
l’Oncobike, l’Oncotrail, o l’’Oncoswim,...
Quins són
projectes?

els

vostres

propers

Estem creant un grup femení per fer
sortides en bicicleta, amb rutes de
carretera i de muntanya.
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Reordenament de la zona esportiva

L’estiu passat es va netejar de la zona que hi ha davant del pavelló municipal.
Algunes plantes i arbres presentaven símptomes d’estar emmalaltides i eren refugi
d’insectes i bestioles. Properament es redactarà el projecte per veure com es pot
millorar la seva integració a la zona esportiva i deixar de ser un espai mort com ho
era fins ara.

O B R ES I S ER V EI S

Clavegueram
Després de diverses
reunions entre
l’Ajuntament i la
comunitat de veïns dels
pisos de l’Avinguda
de la Bòbila de Quart,
s’estan fent els treballs
necessaris per evitar els
problemes que tenen lloc
cada cop que plou. És
farà una sortida directe al
riu de les aigües pluvials
per donar-los sortida.
Amb aquesta mesura
s’espera reduir
notablement els
maldecaps que pateixen.

Breus
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y hi haurà
Aquesteacnap d'any al
festa d ocial de Qu art
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ballar s de prendre
despré raïms!
els
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Festa Major de Quart
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La regidoria de Joventut de l’Ajuntament
de Quart va realitzar un concurs per Instagram
cercant la millor imatge representativa de la
Festa Major de Quart.
A la fotografia podeu veure les guanyadores
Laura Olgoso i Paula Gómez rebent el premi
amb la tècnica de joventut Mariana Alonso i les
regidores Gloria Ribas i Silvia Ballesteros el
passat juliol.

Festa Major de Palol d’Onyar

25

26

Festa Major de Sant Mateu de Montnegre

Festa Major de la Creueta

27

28

Quart SummerMarket

El passat mes de
juliol va tenir lloc
el primer “Quart
Summer Market”
amb una gran acollida
per part de la gent
del municipi de
Quart, ens veiem a la
propera!

Trobada de Modelisme
El passat 16 i 17 de
setembre Radio Control
Quart va realitzar
la
segona
Trobada
de
Modelisme
a
Quart,
amb demostracions molt
diverses com ara camions,
4x4, avions, trens i drons.
fotografia podeu veure
les guanyadores Laura
Olgoso i Paula Gómez
rebent el premi amb
la tècnica de joventut

Coneixeu Cat@Salut-La meva salut?
La Meva Salut és un espai digital,
personal i intransferible, que us permet
accedir a la vostra informació de salut,
fer consultes i realitzar tràmits, d'una
forma segura i confidencial.
LMS és un espai en continu creixement.

d’atenció primària de Catalunya.
Tota aquesta informació personal
està disponible a La Meva Salut
de forma segura i confidencial i
permet a la ciutadania participar i
corresponsabilitzar-se en la prevenció
i cura de la pròpia salut.

Quina informació conté actualment?
•Dades personals: Les vostres
dades i les del vostre equip d’atenció
primària (EAP).

Requisits per accedir a LMS

•Informació clínica: Els informes
d'alta d'ingressos o urgències,
analítiques o radiologia; els diagnòstics
d’Atenció Primària, i les dosis de les
vacunes rebudes.

•Tenir un telèfon mòbil

•Medicació: El tractament que
tingueu prescrit i la disponibilitat de les
properes dispensacions a farmàcia. Es
pot descarregar i imprimir la recepta
electrònica.
•Voluntats i donacions: Us
podeu fer donants d'òrgans i teixits i
descarregar-vos el carnet de donant
identificatiu.
•Agenda: Una agenda personal
amb les visites i proves pendents
programades en l’atenció primària i
dels centres hospitalaris. També es
poden consultar les llistes d’espera
d’algunes intervencions quirúrgiques.
•eConsulta: Espai
poder fer consultes als
sanitaris. Està previst
el 2017 arribi al 50%

virtual per
professionals
que durant
dels centres

•Cal ser major d’edat
•Tenir targeta sanitària individual
•Disposar d’adreça de correu electrònic
•Sol•licitar presencialment al CAP una
contrasenya
Donar-se d’alta i accedir a LMS
1.Adreceu-vos al Centre d’Atenció
Primària que us correspongui amb la
vostra targeta sanitària i el DNI o NIE.
2.Signeu la sol•licitud d’accés o
consentiment que us lliuraran al CAP.
3.Guardeu el codi d’usuari que us
donaran (correspondrà al vostre DNI
o NIE).
4.Rebreu un correu electrònic a
l’adreça que heu facilitat al CAP amb
un enllaç que us permetrà accedir a
la pantalla d’autoregistre. Teniu 4 dies
per registrar-vos; si no ho feu, haureu
de començar de nou els tràmits al CAP.

S ALUT
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de començar de nou els tràmits al
CAP.
5.Introduïu el codi d’usuari que us van
donar al CAP. Creeu la contrasenya
de 8 dígits com a mínim. Haurà de
contenir lletres, nombres i signes de
puntuació.
6.Introduïu també el codi PIN que
haureu rebut per SMS.
7.Finalment, introduïu la pregunta i
la resposta de seguretat, per poder
recuperar la contrasenya si en algun
moment l’oblideu.

Com accedir-hi?
1.Entreu a l’adreça web lamevasalut.
gencat.cat
2.Escriviu el codi d’identificació de la
targeta sanitària
3.Escriviu el codi d’usuari (DNI o NIE)
4.Escriviu la contrasenya
Més informació a:
http://catsalut.gencat.cat/ca/
serveis-sanitaris/la-meva-salut/

Excursió al màgic món del tren, caminades i dinar de Germanor
El diumenge 24 de setembre La Llar
va anar d’excursió a Santa Eugènia
de Berga per visitar el museu de
col·leccionisme MÀGIC MÓN del
tren. Us adjuntem dues fotos fent
parada a la Gleva on vam esmorzar
i dinar.
El curs d’informàtica continua, les
caminades del dilluns apleguen una
bona colla de socis, i hem començat
una activitat que té molt d’èxit entre
les senyores que és el curs de Balls
en Línia.

Fotografies davant el santuari de la
Gleva. Fotos Florenci Casas

El dinar de germanor que farem
al Local Social serà el proper
diumenge 3 de desembre.
La Llar de Jubilats us desitja unes
bones festes nadalenques.

ENTI TATS
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Associació de terrissers artesans de Quart
Hem iniciat aquesta tardor amb els nous
tallers de roda, un d’ iniciació i l’ altre
de seguiment, que venim organitzant
des de fa temps per difondre la terrissa
i incentivar a noves generacions d’
amants d’ aquest ofici tant nostre, que
és el de la terra.

Temps de tardor, de fulles que cauen
i que s’ endú el vent , un vent que s’
ens ha endut a l’ amic Josep Ribas, al
qui vam tenir el plaer d’ entrevistar en
una agradable conversa , en motiu
del treball que estem duent a terme de
les cases terrisseres, aquesta vegada
centrats en la zona de La Creueta, una
conversa molt distesa i gratificant. Des
d’aquestes línies voldríem aprofitar per
donar el condol a tota la seva família.

Però és hora d’ anar endavant i amb
molta empenta , ganes i alegria hem
creat una comissió de treball formada
pels nostres socis per dur a terme el
format d’ una nova fira, una festa del
fang. Ens hem reunit aquest estiu, han
sorgit moltes idees, i molt maques,
alegres i participatives, és una proposta
que acaba de néixer ,que cal fer créixer,
treballar i elaborar, és una proposta
perquè hi tingueu tots cabuda , petits
i grans, una festa lligada a l’ ofici de
la terra i que ens agradaria elaborar
conjuntament amb l’ Ajuntament i les
entitats del nostre municipi i comptar
amb tots vosaltres com a protagonistes,
una festa feta pel poble i per al poble. És
hora doncs de posar-nos a treballar.
Us podeu posar en contacte amb
nosaltres a terrissairesquart@gmail.com

Associació de Dones de Quart Amb Ulls de Dona
Ja hem començat el curs! I ho hem fet a
tota marxa!
Hem iniciat ja el curs de labors ( dilluns
tarda) , el de Manualitats (dijous vespre)
i els d’ Hipopressius (dilluns tarda i
vespre). Estem també acabant de lligar
un curs de gimnàstica amb nadons.
El 19 d’octubre podreu trobar a les
botigues llaços roses de ganxet ,per a
col·laborar amb el Dia mundial contra
el Càncer de mama.( És una acció que
hem fet conjuntament amb Oncolliga).
El dia 20 d’octubre vam fer un tast
de formatges amb maridatge i el 24
de novembre , commemorant el dia
de la No-violència contra les dones,
presentarem l’agenda llatinoamericana
(que, aquest any, fa un homenatge a la
igualtat de gènere) i tindrem preparada
alguna altra sorpresa.
A més a més, les mares de Petits Nins
proposem activitats cada dimarts a la
tarda al Gric: tallers de cuina, excursions,
lectura de contes,experimentació,…
podeu veure imatges i ampliar la
informació girant el full!

24 de Novembre
Commemorant dia de la
No-violència contra les dones,
presentació AGENDA
LLATINOAMERICANA.

I, com sempre, altres actes,xerrades,
presentacions de llibres,... que aniran
sorgint sobre la marxa.
Una oferta àmplia i variada perquè en
puguem gaudir totes (i en alguna, tots i
totes).
Si voleu estar informats o fer qualsevol
suggeriment, dubte,... contacteu amb
nosaltres via facebook, correu electrònic
o personalment.

ambullsdedona@gmail.com
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Petits Nins (Amb Ulls de Dona)
Desitjaries compartir amb el teu infant noves
experiències i activitats? Voldries que es
relacionés amb altres infants del poble?
T’agradaria conèixer altres famílies i fer
sortides i excursions? Doncs vine a Petits
Nins!!!
Un espai familiar de trobada per a infants
(d’1 a 4 anys) on compartir noves vivències i
experiències amb altres nins/es i famílies del
poble!

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

Ens trobem cada dimarts entre 17h i 17:30h al
Gric. Per més informació ens podeu trobar a:
www.facebook.com/petitsnins .
O escriure’ns a: petitsninsquart@gmail.com.
Vine a formar part d’aquesta gran família, t’hi
esperem!

Petits Nins,
Gaudint en
família!

Associació Quart de Volta
VI BICICLETADA POPULAR BTT
FESTA MAJOR
Un any més vam col·laborar amb la
comissió de festes en l’organització de la 6ª
bicicletada popular amb un recorregut fàcil
i curt per la zona del bosc de Can Ferriol,
riu Onyar, Cal Moliner i tornada pel Celrè. A
l’arribada vam gaudir d’ un esmorzar.

SORTIDA NOCTURNA ERMITA ST.
GRAU D’ARDENYA
Durant l’estiu vam organitzar una sortida
nocturna per l’Ardenya, amb sopar a mitja
ruta a l’ermita de Sant Grau.

NORTH FACE ENDURO SERIES
Brillant actuació del nostre jove biker, en
Guillem Ginesta, que ha quedat 3er a la
“North Face Enduro Series” celebrada a la
Vall d’ Aran.
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Associació Quart de Volta
SORTIDA AL MONTIGALAR
L’ 11 DE SETEMBRE
Un any més vam celebrar la Diada
pujant al Montigalar, allà férem la
lectura d’un manifest i el cant d’Els
Segadors.

ALTRES SORTIDES FETES...
Ruta pel Castell de Tudela, Puig
d’Arques, Montseny, Marxa de Vallllobrega.
Si voleu contactar amb nosaltres:
http://quartdevolta.blogspot.com.es/
quartdevolta4@gmail.com

Associació Excursionista de Quart
El dia 2 de juliol. Com a cloenda de
les nostres activitats de la temporada
2016-2017, vàrem fer una sortida a
Camprodon, per pujar fins a l'ermita de
Sant Antoni, que està situada al cim de
la muntanya que divideix els vessants
del Ter i el Fluvià, a 1.360 m d'altitud.
Des d'aquest cim vàrem poder gaudir
d'unes esplèndides vistes de 360º, ja
que ens va acompanyar un dia molt
clar i assolellat.
Després de fer un tomb pel poble ens
vàrem dirigir cap a Setcases, on vam
celebrar el dinar de germanor en el “dia
del soci”

El dia 16 de juliol, com cada any, vàrem
col·laborar amb l'Ajuntament dintre
dels actes de la Festa Major, amb la
tradicional Marxa Popular. Tothom
que hi va participar, 211 persones, van
quedar molt contents tant pel recorregut
com pel bon esmorzar que es va servir
a l'arribada per la colla de voluntaris de
la Festa Major. Aquest any ha estat el
que ha comptat amb més participació
de gent del poble, fet que ens fa sentir
molt satisfets i pensem que és el
resultat de la feina ben feta any darrera
any. Gràcies a tothom i esperem que
l'any que ve siguem encara més.
També s'ha de dir que el nombre de
dones, 30 participants, aquest any ha
estat superior al dels homes, que va
ser 25.

Pel que fa als guanyadors varen ser:
1r masculí de la general
Lluís Vallllosera, amb 51 minuts
1r femení de la general
Cristina Adroher, amb 1 hora 0'7 m.
1r masculí local
Carles Casadevall amb 1 h.
1r femení local
Sònia Abras, amb 1h 45m
El participant de més edat
Jordi Ferriol
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El veganisme, una filosofia de vida
Veganisme, que vol dir veganisme? us
preguntareu. Les persones veganes
creiem que hi ha un principi que és el
de néixer, créixer i morir. Aquesta és una
veritat universal inqüestionable. Per tant,
seguim el principi del respecte a la vida
de TOTS els sers vius (estem parlant
d’animals humans i no humans) Aquí
no parlo de plantes. És una filosofia de
vida, una cultura que està en contra de
matar, maltractar i usar...els animals.
Aquesta manera de viure implica vestirse amb materials sintètics no provinents
d’animals, menjar productes d’origen
vegetal, no anar a espectacles on
s’utilitzin animals, comprar productes no
testats en ells, etc.
Paul McCartney, un gran defensor dels
drets dels animals i de les persones, diu
que si els escorxadors tinguessin parets
de vidre i veiéssim el que succeeix a
dins no menjaríem animals...
L’humà discrimina a d’altres especies
que no són humanes. Això pressuposa
que els interessos dels altres individus
(no humans) són de menor importància
pel fet de no pertànyer a l’espècie
humana. Això afecta a milions d’animals:
vaques, els seus fills (vedells), porcs,
gallines, xais, rates, etc. Uns usats per
menjar, els altres per la pell, els altres
per fer sessions d’experimentació molt
dolorosa en laboratoris, etc. Criança
d’animals intensiva amb inseminacions

O P I NI Ó

i altres alternatives molt doloroses i
antinaturals. Confinats en explotacions
ramaderes a on no es poden moure.
Altres tancats en circs i zoològics
maltractats i sotmesos a explotació i
humiliació per gaudí d’una altre espècie
que és considera superior.
Els animals no poden parlar, els humans
sí i és una de les coses que ens diferencia
de la resta d’animals, però per justificar
una suposada superioritat sobre ells?.
Ells no parlen, però si es comuniquen
entre ells i aquest codi de comunicació
no es menys vàlid que la parla humana,
solament són diferents a nosaltres.
Però són individus com nosaltres amb
sistema nerviós, conscient de les seves
sensacions i que posseeixen la capacitat
de patir, sentir i gaudir de la vida,...
Aquesta explotació ha estat sempre així,
però depèn de la seva antiguitat que
alguna cosa estigui ben feta o mal feta?
Quan els blancs van veure per primera
vegada als negres el primer que van fer
va ser esclavitzar-los sols pel fet de ser
diferents, i com des del principi el normal
va ser sotmetre’ls i esclavitzar-los, ningú
es va plantejar si estava bé...
L’especisme
(és
el
contrari
al
veganisme), que és aquesta filosofia de
discriminació per ser d’una altra espècie,
és un problema d’educació social i
familiar global. De petits ens alimenten
amb “potitos”, anem a les granges
escola, ens ensenyen que les vaques
serveixen per donar llet, ens diuen que
els animals en els zoològics i circs no
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pateixen. Ens repeteixen que tenim
de menjar animals (proteïna animal)
sinó ens faltarà no se quina vitamina o
emmalaltirem. O empreses i persones
que manipulen a la persona justificantse amb estudis científics falsament
orientats al consumidor per argumentar
la seva venda. Veiem espots publicitaris,
tipus “la vaca que ríe”, que promouen
la venda d’aquests productes sota
una màscara de felicitat i benestar de
l’animal, quan és tot el contrari. La vaca
vol està lliure i alletant al seu vedell, que
prèviament li han tret perquè al ser carn
tendre dintre de pocs dies el mataran a
l’escorxador i la llet que correspondria a
aquest vedell li serà extreta pel consum
humà. Així és...
Perquè tot ho hem d’explotar i donar-li
un ús?, els sers vius neixen i tenen el
seu propi destí, no neixen per servir a
l’home ni hem de fer-los criar per servirlo o divertir-lo, d’ on ho hem tret això? de
la religió? d’on?
La majoria de gent però, no és conscient
del dolor que generen els seus actes,
simplement estan educats per ignorar
i deixar-se portar pensant que no hi ha
una altre opció (i si n’hi ha, l’alternativa
ètica vegana, vegetariana o altres
corrents més properes al tracte ètic
dels animals). L’alternativa possible
és inculcar el respecte per a TOTS els
animals, humans i no humans, sense
excepció.

El tema concret de menjar animals
per sobreviure en països que hi ha
pobresa i molta fam és una altre tema
molt complex, aquí estic parlant en el
nostre context de riquesa alimentària i
d’explotació.
L’animal humà pel seu complex de
superioritat es creu amb el dret de
criar, confinar en granges d’explotació,
laboratoris, granges, zoos, aquaris,
circs, etc animals d’altres especies pels
seu ús i abús. Això no és ètic. Això és
el que pensem els vegans, vegetarians,
ovolactovegetarians, etc que sabem
que aquesta alternativa és possible
pel benestar de tots i que el món és de
tots. Hi ha menjar per a tothom, quant
malbaratament alimentari hi ha en els
nostres països rics?? De l’explotació
de la terra i el canvi climàtic el primer
causant és l’home, que es l’animal més
perillós del món, he llegit, per tant,..
canviem i pensem-hi tots una mica...
Però aquest segon punt, donaria per un
altre article.
A reveure!
MG. Camps

40

El Municipi de Quart participa a l’Assemblea anual europea de Ciutats de la Ceràmica
El dies 8 i 9 d’octubre es va celebrar
a Brussel·les l’assemblea anual de
l’Asociación Europea de Ciudades
de la Cerámica (AEuCC) a la qual el
municipi de Quart és la representant de
Catalunya.
En aquesta assemblea, entre altres
punts, es va aprovar la incorporació
com a nous socis de les Associacions
de ciutats de la ceràmica d’Alemanya,
Letònia i Portugal. A més d’assistir-hi els
membres d’Itàlia i Romania.
La trobada es va fer coincidir amb unes
jornades de projectes transfonters
liderats pel Comitè Europeu de Regions.

El Museu al Gavarres Festival
El proper dia 21 d’octubre es celebrarà
la cinquena edició del Gavarres Festival
9 a Juià. Un esdevenint que ofereix tot
un seguit d’activitats relacionandes amb
l’espai de natural de les Gavarres.
Un any més el Museu de la Terrissa de
Quart hi col•labora cedint entrades pel
Museu per a tothom que participi en les
activitats del Festival.

M US E U

Participació a la segona edició del Som Cultura
Som Cultura és la primera campanya de divulgació i promoció, impulsada pel Club
de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de
Girona, que té per objectiu fusionar i potenciar els lligams entre l’àmplia oferta cultural
del territori i l’activitat turística de la destinació Costa Brava i Pirineu de Girona entre el
públic de proximitat al mes de novembre.
Del 4 al 26 de novembre se celebra la segona edició del festival amb més d’una
seixantena d’activitats programades, experiències genuïnes i originals, i promocions i
descomptes per tal d’ampliar el ventall d’opcions que s’ofereixen al visitant. En l’edició
passada, prop de 1.800 persones van participar en la setantena d’activitats que es van
programar a la primera edició.

El Museu a la V Fira de l’Olla de Breda
El dies 7 i 8 d’octubre es
va celebrar la cinquena
edició de la Fira de l’Olla
de Breda. Una vegada més
l’Ajuntament de Quart hi
era present amb un estand
del Museu de la Terrissa de
Quart. Van ser moltes les
persones que s’aproparen a
experimentar amb el torn per
fer una peça de fang.

El Museu a la Fira del bolet de Llagostera
El dia 12 d’octubre es celebrà
una nova edició de la Fira del
bolet de Llagostera. Un any
més el Museu de la Terrissa
de Quart va ser invitat,
per part de l’Ajuntament
de Llagostera, per tal de
realitzar demostracions de
torn en l’àmbit dels oficis de
la fira..
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Novem
bre
Xerrada: Alimentar-se bé és més que menjar . 18h. Local Social. 5€
Divendres 10
Dimecres 15
Bibliojocs. 17-19h. Sala Manualitats (Annexa Biblioteca) Local Social

Divendres 17
Hora del Conte: La revolució dels sabors 17:30h. Biblioteca Miquel
Pairolí

Dissabte 18
Concert: Celebració 16 anys de la Coral Santa Margarida de Quart i
Llambilles, amb Coral juvenil Cor de Cor i el Quartet de corda Àgora.
18h. Museu de la Terrissa.

Dijous 23
Pel·lícula educativa: Juno. 17h. Estació Jove.

Divendres 24
Titelles: Contes i rialles. 17h. Biblioteca Miquel Pairolí

Festa de cap d’any
Diumenge 31 de desembre, després dels raIms...
Vine al Local Social! Música en viu amb Km100,
cotilló i xocolatada per tothom!
Gratuït per la gent empadronada a Quart, 5€ la resta
Cal recollir prèviament l’entrada a l’Ajuntament.

A G END A
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Divendres 1
Cinema infantil: Brave. 18h. Biblioteca Miquel Pairolí

Dimecres 13

Desem
bre

Pel·lícula educativa: Gordos. 17h. Estació Jove.

Divendres 15
Hora del Conte: Contes que bateguen. 17:30h. Biblioteca.

Diumenge 17
Musical Infantil: Funky Funky. 17h. Local Social 3€

Dimecres 20
Bibliojocs.17-19h. Sala Manualitats (Annexa Biblioteca) Local Social.

Divendres 22
Cinema infantil: Del revés. 18h. Biblioteca Miquel Pairolí
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EL MAS CARRERAS (CAN TONI) DE QUART
La família de Vicenç Martí va tornar
a ocupar la casa de Quart fa una
cinquantena
d’anys.
Havia
estat
arrendada durant vàries generacions.
Sabíem de sempre que els nostres
avantpassats havien estat ollers, i
dins la casa n’hi havia prou testimonis:
cassoles i olles de ceràmica roja, ansats,
escalfallits, càntirs negres i un cossi
negre molt antic que l’avi va donar a
l’Ajuntament. Gratant la terra trobàvem
trossos d’anses, fragments de ceràmica
gravada, tarots…
Per això al venir l’Associació de
Terrissers Artesans de Quart a recuperar
desinteressadament un forn, em va fer
reflexionar que ningú al poble sabés
que al Mas Carreras s’hi hagués fet mai
terrissa. En la publicació de referència
“La ceràmica de Quart en la memòria
viva: els obradors” no s’hi recull per
desconeixement, donat que ha estat
inactiu des de principis del XIX.
i les generacions posteriors ja no en
podien guardar memòria
Si bé el forn antic no l’hem trobat,
coneixem per tradició familiar, corroborat
ara per la investigació que estic

realitzant, que al Mas Carreras s’hi va fer
ceràmica des d’ almenys el segle XVI.
Als registres de l’església podem llegir
que al 1598 va morir “Pere Llorenç, àlies
Carreras, oller”, marit de la “pubilla del
Mas Carreras de Quart”, Catalina, que
moriria dos anys més tard. D’ells en va
esdevenir tot un arbre familiar dedicat a
ser ollers. Amb molta probabilitat, el Mas
ja estava consolidat una o dues, potser
més generacions endarrere.
Quart ha estat des de fa segles una vila
dedicada a la ceràmica, amb nissagues
d’ ollers, rajolers i terrissers que varen
compartir feina i lligams familiars amb
els ollers Carreras: els Mateu, Nadal,
Codina, Bonadona, Coral, Astibalca,
i a finals del s.XVIII apareix ja un jove
Marcó… Can Carreras va tenir moments
veritablement pròspers, donant feina a
germans i treballadors externs. Només
el setge de la guerra del Francès va ser
prou dur per a obligar l’hereu a baixar a
viure a Girona. Tot i que l’any 1813 es va
arreglar i reconvertir l’antic forn de calç
per coure terrissa, al cap de poc es va
deixar per sempre més.
El Mas va tenir moments esplèndids fins
al seu abandonament forçós. La nostra
família ha guardat sempre el record del
passat artesà del Mas Carreras. Ara és
moment de compartir-lo i homenatjar
la seva feina artesana i la seva fidelitat
amb el poble de Quart durant més de
quatre segles.
Consol Vila

Ajuntament de Quart

Denúncia casos de Bulling

Tel. 972 46 91 71
www.quart.cat

Tel. 900 018 018

ajuntament@quart.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de
8.00 h a 14.30 h i els dimecres també de 17h a 20h

Tel. 972 46 83 44
www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart
b7009242@xtec.cat

Museu de la Terrissa
Tel. 972 46 93 70
www.museuterrissa.cat
firadelaterrissa@quart.cat
Horari: dissabtes de 10.30h a 14h i de 16.30h a
20.00 h; diumenges i festius de 10h a 15h.
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Escola 9d4t

Llar d’infants La Baldufa
Tel. 972 46 81 17
www.wix.com/baldufaquart/llar-infants
baldufa.quart@gmail.com

Biblioteca Miquel Pairolí

INS Vilablareix

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

Escola de Música del Gironès

TE L È FO N S
Estació Jove i PIJ
Dimarts i dijous: de 12h. a 15h.
Dimecres: de 16h. a 19h.
Tel. 976 46 94 51

Serveis Socials
Horari d’atenció al públic: dimarts, dimecres i dijous
de 9:30h fins 14:30h. i els dimecres també de 16h
a 18h.
Tel. 972 20 19 62

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

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

Tel. 972 40 60 05
http://insvilablareix.cat
iesdevilablareix@xtec.cat

Tel. 972 21 32 62
emg@girones.cat

Pavelló poliesportiu
Tel. 972 46 87 11
Horari: de dilluns a divendres de 17h a 21h.

CAP
Tel. 972 18 90 45
www.ias.cat

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

Correus

No tenen telèfon
Horari de 8:30 a 10:30 de dilluns a
dissabte.

Urgències 112
PRODAISA 972.202.078
(Incidències aigua i llum municipals)
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Sant Martí del Castellar
Amb aquest número del Pinzellades
iniciem un recorregut per les esglésies
que es troben més allunyades dels
principals nuclis urbans del municipi.
En aquest cas en concret descriurem
breument Sant Martí del Castellar.
Aquesta església es troba situada en un
pla elevat de Castellar de la Selva, a uns
4 quilòmetres del principal nucli urbà del
terme municipal de Quart, i forma part
del patrimoni cultural de les Gavarres.
Des de la seva ubicació, l’indret gaudeix
d’una bella perspectiva de la zona.
Segons alguns autors, es creu que, per
aquest motiu, el lloc podria haver estat
habitat ja des de molt antic, fins i tot des
d’abans de la romanització.

És un elegant edifici neoclàssic construït
al segle XVIII, sense grans pretensions,
format per una sola nau de tres trams
amb volta de canó d’arestes i capelles
laterals entre contraforts. La façana té
una portalada rectangular i un baix relleu
que emmarca una fornícula del 1760. A
la part alta hi ha un rosetó de vitralls.
Actualment, no hi ha culte a Sant Martí
del Castellar de la Selva i l’església,
que no disposa ni de campana, roman
tancada al públic.

L’església es troba documentada per
primera vegada l'any 1279. I és que
adossat al costat nord de l’església
actual, s’hi conserven restes d’un
primitiu temple preromànic del Castellar
que dataria del segle X. Essent,
probablement, la construcció de l’era
cristiana més antiga del municipi.
L’actual temple, en comptes de procedir
d’una remodelació de l’antic, com hem
pogut observar en la història tant de
l’església de Santa Margarida de Quart
com de Sant Sadurní de Palol d’Onyar;
es tracta, doncs, d’una ampliació amb la
construcció de nou de pràcticament la
totalitat de l’edifici.

P IN Z ELLA D E S

En el proper pinzellades parlarem de
les esglésies de Montnegre. Però, vols
explicar-nos algun fet històric o d’interès
d’algun dels nostres cinc veïnats o
t’interessa algun tema en concret del
municipi? Doncs no ho dubtis, fes-nosho arribar a:
pinzellades.quart@gmail.com !
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