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EDITORIAL

Benvolgudes veïnes i veïns,

Aquest 2017 ha estat un any convuls a nivell polític però 
voldria agrair als veïns el seu comportament exemplar i pacífic 
en aquests moments de gran tensió. Des de l’Ajuntament hem 
posat el nostre gra de sorra per una bona convivència i hem seguit 
treballant en aquells aspectes que hem cregut necessaris per fer un municipi millor. 
En aquest esforç, voldria destacar la tasca de tots els treballadors municipals que 
fan que el nostre dia a dia sigui més fàcil i que ens permet assolir les fites municipals 
que tenim marcades.

En els darrers dies d’aquest any executarem les obres pressupostades: sanejament, 
arranjament de voreres i ressalts i l’adequació del camí entre la Creueta i Palau. I 
per part d’ensenyament, la instal·lació dels aires condicionats a l’escola 9d4t.

No voldria acabar l’any sense fer un seguit d’agraïments i de bons desitjos:

Vull donar les gràcies a tots els que heu participat al quadern d’opinió ciutadana, una 
eina creada per fer de Quart un municipi millor i que amb les vostres aportacions de 
ben segur que ho aconseguirem.

M’agradaria destacar el pas per l’Ajuntament de Narcís Mas i la gran tasca realitzada 
en benefici del nostre consistori amb la creació de diversos programes informàtics 
que eren necessaris, que facilitaran la comptabilitat de l’Ajuntament i que ha cedit 
gratuïtament.

També vull agrair la il·lusió i empenta de la recent nomenada regidora de cultura i 
festes, Rosa Rosell. I com no, desitjar molta sort a Josep Aymerich i Alfons Ortiz en 
la seva etapa de jubilació i també a l’educadora Bel Calm en el seu nou camí. 

I ja pensant en el 2018, m’agradaria remarcar alguns dels projectes. A nivell cultural, 
i que ens fa especial il·lusió, és la tornada de l’antiga Fira de la Terrissa que canvia 
el nom i passa a anomenar-se la Festa del Fang; una fira en la que l’Associació de 
Terrissers Artesans de Quart està treballant de valent per tal que tingui un format 
engrescador i innovador. L’any vinent, també es durà a terme una nova fira que 
girarà entorn els animals de companyia però no us avanço detalls, encara... Creiem 
que la Fira de la joguina, la d’Aeromodelisme, la de la Cervesa Artesana i el Summer 
Market han demostrat que són fires que han de formar part del programa cultural 
del nostre municipi. Treballarem perquè la cultura sigui un dels punts forts de Quart, 
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amb una amplia programació i amb activitats per a totes les edats.

Les obres seran una de les nostres prioritats l’any vinent: remodelarem la plaça de la 
Creueta i la plaça de l’entorn del pavelló, crearem una zona de pipican a Palol, banys 
a la zona de les barbacoes i petanca. 

L’IBI també té un paper important al 2018 ja que s’han reduït els coeficients per tal 
que els imports que paguin els quartencs no siguin superiors als d’aquest any tot i la 
puja dels valors cadastrals marcada per l’estat.

Vull acomiadar-me amb el desig que passeu unes molt bones festes i tingueu una 
molt bona entrada d’any.

Bon Nadal,
Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde

Editorial

El passat 24 de novembre va tenir lloc a la Sala Miquel Pairolí la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana, amb la lectura de diferents fragments per part de joves del nostre 
municipi: la Sannàa, en Roger, la Maria i l’Anna.

La temàtica de l’Agenda pel 2018, és la Igualtat de Gènere, dret fonamental que inclou 
d’altres com el dret a la dignitat, a les oportunitats socials, al respecte, al treball, a un 
mateix salari etc.

Posteriorment en commemoració del 25N, dia contra la violència envers les dones, vam 
tenir la xerrada d’en Jordi Corominas, coordinador i psicòleg del Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt (SIAD).

A través d’aquest Servei, es presta tant assessorament legal en les diferents matèries 
(dret de família, estrangeria, violència masclista, execucions hipotecàries, …), com 
atenció i suport psicològic a les usuàries. També és el responsable en temes d’igualtat 
a nivell de tota la comarca del Gironès, així com del desplegament del Pla d’Igualtat i 
Gènere. 

El Servei és totalment gratuït i només cal demanar cita prèvia trucant al telèfon del 
Consorci, el 972 20 19 62. 

Jornada per la igualtat i contra la violència
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Una altra de les tasques del SIAD, és la 
de sensibilització i treball comunitari, 
que s’articula amb la realització 
de tallers en escoles i instituts per 
part de l’Educadora Social, la Lídia 
Masmiquel, que a més s’encarrega 
de dinamitzar la Taula de Violències 
Masclistes Comunitàries de Salt, per 
evitar els casos de Mutilació Genital 
Femenina i de Matrimonis Forçats.

Tant la presentació de l’agenda com 
la xerrada van ser organitzats per 
l’Associació “Amb Ulls de Dona” i van 
finalitzar amb la lectura per part de 
la Carme Porsell d’un fragment del 
Manifest Unitari del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones; i amb un pica-
pica que molt amablement va oferir 
l’Associació a tots els assistents. 

“A totes les dones: Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a 
viure sense violències masclistes. Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu 
culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca 
que sigui demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-
nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-
nos sentir malament. No som responsables de les agressions que rebem. 
Les nostres opinions desitjos o reivindicacions son tant legítimes com les 
d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o que hem de fer. Només 
nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser”.

Regidoria d’Igualtat
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L’educadora Isabel Calm, 
deixa la Llar d’infants la 
Baldufa per començar un 
nou i bell camí personal. 
Molta sort en el teu 
creixement personal, les 
teves companyes de la 
Baldufa així com la resta de 
treballadors de l’Ajuntament i 
l’equip de govern et trobarem 
molt a faltar.

Fins aviat!

Foto realitzada en el sopar comiat amb les companyes de la Baldufa feta per l’Alcalde 
de Quart, Carles Gutiérrez.  

Aquest 2017 el finalitzem oferint 
l’activitat lúdica Bibliojocs, el proper 
20 de desembre a la sala annexa a la 
Biblioteca Miquel Pairolí.

En el 2018 la regidoria de cultura 
continuarà oferint una tarda diferent, un 
dimecres al mes,  de 17h a 19h. 

L’activitat serveix per fer una pausa a 
tots aquells usuaris de la biblioteca que 
vulguin descobrir el fascinant món dels 
jocs de taula.

Bibliojocs 
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La campanya de recollida d’aliments 
bàsics que es va dur a terme els dies 1, 
2 i 3 de desembre a Quart va ser tot un 
èxit. 

1.600 kg d’aliments van ser recollits a 
Cal Niño, Supermercat SPAR, al pavelló 
municipal i al camp de futbol. Tot això va 
ser possible gràcies als voluntaris de les 
entitats: Amb Ulls de Dona, C. E. Quart 
de Volta, Excursionistes de Quart, Fem 
a Quart, Club Bàsquet Quart, Esportiva 
Rítmica de Quart i Unió Esportiva Quart.

El Gran Recapte d’Aliments

Presentació revista  SENHAL

El passat 30 de novembre 
es va presentar a la sala 
de lectura Miquel Pairolí la 
presentació de SENHAL 
151 SET SENHALS I 
DOS OASIS, una revista 
amb reculls de poemes 
de Joaquim Vilar i Sais 
i il·lustracions de Xavier 
Córdoba i Vives, tots dos 
quartencs.

Moltes felicitats per l’obra 
i la presentació.

La unió fa la força! El secret dels bons resultats ha estat la metodologia de treball 
entre les entitats i l’Ajuntament i la gran solidaritat dels ciutadans del municipi. 
Gràcies a aquesta gran col·laboració, el rebost municipal ja està llest per aquelles 
famílies del municipi que ho necessitin.
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El passat 3 de desembre l'Associació 
Llar de Jubilats i Pensionistes de Quart 
va realitzar el seu dinar de germanor 
preparant un magnífic dinar i  una bona 
festa posterior. El concert va ser a càrrec 
del Grup Musical Metderband i el ball amb 
Lluís i Gemma.

Recordeu que el 31 de desembre  l’Ajuntament de Quart organitza

FESTA DE CAP D’ANY
31-12-2017

Després dels  raïms 

Música en viu amb KM100
Cotilló i xocolatada per a tothom

Gratuït per a la gent empadronada de Quart, 
i la resta 5€

Dinar de germanor
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SUBVENCIONS

A iniciativa de l’Ajuntament de quart enguany s’han dut a terme diferents actuacions  
i treballs de millora de vials de titularitat pública aptes per a vehicles d’extinció 
d’incendis de tot el municipi. Aquests treballs ja estaven previstos en el Pla de 
Prevenció d’Incendis de Quart.  Els treballs han consistit bàsicament  en una millora 
i explanació  del ferm i un repàs a les cunetes.  També s’ha procedit a una sega 
lateral mecanitzada d’1 metre d’amplada a banda i banda dels vials. La longitud total 
de l’arranjament dels vials ha estat de 8.462 metres.

Els ha dut a terme l’empresa Excavacions Carles Riuró Illa i han comptat amb una 
subvenció de la Diputació de Girona.

Arranjament de camins rurals i sega de marges

Els treballs de portada de sanejament al sector Can Rossa i Moliner, s’estan duent a 
terme des  del mes de maig. El projecte, redactat pels tècnics del Consell Comarcal, 
preveu que es finalitzin el primer trimestre de 2018. Quedarà pendent l’estació de 
bombament, que s’adjudicarà properament. Aquesta millora del sanejament era molt 
necessària i beneficiarà als veïns del sector i en general a tot el municipi. Els treballs 
es financen amb aportacions de particulars afectats, fons propis de l’Ajuntament i 
una subvenció de la Diputació de Girona. 

Sanejament al sector de Can Rossa

La Diputació de Girona atorga cada any als diferents ajuntaments una subvenció 
destinada a Cooperació Econòmica i Cultural. A L’Ajuntament de Quart enguany li 
ha estat atorgada la quantitat de 53.916,00.-€, distribuïts en Cooperació Econòmica 
(45.829,00.-€) i Cooperació Cultural (8.087,00.-€). Han estat destinats a sufragar 
despeses de l’enllumenat públic, els primers, i diferents actuacions culturals, teatre i 
música fonamentalment. Agraïm a la Diputació aquestes ajudes.

Cooperació i cultura

L’Ajuntament de Quart, aquest any 2017 ha realitzat una notable inversió en el camp 
de les noves tecnologies, modernitzant l’equipament de les dependències municipals 
així com a l’Estació Jove. Per dur-les a terme ha comptat amb la subvenció de 
1745,19€ per part de la Diputació de Girona.

Noves tecnologies
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El dia 31 d'octubre vam celebrar una diada típica de 
la tardor. Al matí es va fer una excursió pel bosc per 
observar els colors de les fulles, els fruits... Va ser  molt 
divertit!

L’esmorzar va ser al costat del pavelló. Tots teníem 
molta gana. Ens hi vam quedar a jugar, va ser genial 
perquè hi havia tots els nens i nenes de la nostra 
escola. Però el que més ens va agradar va ser la visita 
de la Castanyera que, com cada any,  ens va venir a 
veure, a convidar-nos a menjar castanyes i ens va fer 
ballar la seva dansa. Quan s'acostava l'hora de dinar 
vam anar cap a l'escola.

A la tarda  vam seure  a la pista per tal de veure unes 
danses que havien preparat els alumnes de 3r i 4t. Ens 
van agradar molt! Sentíem l'olor de les castanyes que 
s'estaven torrant, així que fent  rotllanes per cursos i 
preparats amb la nostra paperina, els alumnes de 6è ens 
van portar les castanyes. Anaven vestits de castanyers 
i castanyeres i duien un cistell. Les castanyes eren 
torradetes i calentetes.  La diada va acabar amb una 
estona de joc.

Escola Santa Margarida de Quart

La Castanyada

EDUCACIÓ
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Els més menuts del municipi ens sumem a la festa del Nadal: ens agraden 
les llums, les boles, etc. que portem de casa per decorar les nostres 
aules, donar de menjar i fer cagar el Tió que, any rere any, arriba a la 
Llar. També ens encanta la música i cantar-ne les nadales, per això us 
desitgem unes BONES FESTES plenes de xerinola!!!
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Iona i Ainhoa els alumnes vau col·laborar 
amb la preparació de la Nit màgica? 

Els tallers de la nit màgica els preparen els 
mestres però els alumnes de 4t, 5è i 6è, un 
dia abans de la Nit màgica, ens vam reunir 
al pati. Allà ens vam organitzar per grups per 
fer alguns dels preparatius per la nit màgica:

•Un grup va anar al bosc a buscar pals i 
pedres per la foguera.

•Un altre grup va fer el forat al pati per la 
foguera. També van apartar taules i cadires 
per tenir més lloc a les aules per dormir.

Nora, quins són els records que tens de 
la Nit màgica?

Cap al vespre quan vaig arribar a l’escola 
per començar la NIT MÀGICA estava molt 
emocionada. Allà  vaig trobar les meves 
amigues, just quan m’estava apropant per 
parlar amb elles van obrir les portes de 
l’escola. Era un moment mol emotiu per tots 
i totes. Quan van passar uns quants minuts 
els pares van haver de marxar i nosaltres 
vam anar a preparar-nos els llits. Un cop ho 
vam fer, vam sopar per cursos. Vam sopar al 
voltant de la foguera i en acabat els mestres 
ens van explicar el conte: “De què té gust 
la lluna”. Després vam fer els jocs de nit i jo 
vaig triar anar al bosc. Allà vam fer dos jocs: 
el primer va ser “La bandera” en tres cursos i 
l’altre “Les 4 torres”. En acabat vam explicar 
acudits i cantar cançons a la vora del foc i 
finalment vam anar a dormir. L’endemà quan 
ens vam despertar vam esmorzar xocolata 
amb melindros, galetes…i seguidament ens 
van venir a buscar els pares i mares.

M’agradaria que la NIT MÀGICA es repetís!!!

IONA I AINHOA (4T) NORA (5È) 

La nit màgica a l’escola 9d4t (6/10/17)
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Durant el mes de novembre, els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Vilablareix vam 
anar d’excursió a la cooperativa d’Empordàlia, per veure el procés d’obtenció de l’oli 
i el vi. 

El dia de l’activitat, vam sortir a primera hora del matí i vam arribar al poble de Pau 
a dos quarts de deu i el primer que vam fer va ser esmorzar. Seguidament ens vam 
organitzar en tres grups, cadascun amb un monitor que ens va repartir un dossier 
que havíem d’anar completant durant la sortida. 

El nostre grup va començar visitant els camps de vinyes on ens van explicar el 
tipus de roca que formaven aquell sòl i com diferenciar-ne una bàsica d’una d’àcida. 
Per comprovar el tipus de sòl, vam vessar unes gotes d’àcid clorhídric per veure si 
reaccionava o no. També ens van explicar els diferents tipus de vinyes i les seves 
característiques.

Al voltant de les dotze vam tornar a pujar a l’autobús, per anar on estaven plantades 
les oliveres, allà ens van mostrar les dues classes d’olivera que teníem al voltant. 
També ens van comentar sobre quan i com es recollien les olives. 

Oli i vi

Després de dinar i tenir un moment 
d’esbarjo, vam anar a visitar la cooperativa 
i vam poder observar com es fabricava 
l’oli i les màquines que intervenien en el 
procés de fabricació. Fins i tot vam poder 
veure com alguns pagesos recollien 
les olives. També ens van deixar veure 
la maquinària per fabricar el vi, però no 
vam poder contemplar el seu procés ja 
que la seva elaboració té lloc al mes de 
setembre. 

Abans de marxar vam fer un petit tastet 
d’oli i ens van regalar un clauer de record. 
Vam arribar a casa cap a les sis de la 
tarda.

ÈLIA SUY, DANIELA MANRIQUE, 
SERGI RIERA I ARIADNA GÓMEZ
Institut Vilablareix
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FOTO DENÚNCIA

Tornem a fer una crida al civisme amb aquestes imatges:
Ara que ve el fred, tots aquells que tingueu llar de foc heu d’esperar a que les 
cendres estiguin totalment apagades abans d’abocarles al contenidor corresponent. 
Reposar-los afecta a la partida corresponent que es paguen amb els impostos de 
tots els veïns i veïnes.

D’altra banda demanem a tots mirar de mantenir el municipi net, abocar el contingut 
del cendrer del cotxe s’ha de fer en un contenidor, no enmig del carrer. Tanmateix, 
som conscients que els gossos no poden recollir els seus excrements, però els 
propietaris si que ho han de fer i portar-ho fins al contenidor de residus més proper!
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ESPORTS

UE  Quart

Un projecte és un esforç temporal que 
es porta a terme per crear un producte, 
un servei o un resultat únic.

Pels vols de 350 jugadors/es formen 
part de les plantilles de la Unió Esportiva 
Quart, la confiança que dipositen en el 
club fa que sigui necessari tenir una 
estructura organitzativa compromesa 
per a un funcionament correcte del club. 

Per això disposem de 2 coordinadors 
esportius que s’encarreguen de fer el 
seguiment, dissenyar i planificar les 
temporades esportives de cada equip, 
centralitzar l’atenció als pares i mares 
del club per a  respondre i solucionar 
tots els dubtes, les aportacions i les 
queixes que puguin sorgir al llarg de la 
temporada, entre d’altres.

Tanmateix ells, seran els responsables, 
juntament amb el Coordinador Tècnic, 
de que cada entrenador segueixi les 
premisses marcades per aconseguir 
ésser un símbol de respecte i admiració 
pels seus jugadors.

El  projecte esportiu que s’ha engegat 
aquesta temporada pretén, no únicament 
aconseguir triomfs, que a tots ens 
agrada, i fer millorar els nostres equips 
en els aspectes més tècnics, sinó formar 
i inculcar valors com la companyonia, 
la humilitat, el respecte, la superació i 
el compromís des dels més petits de la 
casa als més grans.

I quina millor forma que fer-ho que fent 
des de la junta directiva, coordinadors i 
entrenadors tinguin un model a seguir, i 

aquests siguin els principals valedors del 
projecte.

En aquesta nova temporada, s’han 
creat una sèrie de marcs de referència 
de les actuacions per a totes les 
persones que integren el club, un seguit 
de drets i deures que cadascun dels 
estaments que configuren el club tenen 
la responsabilitat de complir i fer complir. 

L’aplicació disciplinada d’un 
Reglament Intern ens donarà 
més fruit de l’esforç individual i 
col·lectiu, que repercutirà sens 
dubte en els objectius marcats per 
la temporada.

Serà doncs un objectiu principal de la 
Unió Esportiva Quart que tothom qui ho 
vulgui, tingui la possibilitat d’entrar en 
un club amb més de 45 anys d’història 
i que se senti orgullós/a de lluir els seus 
colors.
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El diumenge 26 de novembre, vam donar 
caràcter oficial. Amb l'acte de presentació 
del club de bàsquet Quart, de la temporada 
2017/18. En aquesta nova temporada, som 
setze equips.

Cada nova temporada suposa: Nous dies 
d'afrontar el que ens porti la competició. 
Aprendre en tot moment: tant situacions 
bones i d'encert com no defallir quan es gira la 
truita i venen inconvenients, febleses, lesions. 
Ara tot són projectes i opcions, que s'han 
d'anar madurant en el transcurs dels dies, de 
partits... ja arribarà el dia de recordar-ho de 
nou tots junts en la cloenda.

Ara hem de mirar el trajecte amb optimisme, 
força i il·lusió. Així que benvinguts a tots: 
jugadors, entrenadors, famílies, patrocinadors. 
Nosaltres des de la junta, agraïm, la presencia 
a pista i a les grades, dels nous i dels que van 
creixent, temporada rere temporada. El club 
també creix sense deixar l'essència i el seu 
tarannà, però que no ho faria sense els nens 
que alguns ja són nois, dels nois que avui ja 
són adults i dels grans que segueixen tenint 
ganes de seguir jugant!

Per tots, i cadascú desitjar una bona 
temporada.  

1,2,3 Quart
Gràcies!

CB Quart
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Aquesta temporada el CPA Quart ha 
engegat un nou projecte amb uns 
objectius a assolir. Actualment, el Club 
està format, aproximadament,  d’uns 
40 patinadors/es dividits en tres grups 
de nivell: Base, Iniciació 1 i Iniciació 2. 
La formació de grups s’ha dut a terme 
amb un requisit de baix a alt nivell, 
respectivament. 

El CPA Quart, ha dut diversos 
esdeveniments on ens hem donat a  
conèixer. Un d’ells és la inauguració del 
Trocathlon, organitzat pel Decathlon de 
Platja d’Aro; i les dues jornades de portes 
obertes a Llambilles, on convidàvem a 
tothom qui volgués a provar de patinar 
amb nosaltres.  Per tant, us animem a 
venir als pròxims esdeveniment que 
organitzem al llarg de la temporada.

Fins a dia d’avui, algunes de les 
nostres patinadores, juntament amb les 
entrenadores,  han tingut l’oportunitat 
de participar a proves federatives. Val a 
dir, que els resultats obtinguts han estat 
molt satisfactoris. 

Seguirem treballant tots 
junts, per arribar ben 
lluny! 

CPA Quart
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OBRES I  SERVEIS

Algunes obres que es duran a terme abans 
d’acabar l’any seran l’asfaltatge del camí que va 
de la Creueta a Palau, el sanejament de la Zona 
de Can Rosa - Moliner i  l’eliminació d’alguns 
resalts del municipi.
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Breus

El proper 20 de 

juliol es farà una 

festa homenatge 
a les dones

L'any vinent es 
realitzarà una 
fira d'animals 

amb la 
inauguració del 

pipican

Molt aviat 
sentireu a parlar 

de la Festa del 
Fang...

També es farà la vorera en 
aquest punt tan cèntric del 
municipi, corresponent  a la 
pujada del carrer Modeguer, 
cantonada amb el Local Social 
fins  a la Pista Esportiva. 

I també la vorera del carrer del 
tren.
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El passat 11 de novembre va tenir joc la vuitena Fira del Joguet antic i de 
col·lecció de Quart. Us deixem un recull d’imatges de diversos expositors.
L’Ajuntament  vol felicitar  per la organització sobretot a l’Eugeni Bou i en Xavier 
Córdoba.

Fira del joguet antic
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El passat dissabte 18 de novembre, La Coral Santa Margarida de Quart i Llambilles 
fa celebrar el seu 16è aniversari amb un concert en el Museu de la Terrissa de Quart. 

La sala va quedar petita i sense cadires degut a l’allau d’assistents que van poder 
escoltar diverses cançons populars gràcies a la pròpia coral que festejava el seu 
aniversari, a la coral juvenil Cor de cor i al quartet de corda Àgora que els va 
acompanyar. 

Va ser una celebració molt bonica i emotiva, des del Celrè volem donar-vos 
l’enhorabona per la trajectòria i desitjar-vos per molts anys més!

Felicitats!

16 anys de la Coral Santa Margarida
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Qüestionari de participació ciutadana: “Quadern per opinar en família”
S’han recollit 60 qüestionaris dels quals han participat 147 persones. Han 
participat més dones que homes i la franja d’edat destacada ha estat entre els 
34 i els 45 anys.

L’Ajuntament agraeix haver pogut 
comptar amb les opinions dels 
ciutadans, per conèixer més 
detingudament les necessitats 
i propostes de millora, amb la 
finalitat de fer un municipi millor 
per a tothom. 
   
A la pròxima revista del Celrè 
es presentarà un resum dels 
resultats i es publicarà l’informe 
final del qüestionari a la pàgina 
web de l’Ajuntament.

Participació ciutadana

Aquesta imatge és la guanyadora 
del recull de dibuixos del Quadern 
de participació ciutadana. L’artista es 
pot presentar a l’Ajuntament en horari 
d’oficines, fins el 28 de febrer, per recollir 
l’obsequi de regal.

Afegir que tots els dibuixos surten en 
forma de collage a la capçalera del 
Calendari 2018, repartit conjuntament 
amb aquest número del Celrè.

Artista guanyador

PARTICIPACIÓ  CIUTADANA
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Els antibiòtics són medicaments usats per 
prevenir i tractar les infeccions bacterianes 
i la resistència es produeix quan els bacteris 
muten responent a l’ús d’aquests fàrmacs de 
manera que es tornen resistents. Els nous 
bacteris més resistents poden provocar 
infeccions a les persones i als animals i 
aquestes infeccions ser cada vegada més 
difícils de tractar.

El departament de Salut recorda que en 
moltes ocasions no cal l’administració 
d’antibiòtics ja que el sistema immunitari del 
pacient té capacitat suficient per combatre 
infeccions lleus. S’estima que la prescripció 
de tractaments inadequats d’antibiòtics és 
aproximadament d’un 50%, tant a l’àmbit 
hospitalari com a l’atenció primària. Cal 
recordar també que, els antibiòtics no són 
efectius per tractar infeccions causades per 
virus com ara el refredat o la grip, només 
ho són en el tractament de les infeccions 
ocasionades per bacteris.

Salut alerta sobre el perills de l’automedicació amb antibiòtics (autoconsum 
d’antibiòtics sense prescripció mèdica), ja sigui utilitzant dosis sobrants 
de tractaments previs o adquirint-los a la farmàcia sense recepta mèdica. 
El diagnòstic correcte i la decisió de si cal o no administrar antibiòtics són 
competència exclusiva dels metges i metgesses. Per tal de garantir l’eficàcia 
d’aquests medicaments en el futur, cal seguir les recomanacions dels 
professionals de la salut sobre quan i com utilitzar-los de manera responsable.

CAP de Quart

SALUT

Ús responsable dels antibiòtics
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Aquesta vegada  volem que siguin els nostres socis o simpatitzants que parlin una mica 
del que pensen de lÕentitat, les activitats i de la Þnalitat de tot plegat. Tots ells han estat 
protagonistes de la nostra entrevista setmanal i us deixem algunes de les seves 
respostes.


Carles Andreu 

Explica’ns com ens vas conèixer… 
Doncs… ja fa més de dos anys que en 
David Sances i l’Albert Guallar ens van 
comentar que tenien un projecte per 
intentar reactivar la vida al poble 
combinant activitats per a nens, 
excursions, esport, gastronomia, 
cultura … i d’aquí ja va venir aquella 
primera pujada als Àngels, després la 
castanyada i Þns avui!!!


Podem fer alguna cosa per a tu? 
Com creus que podríem millorar?   
Crec que cont inua r manten in t 
l’essència del que en el seu moment va 
portar a crear Fem a Quart!! Un espai 
on tothom pot trobar-s’hi còmode 
dÕuna forma o altra!




Xevi Amigo 
Què penses de Fem a Quart? Realment és 
un grup entusiasta que segur dona molta 
vida al poble de Quart. Jo ho miro amb certa 
enveja des de la distància al no ser de Quart 
i no viure-hi. Però no tots els pobles tenen 
grups tan actius en dinamitzar la vida social, 
i crec que la gent de Quart ha de lluitar 
perquè l’empenta actual no defalleixi.


Descarrèga’t l’APP

Iphone- https://itunes.apple.com/es/app/qrt/
id1165026897?mt=8 

Android  https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.moobil.femaquart&hl=es


Segueix-nos a:

Facebook  Twitter  Instagram Youtube Flicker

www.femaquart.wordpress.com


ENTITATS

Fem a Quart



28 Amb Ulls de Dona - Petits Nins

Ja hem començat el curs 2017-2018. El 
quart any consecutiu de Petits Nins! 

Hem tingut la sort de donar la benvinguda 
a unes quantes famílies noves que 
aquest curs s’han incorporat a la nostra 
gran família, d’altres que es reincorporen 
després d’estar un temps sense poder 
venir i d’altres que segueixen venint any 
darrera any. I moltes d’elles amb nous 
membres a la família! A totes elles, us 
donem la benvinguda a Petits Nins!

Enguany hem iniciat el curs d’una forma 
ben divertit a “La Crinera” de Salt, on 
vàrem poder gaudir d’una meravellosa 
tarda muntant a poni, veient animals i 
jugant al sorral. I, cada dimarts, hem 
anat realitzant activitats ben divertides 
i enriquidores. Això sí, aquest trimestre 
moltes d’elles han estat ben llamineres! 
Hem cuinat panellets i neules, hem 
celebrat la castanyada, i hem fet un taller 
de pintura amb xocolata amb l’escriptora 
Lia Bertran. Que primer ens va explicar 
el seu conte “La Marta i la Xocolata”!

Altres activitats que hem fet aquest 
trimestre han estat molt relacionades 
amb la celebració del Nadal: hem fet 
la tradicional sessió de fotos de Nadal 
(estàvem tots guapíssims!), hem creat 
una bola de neu i hem fet una excursió 
de nit al bosc, on ens va trobar el senyor 
Tió Tió! Cada dia que anem a Petits Nins 
li donem una mica de menjar. A veure a 
veure, si ens cagarà alguna cosa el dia 



29

de la Festa de Nadal de Petits Nins!

I queden activitats per fer aquest curs? 
Sí, moltes! I n’hi ha de ben interessants 
i sorprenents: taller de dansa, 
experimentació amb llums, sessió de 
música, planetari inflable, etc... No us 
perdeu la programació del 2n trimestre 
que està a punt de sortir! 

Així que si voleu venir a gaudir amb 
nosaltres d’aquestes activitats i moltes 
més, només ens heu d’escriure a la 
nostra adreça de correu electrònic: 
petitsninsquart@gmail.com.

I si voleu veure totes les activitats que 
anem fent a Petits Nins, ens trobareu al 
Facebook a l’adreça:

www.facebook.com/petitsnins. 

Bon Nadal i Feliç 2017 a tothom!!!
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Aquest passat 25 de novembre 
vam rebre el XXI Premi Cirera d' 
Arboç que atorga el Consorci de 
les Gavarres , en reconeixement 
al treball pedagògic, de recerca 
i difusió  de la terrissa i l' ofici 
terrisser. Molt contents de rebre 
aquest premi, volem donar les 
gràcies a totes aquelles persones, 
socis, amics i col-laboradors que 
sempre han recolzat els projectes 
de l' Associació , sense vosaltres 
no hagués estat possible i donar 
el nostre agraïment a aquells que 
han fet els passos per presentar la 
nostra candidatura.  En el mateix 
acte també es van otorgar els 
premis  Joan Xirgo XXVII edició  i 
les presentacions del llibre  "Les 
Gavarres, 50 indrets amb encant" 
i  el treball de recerca: 

Els mustèlids amenaçats a les 
Gavarres. El turó, la llúdriga i la 
mostela a les valls i cursos fluvials 
del massís.”

Acabem l' any i finalitzem  els tallers de roda que vam iniciar el passat mes de 
setembre, i ja n' estem preparant els propers de cares a aquest nou any, pròximament 
us n' informarem de les dates.

També estem treballant en la primera edició de la festa del fang , han sortit moltes 
idees i molt bones que anirem elaborant al llarg d' aquest primer trimestre de l' any i 
en la que comptem amb la col·laboració de tots vosaltres.

Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal  i que passeu unes Bones Festes. Bon 
Any!

Associació de Terrissers Artesans de Quart
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El dia 24 d'octubre vàrem fer la tradicional 
pujada al Santuari dels Àngels. Després 
d'assistir a la Santa Missa, ja teníem 
preparada la taula. Una espectacular i 
suculenta paella. Ben dinat, uns quants 
vàrem fer el camí de tornada a peu i els 
que estaven més cansats, amb cotxe.

El dia 26 de novembre vàrem fer la ruta 
Font Picant- Gorgues de Salenys- Font 
Picant. Una sortida molt maca tot i que 
en alguns trams fos una mica... diguem 
que atrevida, ja que si es vol i algú s'hi 
atreveix, es pot creuar un pont tibetà i un 
altre de penjat.

Vàrem esmorzar a la font de Penedes. 
Un lloc meravellós i que encara raja una 
molt bona aigua picant.

El proper 17 de desembre portarem el 
Betlem a Montigalà i cantarem Nadales, 
i pel 24, la Nit Bona, Missa del Gall a 
Sant Mateu i tot seguit xocolata amb 
melindros.

Molt bones festes a tothom!

Associació excursionista de Quart
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ZONA JOVE

Al llarg d’aquest últims 3 mesos, els i les joves del municipi de Quart han pogut 
gaudir de nombroses activitats tan educatives, com  participatives, socioculturals i 
lúdiques.   Algunes s’han desenvolupant dins les instal·lacions de l’Estació Jove, com 
el taller de Tunejar  el Skate/monopatí, jocs de cooperació  i participació,  manualitats 
i  decoració nadalenca, amic/amiga invisible, tardes de pel·lícula educatives per 
reflexionar...

També s’ha impartit el curset de Fotografia Digital,  on els i les participants han après 
cóm aplicar unes regles bàsiques i cóm evitar els error comuns a l’hora de realitzar 
fotografies. Han pogut practicar al carrer els aprenentatges adquirit.  La implicació 
d’en Santi, el responsable  informàtic de l’Ajuntament,  ha fet que aquestes classes 
resultessin molt interessants!

Cal destacar el  descobriment del món de la ràdio. En mans de la Úrsula, encarregada 
de la Radio IQuart FM 101.0 i amb gran experiència en aquest sector.  De manera 
interactiva s’ha mostrat les tècniques per parlar i expressar-se millor i s’ha pogut 
parlar davant d’un micròfon. Les pràctiques s’han desenvolupat a l’emissora IQuart 
FM. 

I per acomiadar l’any s’ha fet la sortida al cinema per veure de la pel·lícula Paddingtons 
2. El grup de 5è i 6è de primària han passat la estona amb moltes rialles. Ha estat 
molt entretinguda.

I què dir de la sortida a Portaventura Halloween? El meravellós grup de 23 joves, 
amb destí a la diversió, s’ho han passat esgarrifosament bé en aquesta escapada 
emocionant i màgica. Han pogut pujar a les atraccions i gaudir dels espectacles. 
S’ha de repetir!!

Però aquí no s’ha acabat tot... Tenim preparats una bona llista d’activitats pels 
pròxims mesos. Teniu un tastet: Tallers de Ioga, de gestió emocional, de teatre com 
recurs per millorar la comunicació, taller “L’Amor no et farà mal”, curset d’aplicacions 
informàtiques pel retoc de fotografies,  torneig de Playstation FIFA 18, tardes de 
pel•lícula, creació d’un mural urbà que faci ressò de la cultura del municipi,...

La intenció és oferir un espai d’aprenentatge en valors i actituds que contribueixi 
a potenciar les relacions socials que millorin el creixement personal i grupal; i 
a la vegada  crear un major sentiment de pertinència al nostre poble.

Si vols saber més consulta nostre facebook  “Estació Jove Quart” . També pots 
posar-te en contacte amb la tècnica de Joventut al telèfon 972 46 94 51. 

Què fem a l’estació Jove?
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Llavors  no esperis més,  i fes-ho per 
beneficiar-te dels avantatges que et 
proporcionarà. 

És totalment gratuït i podràs gaudir 
de les ofertes  que els comerços/
entitats municipals  afegides volen 
fer-te. 

A més, des de l’Ajuntament també 
s’oferirà descomptes per a algunes 
activitats juvenils. D’aquesta forma, 
entre tots contribuirem a fomentar la 
participació ciutadana i el sentiment 
de pertinència al nostre municipi.

Ets jove i encara no tens el Carnet Jove del nostre municipi!

No t’ho perdis! Aprofita i vine a l’Estació 
Jove per realitzar la gestió!

Si ets entitat/comerç beneficia’t també!

A més,  us donarem aquest  adhesiu  
per posar-ho a un lloc visible de les 
seves instal·lacions, que t’identifiquen 
com entitat col·laboradora i amb 
reconeixement social.

Si ets entitat, t’animem  a participar 
en aquest projecte. 

No costa res. Tot són interessos: 
T’obrim una porta per arribar als 
joves del teu municipi entre 12 i 35 
anys, i et promocionarem a través 

del nostres mitjans de difusió local. Pots aplicar el descompte/oferta o avantatge que 
consideris més adient segons el teu sector o àmbit i actualitzar-lo quan vulguis. Donar-se 
d’alta és fàcil. 

Per qualsevol qüestió podeu parlar amb la tècnica de Joventut al telèfon 972.46.94.51 o 
al correu tecnicajoventut@quart.cat

Si vols saber més, entra a la “Zona Jove” de la web de l’Ajuntament i obtindràs més 
informació. Des d’allà podràs descarregar-te la inscripció i trobar el llistat dels establiments 
adherits junts a la seva oferta. 
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FOTOGRAFIA: Foto de grup. Autor: Gavarres365

MUSEU

El dissabte dia 25 de novembre es va 
celebrar l’acte d’entrega dels premis 
Gavarres 2017 en el marc del monestir 
de Sant Miquel de Cruïlles.

Els premis estant organitzats pel 
Consorci de les Gavarres i tenen dues 
modalitats. El Premi Joan Xirgo i el Premi 
Cirera d’Arboç.

El Premi Joan Xirgo, que arribava a la 
seva XXVII edició, dotada amb 5000€, 
premia un projecte inèdit sobre qualsevol 
temàtica que contribueixi al coneixement 
i a l’estudi dels valors del massís de les 
Gavarres.

Premis Gavarres 2017
El municipi de Quart doblement premiat

El Premi Cirera d’Arboç, en al seva XXI edició, reconeix a les persones físiques o 
jurídiques que contribueixen a la conservació, millora i descoberta dels valors del 
massís. 

Enguany, el Premi Joan Xirgo va ser pel biòleg Iago Pérez, amb la proposta de 
recerca La quitridiomicosi en la comunitat d’amfibis dels massís de les Gavarres” que 
tracta sobre una malaltia infecciosa que afecta als amfibis.

El Premi Cirera d’Arboç va ser atorgat a l’Associació de Terrissers Artesans de 
Quart, per la seva contribució al coneixement de les Gavarres i del seu patrimoni 
cultural.Des d’aquí volem felicitar als guardonats per la seva tasca i el seu 
reconeixement.

Aquest mes de desembre s’han publicat les 
actes del XIX Congreso de l’Asociación de 
Ceramologia que vam celebrar a Quart a 
l'octubre de l'any passat, a l’entorn de l’obra 
negra i els atuells de cuina.

Es van presentar dintre del XX Congreso de la 
Asociación de Ceramología que es va celebrar 
al Museu de la Ceràmica de l'Alcora (Castelló), 
els dies 8, 9 i 10 de desembre.

Actes del XX Congreso de la Asociación de Ceramología
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El dia 2 de desembre es va inaugurar 
l’exposició temporal “toquem campanes” Es 
tracta de la cinquena mostra del col·lectiu 
“Artistes a Cel obert” capitanejat per la 
ceramista Montse Seró.

Enguany han realitzat 46 artistes de diferents 
disciplines reunits per aquesta ocasió. 
Han treballat una campana des de la seva 
disciplina i punt de vista. Enguany celebrem 
la cinquè any d’exposicions d’aquest grup 
d’artistes de molts punts geogràfics de 
l’Empordà. Amb la col·laboració del Bòlit, 
Centre d’Art Contemporani de Girona. 

Es podrà visitar fins el 7 de gener del 2018

FOTOGRAFIA: 
 
Inauguració (1). Autor: Gavarres 365

Inauguració de l’exposició temporal  toquem campanes

El passat dia 25 de novembre es va celebra 
a Navarrete (Rioja) la segona Assemblea or-
dinària del 2017 de l’Asociación Española de 
Ciudades de la Cerámica. Aquesta assem-
blea va servir per fer el canvi de presidència, 
seguint l’acord pactat a inicis d’aquesta le-
gislatura. Així, fins a finals del 2019 la presi-
dirà el  Sr. José Luis Muelas Jimenez que es 
regidor d’artesania, turisme i festes de Tala-
vera de la Reina (Toledo).

El municipi de Quart hi fou representat pel 
seu alcalde, Carles Gutiérrez, el qual ostenta 
el càrrec de secretaria del Consell executiu.

Assemblea de l’AeCC a Navarrete

Foto de grup. Autor: AeCC
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El passat dia 1 de desembre la 
Sra. Muntsa Vilalta, nova Directora 
General de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya va visitar el municipi de 
Quart.

Acompanyada per en Xavier Villas, 
Cap de l’Àrea d’Artesania del 
Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda de Catalunya, va conèixer el 
Museu de la Terrissa de Quart de 
la mà de l’Associació de Terrissers 
Artesans de Quart amb qui va 
intercanviar impressions de temes 
relatius al sector de la terrissa i 
l’artesania. Seguidament va visitar i 
conèixer Ceràmiques Marcó de la mà 
dels seus responsables.

La Directora General de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya va visitar el municipi de Quart

Fotografia: Grup. 

Autor: Museu de la Terrissa de Quart.

A l’ombra de les Gavarres, 
s’enlluerna una mirada, 
als peus del seu llençol verd,
Camina, caminava. 

La veu d’un poble,
la identitat de l’estranger,
quan les campanes doblen
et tinc present.

Carrers, persones, història,
cultura, tradició, paciència,
silenci, paraules, memòria,
record, oblit, essència. 

La llibertat al tancar els ulls,
els somnis quan despertes,
al teu costat no vull,
mentides que siguin certes.

Autor: J. Bautista

El lector escriu... 
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TELÈFONS

Ajuntament de Quart
Tel. 972 46 91 71
www.quart.cat

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

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

Biblioteca Miquel Pairolí
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.

Estació Jove i PIJ
Dimarts i dijous: de 12h. a 15h.
Dimecres:  de 16h. a 19h.
Tel. 972 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

Denúncia casos de Bulling
Tel. 900 018 018

Escola 9d4t
Tel. 972 46 83 44
www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart
b7009242@xtec.cat

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

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

Escola de Música del Gironès
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)

Autor: J. Bautista
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Dijous 14 de desembre va tenir lloc la 
xerrada sobre robatoris a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra a la biblioteca 
Miquel Pairolí. Van donar a tots els veïns 
i veïnes consells de seguretat al domicili, 
com actuar en cas de robatori, saber 
veure marques que puguin tenir les 
portes dels nostres domicilis i sobretot 
com prevenir ser víctima d’un delicte.

Tanmateix van donar altres 
consells de seguretat per poder 
realitzar compres segures aquest 
Nadal. 

Xerrada sobre robatoris



41A Quart hi ha un altre petit museu...
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PINZELLADES

L’especial del Pinzellades sobre les esglésies del terme municipal de Quart ja va 
arribant a la seva fi. De les esglésies existents actualment, tan sols ens falta parlar 
de les dues esglésies de Montnegre: Sant Mateu i Santa Maria de Montnegre. En 
aquest número en concret, farem una breu pinzellada a l’església de Sant Mateu 
de Montnegre.

L’edifici actual data del segle XVIII i es troba inclòs en el Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. Tot i això, com gairebé totes les esglésies de Quart, 
aquest s’erigeix sobre les ruïnes d’un temple més antic originari de l’Edat Mitjana.

En aquest cas en concret, el primer edifici, d’estil romànic, va ser construït al 
voltants del segle XI. El situem  en aquest segle donat que es té constància que 
l’any 1024 el senyor de Cervià, Sunyer Llobet, va deixar una quantitat d’or a 
l’obra de la parrochia Sancti Mathei de Montenigro, que s’estava construint en 
aquells moments. Es tractava d’un edifici molt senzill, d’una sola nau, del qual se’n 
conserva les façanes de tramuntana i de migdia. 

La parròquia a l’Edat Mitjana, a més del territori depenent del temple, era el conjunt 
dels habitants que rebien els sagraments eclesiàstics i que pagaven el delme als 
rectors. A més, també servia per a l’administració de la justícia. Des del segle XVII, 
la parròquia comença a tenir una certa vinculació amb Quart a l’hora de recollir 
les contribucions per l’exèrcit català durant la Guerra dels Segadors (1640-1659).

Sant Mateu de Montnegre
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Sant Mateu es troba documentat en sí 
l’any 1362 al “Llibre Verd” del Capítol 
de Girona. Des d’aleshores l’edifici s’ha 
reformat en moltes ocasions. Una de les 
últimes reformes va ser l’any 2002, quan 
es van dur a terme obres de restauració 
de la coberta i de reforma de les parets 
interiors. 

L’edifici continua essent senzill, amb 
una sola nau amb volta de canó i dues 
capelles laterals. El campanar és de 
planta quadrada i molt estilitzat, amb 
obertures de mig punt als quatre costats 
i coberta piramidal.

Actualment, encara hi ha culte a Sant 
Mateu de Montnegre. En concret l'últim 
diumenge de mes a les 9h. 

En el proper pinzellades parlarem de les 
esglésies de Santa Maria 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-nos-ho arribar  a    pinzellades.quart@gmail.com !
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