
El Celrè
Revista d’informació del municipi de Quart Número 98

Març 2018



2

AJUNTAMENT DE QUART
Plaça de la Vila, 2

17242 Quart
Tel. 972 46 91 71

elcelre@quart.cat

Equip de El Celrè
Silvia Ballesteros
Miquel Cortés 

Carles Gutiérrez
Laura Just
Narcís Mas

Úrsula Madueño
Santi Puerto
Glòria Ribas
Rosa Rosell

Cristina Troyano
Joan Vicens

Fotografia 
de la coberta
Santi Puerto

Alzina i Castell de Palol

Maquetació 
i disseny

Santi Puerto

Impressió
GRINVER  

ARTS GRÀFIQUES, SA

Dipòsit legal
GI.943-1987 

Amb el suport de

En aquest número...

  
[03]   Editorial

[05]    Informació municipal

[09]   Obres

[10]    Actualitzat

[13]   Participació ciutadana

[15]  Educació

[23]   Recordem

[27]   Entitats

[35]   Joventut

[37]   Gent Gran

[38]    Salut

[39]   Serveis Socials

[40]  Medi Ambient

[42]   Pinzellades històriques del municipi

[44]  Agenda trimestral

[46]   Telèfons, horaris, adreces, i serveis

Tens alguna proposta per millorar els 
pobles  del nostre municipi?
Envia’ns la teva opinió a: ajuntament@quart.cat o bé fes 
servir els formularis que trobaràs a l’apartat de tràmits  de 
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Benvolguts veïns i veïnes,
Estem a les portes de la primavera, 
deixem enrere l’hivern, i ara, amb aquesta 
perspectiva, podem fer un petit balanç 
de com han anat les activitats culturals, 
d’esbarjo i de celebració organitzades al 
municipi durant les festes nadalenques 
i de cap d’any. La valoració és positiva, 
va haver-hi  una diversitat d’oferta 
important,  de temàtica pròpia del Nadal, 
i amb una participació destacable, que 
és el més important. Considerem que els 
resultats són bons en general, cal seguir 
treballant en aquesta línia i prenem nota  
de tot allò que cal millorar de cares l’any 
vinent. L’interès i la participació dels 
veïns és l’eix principal que fonamenta 
aquest tipus d’activitats. Moltes gràcies 
a tots. Vull agrair també el treball i la 
dedicació perquè tot funcionés dels 
integrants especialment de la Comissió 
de Festes, de l’associació “Amb ulls de 
dóna”, del Futbol Sala i del personal de 
la brigada municipal. I un reconeixement 
sincer a tots els que hi heu participat. 
Per part nostre, hi seguirem treballant 
per garantir-ne la continuïtat.
També aprofito per expressar el meu 
agraïment i el de la Corporació que 
presideixo a la família Ribas de La 
Creueta. Han fet donació de tot el material 
històric relacionat amb el ja desaparegut 
Club de Futbol de La Creueta, de llarga 
tradició. Són documents diversos i altre 
material gràfic i visual que testimonien 
la importància que va tenir pel municipi 
aquesta agrupació esportiva. Aquests 

arxius quedaran 
dipositats i custodiats 
en el fons històric de 
l’Ajuntament pel seu 
posterior estudi i 
consulta.
Com que no tot poden ser agraïments, 
vull també recordar-vos un cop més 
la necessitat de respectar les més 
elementals normes d’educació i 
convivència veïnal. Hem de repetir, 
novament i amb insistència, la necessitat 
i obligació de  deixar els vehicles ben 
aparcats, especialment als carrers prop 
de les escoles a les hores d’entrada i 
sortida. Evitarem molèsties,  embussos 
i situacions de perill. Atenció amb els 
infants!

També vull fer una crida, que 
malauradament tampoc és nova, 
a l’obligació de fer-se càrrec de les 
deposicions dels animals de companyia, 
els gossos sobretot, que no poden 
embrutar els carrers i els espais públics. 
La responsabilitat és de l’amo del gos i és  
ell qui n’ha de tenir cura.  Així mateix, cal 
que anem en compte a l’hora de dipositar 
la bossa d’escombraries al contenidor 
corresponent: massa vegades veiem 
els voltants dels contenidors bruts, amb 
restes i deixalles que hi són per descuit 
i males practiques. Gestos rutinaris fets 
amb una mica més d’atenció  poden 
ajudar molt a millorar la neteja i la imatge 
del municipi. Heu de tenir en compte que 
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ens hem vist obligats a que una persona de la brigada municipal es dediqui tres cops 
per setmana a aquestes tasques simples de neteja, que amb una mica de cura, per 
no dir d’educació, podrien estalviar-se: recollir papers de terra, netejar els voltants 
dels contenidors i de les papereres, etc.  Al final ho paguem també entre tots.

Quan a projectes o novetats previstes, vull destacar, en l’àmbit de les noves 
tecnologies, que properament us podreu instal·lar una App al mòbil per fer arribar 
de manera senzilla i directa tots tipus de missatges o incidències a l’Ajuntament. 
Serà una altra manera, còmode i senzilla, de  millorar el contacte amb tots vosaltres, 
veïns i veïnes, i conèixer de primera mà, sense intermediaris, les vostres queixes, 
els vostres interessos i inquietuds. En aquest sentit, igualment vull informar-vos 
que també posarem en marxa un projecte de participació ciutadana de cares a 
millorar les direccions de la circulació rodada dels carrers de l’Eixample i de Palol. 
L’objectiu és trobar la manera de millorar la comoditat, la fluïdesa de la circulació i, 
fonamental, augmentar la seguretat vial.

Pel que fa a obres, en breu començaran els treballs de remodelació de la Plaça de 
la Creueta, diferents actuacions a Palol i a partir del quinze de setembre, amb l’estiu 
passat per minimitzar les molèsties, les obres de rehabilitació i condicionament de 
la plaça del pavelló.

I de moment res més, seguirem en contacte.
Rebeu una salutació ben cordial i quedo a la vostra disposició.

Carles Gutiérrez Medina 
L’Alcalde
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El passat Nadal l’Ajuntament de Quart va 
realitzar concursos de diversa índole però 
tots ells amb la finalitat de cohesionar el 
sentiment de poble del municipi de Quart. 

La regidoria de promoció econòmica 
va ser l’encarregada de dur a terme la 
Sisena Campanya de Nadal del comerç 
de Quart i el Vuitè Aniversari del Mercat. 
D’aquest últim adjuntem la fotografia de 
la gironina premiada, que vol romandre 
en l’anonimat, en el moment de l’entrega 
dels productes del mercat amb la regidora 
Glòria Ribas.   

D’altra banda, també es va donar el 
xec-regal als guanyadors del dibuix del 
Quadern de Participació ciutadana.

I per últim, es van entregar les paneres 
del primer concurs nadalenc Engalana la 
teva llar, corresponents a les fotografies  
que van tenir més vots al Facebook 
corporatiu de l’Ajuntament.

Enhorabona a tots! esperem l’any vinent 
tornar a repetir l’èxit d’aquestes edicions 
i millorar tots aquells aspectes que els 
quartencs i quartenques ens heu fet 
arribar. 

Premis i premiats
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Tots els ajuntaments, la seva principal font d'ingressos són els impostos que dictamina 
l'Estat perquè puguin cobrir les seves despeses:  

Hi ha 6 tipus d'Impostos:  

A - Impost Béns i Immobles Urbans = I.B.I.U.  

B - Impost Béns i Immobles Rústics = I.B.I.R.  

C - Impost de Circulació = I.V.T.M.  

D - Impost d'Activitats Econòmiques = I.A.E.  

E - Taxa del Cementiri - (Manteniment) = TaxaCem.  

F - Taxa de les escombraries = TaxaEsco.  

Les 5 primeres queden íntegres per als ajuntaments, però les 6ª, Taxa de les escombraries, 
cal pagar cada trimestre al Consell Comarcal que oscil·la entre 16 i 17 mil euros. Totes 
aquestes dades i altres estan a disposició de les persones del municipi, però perquè sigui 
més còmode per a tots,  i mes transparent, hem decidit fer-los arribar través de la revista 
els tipus d'impostos més significatius.

Tenim percentatge morositat bastant alta, i a través d'aquestes línies, voldríem convidar, 
que totes les persones  que no puguin fer front als pagaments dels impostos en  situació 
de VOLUNTÀRIA, es personin en aquest Ajuntament per intentar esmenar els seus 
deutes.   

Per a l'any vinent, intentarem fraccionar el IBIU en tres vegades ja que és l'impost més 
costós. 

El Regidor d'Hisenda,
Narcís Mas Marti

Els impostos municipals

El passat 17 de febrer va tenir lloc a Quart el Quartnestoltes de 2018, volem agrair a 
tots els participants, assistents així com als voluntaris que van ajudar en la realització 
d'aquesta festa. Teniu més imatges en la pàgina 25 d'aquest Celrè gràcies a DDO.cat.

Millor disfressa confeccionada = La tribu 
dels lleons de Fornells.

Millor comparsa =  Les pitjoretes.

Millor carrossa = Palol Ice.

Millor Individual Adult = Lluís Masferrer 
i Dolors Macias.

Guanyadors Quartnestoltes
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El primer artista secret, va 
ser Ryan O'Reilly. El primer 
espai insòlit, Ceràmiques 
Marcó. Sens dubte, va ser 
un espectacle únic!

Us esperem el proper 11 
de març!

Quart Cultura Secreta
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Tallers de prevenció per a joves

Tots i totes naixem lliures d’estereotips 
de gènere, els quals es van adquirint 
al llarg del temps per la influència de 
diferents factors. L’entorn (família i amics), 
els mitjans de comunicació, Internet, 
les cançons…contribueixen a la seva 
transmissió i aprenentatge.

Darrerament diversos estudis han costatat 
un augment de les actituds masclistes 
entre joves, d’aquí la importància de 
prevenir-les des de edats primerenques.

Amb aquesta finalitat, el passat 1 de febrer, 
es va impartir a l’Estació Jove de Quart, 
el taller: “L’amor no et fa mal”, a càrrec 
del SIAD Gironès-Salt, dirigit a promoure 
relacions de parella lliures d’abús.

Es tracta de donar eines als joves i 
adolescents, per tal d’identificar els 

El Institut de Vilablareix iniciarà el curs 2018-19 l’assignatura obligatòria de Serveis 
Comunitaris per l’alumnat de 4t d’ESO. Consisteix en realitzar 10 hores de pràctiques 
a serveis comunitaris del seu municipi. La Taula d’Agents Municipals, composada pels 
professionals d’ensenyament, serveis socials, salut i tècnics municipals, estan treballant 
per la creació d’aquestes places.

Assignatura de serveis comunitaris

indicadors de risc de maltractament i qüestionar la seva acceptació. Controlar els horaris, 
la forma de vestir, les amistats, etc… són pràctiques considerades moltes vegades com a 
admissibles, que poden degenerar en formes de violència.

La idea de que per amor cal estar disposada a tot i que la gelosia és sinònim d’estimar, 
poden constituir el primer estadi de la violència masclista.

Sílvia Ballesteros 
Regidora d’Igualtat



9

O
b

re
s

Tal com avançàvem en l’anterior número 
del Celrè es van fer voreres en part 
del carrers de Quart que encara no 
disposaven, concretament al carrer del 
tren des de la plaça estació fins el carrer 
travessia del tren, i no com mostràvem 
en la imatge de l’anterior número ja 
que aquella part del carrer va a càrrec 
del propietari que està reformant Can 
Bosch. 

També s’han fet voreres al carrer 
Modeguer proper a la zona esportiva fins 
arribar ben bé a tocar amb el carrer tren.  

Voreres

La nova plaça de Quart
Ben aviat començarà la remodelació de 
la zona esportiva de Quart!
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Del 10 de març al 8 d’abril es podra visitar 
al Museu de la Terrissa de Quart aquesta 
exposició itinerant que s’ha realitzat per 
celebrar els 125 anys del ferrocarril de 
vis estreta entre Girona i Sant Feliu de 
Guíxols.

Aquest passat any 2017 ha fet 125 anys 
de la inauguració del ferrocarril que unia 
les poblacions de Sant Feliu de Guíxols, 
Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, 
Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, 
Llambilles i Girona; i que connectava el 
port guixolenc amb la xarxa ferroviària 
internacional.

Exposició dels 125 anys del ferrocarril entre Girona i Sant Feliu de Guíxols

El 1892 significà una fita per a uns pobles 
i ciutats que promogueren aquesta obra 
gegantina i cabdal, bàsica per a llur 
desenvolupament i futur.

125 anys després s’ha volgut commemorar 
aquella fita per conèixer amb més 
profunditat la nostra història i plantejar 
debats sobre l’actualitat, relacionats amb 
com assolim la mobilitat en el present, 
tant necessària per als diferents sectors 
tant de la població com de l’activitat 
econòmica de la zona.

Fotografia: autor Ricard Mur. Fons de 
l’Ajuntament de Quart

Breus

 - Ja està en servei el dia adicional en el nostre CAP!

             - El proper 18 de març a les 18h. tindrem al local  social  l'orquestra    
   internacional MARAVELLA! Entrada anticipada 6€,  el dia  del  concert 8€.

 - Properament l'Ajuntament informarà de la nova App per poder estar informat  
   de totes les noticies del municipi de Quart. 

 - El brigada municipal, Abdeslam, dedica tres dies a la setmana a netejar els  
   punts del municipi on cal dedicar-hi més hores de neteja.
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El dissabte 10 de febrer es va inaugurar 
l’exposició de l’artista Nuri Negre (Girona 
1971).

La seva obra, a través del fang refractari, 
les engalbes i els òxids, i amb un llenguatge 
molt particular molt proper a l’àmbit del 
dibuix, ens parla d’organismes vius, lleis 
naturals, metamorfosi i moviment. 

És la primera mostra, de quatre, que 
s’han organitzat aquest any en el marc de 
col·laboració entre l’Associació Ceramistes 
de Catalunya i el Museu de la Terrissa de 
Quart. 

Inauguració de l’exposició de la ceramista Nuri Negre

L’Associació de Ceramistes de Catalunya 
és una entitat que aplega a més 350 
socis actius, entre ceramistes, terrissers, 
estudiants, col·leccionistes i artistes de 
tot Catalunya.

Les altres mostres ens portaran també a 
la Mercè Pla, el mes d’abril; a n’en Jordi 
Marcet i la Rosa Vila-Abadal, el mes de 
juny i a la Ruth Cespedano i a la Cristina 
Márquez el mes d’Octubre. 

La mostra de la Nuri Negre es podrà 
visitar fins el 4 de març 

Text i fotos: Museu de la Terrissa de Quart

Horaris Museu de la Terrissa de Quart

Dissabtes de 10:30h. a 14h. i de 16:30h. a 20h. Diumenges i festius de 10h a 14h.
Es duen a terme visites guiades concertades, per a grups organitzats i escolars.
Màxim 25 persones. Per grups, en hores convingudes.

972 46 91 71  -  info@museuterrissa.cat  - ajuntament@quart.cat
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Troballa d’una teula del 1662 a can Bosch
Durant les obres de 
rehabilitació que s’estan 
duent a terme a can 
Bosch, s’ha trobat aquesta 
teula a la coberta del sud 
de la casa. Porta dues 
inscripcions interessants. 

La primera ens la data i 
la segona és una mostra 
de literatura menuda: 
-aquesta teula s’és feta al 
forn de na Boxa [llegiu-hi 
Bosca] vui a 6 del mes de 

satembra del any mill y sis-sens saxanta y dos - 
La segona inscripció diu així: mirant mirant de fòtar la seua dona perquè als de Fornells 
se tróban als òmans ab llurs donas ja tróban lo nou cony ab los dits.
Gràcies a l’assessorament d’en Jordi Curbet i d’en Pep Vila, especialista en aquest tipus 
de manifestacions literàries menudes, i crec que caldria transcriure'l i interpretar-ho de 
la manera següent:

Mirant mirant, te fótan la teva dona perquè als de Fornells se tróban als òmans ab llurs 
donas [i] se tróban lo nou cony ab los dits.

És a dir, no et despistis, perquè els de Fornells et foten la dona i després les seves dones 
es troben el nou cony (sinècdoque, per la nova dona) amb els seus marits. "Dits" aquí 
seria un pronom: els susdits, els abans esmentats.

És versemblant que l'autor de la inscripció no s'atrevís a escriure la paraula "cony", i 
en va delegar l'escriptura a una altra persona. Està ben documentada la decoració de 
teules i rajoles amb pintures i inscripcions, amb funcions simbòliques com la protecció 
de la casa, però, en aquest cas, podria ser alguna mena d'advertiment relacionat amb 
rivalitats entre pobles propers. També cal tenir present que potser hi ha alguna referència 
compartida pels contemporanis (o alguna mala experiència personal o familiar) que 
a nosaltres se'ns escapa.  Tot plegat és una troballa molt interessant que ens dona 
una referència cronològica de l’edifici. Desconeixem si durant la rehabilitació de l’edifici 
apareixerà alguna teula més.

Can Bosch és una masia que amb els anys ha quedat emplaçada dins la trama urbana de 
Quart.             

Text: Joan Vicens Tarré (Tècnic museu)
Fotografia: Santi Puerto
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Resum dels resultats del Quadern de Participació Ciutadana

L’informe analític del quadern 
Opinar en família es pot 
consultar a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Quart 
a l’apartat de Participació 
Ciutadana.

Moltes gràcies als que han 
participat donant la seva 
opinió.

I ara què es farà? 

Durant el 2018 hi ha molt a fer! L’Ajuntament ha posat fil a l'agulla amb aquest llistat de 
tasques que recollim a continuació.
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-Millora dels canals d’informació canviant el format de la revista El Celrè, web de 
l’Ajuntament i la incorporació de la nova App “Servei d’aplicació orientada al ciutadà”.

-Per tenir més vigilància s’està estudiant la possibilitat de tenir un agent cívic o instal·lar 
càmeres de detecció de matrícules als semàfors. Els Mossos d’Esquadra faran cursos de 
formació obert a la població per prevenir robatoris. 

-Un treballador de la brigada municipal dedicarà 3 dies de neteja al municipi.

-A la ZONA JOVE de la Web de l’Ajuntament es publiquen totes aquelles activitats per a 
joves. A l’apartat de Joventut d’aquesta revista, pàgina 35, hi trobareu més informació.

-S’inicia el procés participatiu en els nuclis de Quart i Palol d’Onyar per determinar la 
reorganització de les direccions de trànsit. En la millora de la via pública també hi ha la 
modificació dels ressalts i canvi del format d’alguns contenidors d’escombraries (Carrer 
Raval) i col·locació de jardineres a Palol d’Onyar.

-Inici dels projectes sobre potenciar els desplaçaments en bicicleta per descongestionar 
zones d’estacionaments momentanis, promoure la tinença cívica i responsable de gossos 
i la instal·lació d’un pipi-can a Palol d’Onyar.

-Millora de la via verda entre Quart i Palol d’Onyar.

-La Fundació Drissa farà el manteniment dels parcs, s’instal·larà un nou petit parc infantil 
a Palol d’Onyar, tindrem 3 places noves: a la Creueta, davant del pavelló de Quart i a 
Sant Mateu de Montnegre. També es col·locaran lavabos a la zona esportiva i pícnic de 
Palol d’Onyar.  

Procés participatiu en els nuclis de Quart 

En aquesta revista El Celrè s’adjunta un qüestionari sobre millorar el Pla de mobilitat 
específic per al nucli de Quart. Convidem als veïns i veïnes d’aquest nucli a valorar la 
proposta que realitza l’Ajuntament de Quart i donar la vostra opinió de millora.

Podeu entregar el qüestionari a l’Ajuntament o a la Biblioteca, dins dels seus horaris 
d’obertura, i teniu temps fins el 29 de març del 2018.

El retorn dels resultats es publicarà a les les xarxes socials de l’Ajuntament i a la revista 
El Celrè del juny. Les obres es realitzaran al mes d’agost.

Agraïm la vostra participació per fer un municipi millor per a tots. 
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A la llar celebrem i treballem les festes 
tradicionals, i com no, també la festa del 
Carnestoltes.

Tot i participar cada any  a la Rua del 
Poble, també fem la festa de Carnestoltes 
a la llar.

Per això hi ha hagut un dia que els nens 
i nenes de la llar han arribat a l'escola 
alguns disfressats, altres amb algun 
pentinat divertit, altres amb les cares 
pintades... feien goig de veure!!!!

Entre ells em vist mirades divertides, 
curioses i plenes de imaginació.

Tot seguit hem celebrat la festa del confeti, 
tota la sala n'estava plena!!!! i dels més 
petits als més grans n'han pogut gaudir.

S'ho han passat pipa!!!

Text i fotografia: 
Llar d'infants municipal  La Baldufa

Carnestoltes a la Baldufa
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Les noves extraescolars de l'escola Santa Margarida
També hem aconseguit poder introduir la 
particular metodologia d’aprendre anglès 
que fan a les acadèmies Kids&Us. A part 
de poder realitzar a l’escola els nivells que 
van des de Sam fins a Marcia,  també s’ha 
aconseguit poder realitzar una Hora del 
conte (en anglès Storytime) cada trimestre. 
De moment s’ha fet la primera, però amb 
la particularitat que gràcies a l’ajuntament 
i la bona predisposició de l’acadèmia, s’ha 
pogut fer oberta a tots els nens del poble. 

El passat 20 de gener es va fer la primera 
representació al Local Social, en aquest 
cas era l’Storytime del Farmyard, història 
sobre un granger que vol guanyar el premi 
a la granja més neta. Els nens van poder 
gaudir de l’espectacle en anglès de forma 
divertida i entenedora a través de diferents 
personatges, cançons i materials visuals. 
Encara ens queden dues Storytimes per fer, 
així que si us vàreu perdre la primera... no 
us despisteu i així podreu gaudir i aprendre 
de forma lúdica en les que encara ens 
queden!!! 

Us hi esperem!

Text i fotografies:
AMPA Santa Margarida

Aquest curs 2017-18 hem introduït algunes 
novetats a les extraescolars del migdia de 
l’escola. Com que n’estem molt contents... 
us en fem cinc cèntims!

Per una banda, hem aconseguit portar 
l’activitat de promoció dels jocs de 
taula amb els experts de Via Lúdica. En 
aquesta extraescolar s’organitzen tot 
tipus d’activitats relacionades amb el món 
del joc de taula per tal de contribuir al 
desenvolupament físic, cognitiu i social 
dels nostres alumnes i educar-los en 
valors. L’experiència amb Via Lúdica és tant 
enriquidora que fins i tot els Reis d’Orient 
se’n van adonar i hi van anar a buscar 
alguns dels regals que ens van deixar a les 
aules! Ara toca jugar i jugar!!!
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El passat  dia 30 de gener els centres 
educatius de Quart:  l’escola bressol  “La 
Baldufa”, i les escoles  “9 de Quart” i “Santa 
Margarida”  vam celebrar el Dia de la Pau. 

Ho vam portar a terme fent una exposició 
conjunta dels treballs  realitzats pels 
alumnes de les escoles, que va estar 
exposada al Museu de la Terrissa.  Hi havia 
molta variació en els diferents treballs 
exposats i va ser molt lluïda.

Allí se’ls va parlar de Mahatma Gandhi, 
que va ser una persona que va aconseguir 
la independència de l’Índia mostrant una 
actitud totalment pacifista. 

Classe de Primer de l’escola Santa Margarida

Exposició de treballs pel dia de la Pau

A Cicle Inicial, la lectura és un dels aprenentatges més importants que fan la mainada. És 
per això que a la classe de segon hem estat pensant sobre el fet de llegir i hem continuat 
aquesta frase: M’AGRADA LLEGIR PERQUÈ …
Aprenem.
És guai.
Quan siguem grans ens anem pensant si 
volem ser escriptors.
Aprenem paraules noves.
Serem intel·ligents.
Quan estem avorrits, ens divertim.
Aprenem a escriure bé les paraules.
Aprenem noves històries.
Si no sabem una cosa, el llibre ens ajuda.
Podem saber moltes coses.
Descobrim coses.
Aprenem idiomes.

Així sabem llegir més bé.
Si no hi ha dibuixos, ens imaginem les 
coses i és més divertit.

Classe de Segon. Escola Santa Margarida
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El cap de setmana del 3 i 4 de febrer, el 
museu de la terrissa de Quart exposava les 
obres que els alumnes del nostre municipi 
han realitzat en relació al dia de la Pau. Una 
exposició que va fer que el nostre museu 
de la terrissa tingués continus visitants 
i, perquè no dir-ho, que alguns veïns del 
poble el visitéssim per primera vegada. 

Durant tot el cap de setmana, els visitants 
vam poder contemplar unes obres d’art 
realitzades pels nostres fills i filles, que 
mostraven uns valors que cada dia van 
consolidant a l’escola.

Pau, esforç, alegria, compartir o 
companyonia eren alguna de les obres que 
alumnes de la Baldufa, del Santa Margarida 
i del 9d4t havien realitzat per fer visibles 
a ulls del poble uns valors que estan ben 
presents a les aules dels tres centres 
educatius.

Des de l’AFA 9d4t volem posar en valor 
i agrair aquesta exposició. Una exposició 
que, des del treball en equip, fins i tot s’ha 
atrevit a demanar al visitant un esforç per 
treure l’entrellat i descobrir precisament 
quina paraula s’amagava darrera de cada 
obra.

I és per aquí on creiem que han de continuar 
els camins! El que hem vist durant aquests 
dies ha de ser un exemple del que ha de 
continuar essent. Una mostra evident de la 
relació entre els tres centres educatius. Un 
exemple que els més petits ens han donat 
i que els més grans hem de tenir sempre 
present. 

Esforç per seguir fent de manera conjunta, 
activitats els tres centres educatius que 
formen part del nostre municipi. Esforç 
per poder compartir estones i projectes 
que facin possible que els nostres infants 
es continuïn formant com a persones. 
Compartir per assentar encara més el 
valor vital del companyonia entre nens i 
nenes que, sí o sí han de créixer i els hem 
de fer créixer en un entorn de necessària 
alegria. I tot plegat per poder créixer i 
viure en un món en pau.

En definitiva, una relació entre companys i 
amics que deixa marginada la visió egoista 
adulta que viu de la continua comparació i 
que ha donar pas a la senzillesa de la ment 
dels infants, que llegeixen d’una manera 
més planera sobre com han de ser les 
seves relacions personals.

Per tant, amb aquest article des de l’AFA 
9d4t volem agrair públicament l’exposició 
dels passats 3 i 4 de febrer. Volem agrair 
que les tres escoles facin l’esforç de fer 
projectes conjuntament i els animem 
a seguir per aquest camí, ja que serà 
només així com farem que els nostres fills 
i filles creixin amb uns valors totalment 
imprescindibles que no hauríem d’oblidar 
mai.

AFA 9d4t
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Fa unes setmanes els nens de 6è del 9d4t 
vam estudiar diversos aspectes informàtics 
com el hardware i el software, entre 
d’altres. A partir d’aquí vam fer vàries 
propostes relacionades amb aquest tema. 

En primer lloc, vam treballar en grups i 
vam escriure frases explicant com ens 
podien ajudar mestres, fabricants, polítics, 
policia, pares i mares en relació a l’ús segur 
d’Internet i de les xarxes socials.

Posteriorment, vam fer una trobada amb 
les famílies on vam compartir punts de 
vista i vam tractar temes interessants, com 
per exemple, quantes hores es recomana 
utilitzar els aparells electrònics o quins són 
els usos adequats d’aquests. Va anar molt 
bé i ens va agradar molt compartir aquesta 
experiència amb familiars. 

Escola 9d4t

Per acabar, vam fer una xerrada amb els 
Mossos d’Esquadra, on ens van explicar 
els riscos d’Internet i com utilitzar-lo 
correctament. Alhora ens van donar 
consells com no acceptar res sense llegir-
ho abans, consultar-ho tot amb els pares, 
tenir comptes privats a les xarxes socials, 
no parlar amb persones desconegudes 
ni donar-los dades personals o no penjar 
informació d’altres sense permís. Al final 
de la sessió ens van explicar casos reals 
d’adolescents que ens van fer adonar a la 
importància d’aquest tema. 

Considerem que aquesta experiència ha 
estat molt interessant i ens agradaria poder 
enriquir-la veient totes les oportunitats que 
també ens dóna la tecnologia. 

Autors: Nens i nenes de 6è. 
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El dia 30 de gener és el dia mundial de la pau. A les 12:00 
del matí, vàrem anar els alumnes de 1r d’ESO del Institut 
de Vilablareix juntament amb els alumnes de l’escola des 
de P-3 a 6è i els petits alumnes de la llar d’infants de P-2 a 
la plaça de la pau per celebrar aquesta diada.

Durant els dies previs a l’acte, a l’assignatura de VIP 
(visual i plàstica), vam fer un treball relacionat amb la pau: 
vàrem buscar la paraula “PAU” al traductor i vam trobar 
aquest mot en molts idiomes diferents, alguns dels quals 
no sabíem pronunciar. D’altres, fins i tot, en desconeixíem 
l’escriptura. Després, les vam escriure en unes cartolines i 
les vam adornar amb uns dibuixos ben bonics. 

Alguns dels exemples són 
els següents: 
- Pau (Català)
- Paz (Castellà)
- Peace (Anglès)
- Paix (Francès)
- Frieden (Alemany)
- Bakea (Basc)
- Pace (Italià)
- Pacem (Llatí)
- Pokój (Polonès)
- Síocháin (Irlandès)

Un cop vam arribar a la 
plaça amb les nostres 
cartolines es van fer 
diferents activitats com 
cantar algunes cançons que 
havíem preparat.

Personalment penso que 
aquesta activitat d’anar a 
la plaça de la pau va estar 
molt bé perquè vol ser 
una commemoració de la 
pau al món però la pau és 
una cosa que s’hauria de 
treballar cada dia de les 
nostres vides.

Elisabet Delgado
Alumna de 1r d’ESO 

Institut de Vilablareix

El dia de la Pau
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3a TROBADA de MODELISME QUART

15 i 16 de Setembre de 2018
De 10.00h a 20.00h · Pavelló Municipal de Quart

Contacta: Facebook.com/RCQuart/ RCQuart@gmail.com

PLUVIOMETRIA DE QUART Litres per m   2017
Maig              16
Juny               73  
Juliol              17

2

Dades facilitades per:
Observatori Narcís Gibert
ngvquart@hotmail.com
Tel. 650 84 51 28
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Taller de fanalet - Visita patge reial
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Xocolatada -  Tallers- Campament reial 



24
Cavalcada reial - Concert d’any nou - Reis de Palol d'Onyar
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Quartnestoltes
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Han passat uns dies de l'arribada del 2018,  val a dir que en aquests  primers mesos, hem 
pogut viure moments d'il·lusió: Ser l'escenari i els amfitrions, al celebrar la 36a edició 
de la lliga Catalana EBA 2017. Ser un dels quatre aspirants de ser campions. D'aquella 
aspiració a ser-ho, poder viure la certesa de ser-ho. Amb un triple, al darrer minut, des de 
mig camp, que ens feia aixecar dels seients després de dues intenses pròrrogues. Donant 
opcions de poder passar a finals.

Això va passar el cap de setmana del 3 i 4 de febrer. Els aspirants a ser campions, eren: 
CB.Igualada, CB.Mollet, C.BMasnou i CB Quart. Van ser dues tardes, on es va viure amb 
intensitat i molt de bàsquet.

CB Quart, després de l'emocionant victòria en la semifinal, es va enfrontar amb CB Mollet. 
El pavelló va estar ple els dos dies, però el diumenge va estar-ho més. Donant caliu i 
suport a la gran final. CB Quart, va sortir amb ganes i va imposar el seu joc. Aconseguint 
per segona vegada el títol de la Lliga catalana d'EBA. El Primer la temporada 2014/15 i 
ara hem de sumar  la victòria temporada 2016/17.

Des de la junta volem agrair tot el suport: a les entitats implicades, patrocinadors, 
jugadors i afició, que sempre ajudeu a fer-nos possible que un any més en el poble de 
Quart s'hagi viscut una final.

Aprofitem per difondre que el cap de setmana 17 i 18 de febrer, es va iniciar la campanya 
impulsada FCBQ, "Bàsquet net" on és potència els valors de bon joc i esportivitat.

CB Quart
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El passat dia 11 de Febrer va tenir lloc el III 
Trofeu Vila de Quart. Per tercer any consecutiu 
més de 200 esportistes, procedents de tot l’Estat, 
van apropar-se al pavelló poliesportiu del nostre 
poble per competir en la modalitat d’estàndard 
i/o llatins. Ballarins de totes les edats, destaquem 
els més petits que amb tan sols 5 anys van 
demostrar com de bé ballen la samba, el cha-
cha-cha i el jive. La competició va començar a 
les 9h amb les categories de precompetició, 2ona 
i primera territorial. Les diferents rondes i finals 
per categories i grups d’edat van lluir a la pista de 
ball fins arribar a les categories més altes que van 
disputar les seves finals cap a les 21h del vespre. 
A part de ball esportiu en parella, també vam 
gaudir de les exhibicions de Dansa coreogràfica 
de “GiroDancers” i “GiroDancers Junior” del CBE 
Quart. Un any més les parelles van demostrar a 
Quart el bon nivell de ball esportiu. Felicitem a les 
parelles del CBE Quart pels seus bons resultats, 
en especial a Joan Cabarrocas i Anna Vila per 
proclamar-se campions de l’Open Standard i de 
la seva categoría Sènior II AI.

Club de ball esportiu El Doll
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Divendres 16 a la tarda, ja teníem en Pau Capell 
per Quart i a punt per anar una estona a córrer 
per les Gavarres i conèixer el nostre petit paradís.

Una oportunitat que a tots el runners els va 
encantar poder compartir alguns kms i seguir els 
consells del gran Pau Capell.

A les 20h. començàvem amb la presentació del projecte "El Cotxe Escombra". Un projecte 
del nostre amic Andreu Cufí, que ens feia molta il·lusió poder donar-lo a conèixer. Un 
projecte que de ben segur que en sentirem a parlar i serà font d'inspiració i ajuda de 
moltíssima gent que ha passat per aquesta malaltia o persones properes que ho estan 
passant.

És per això que li estem súper agraïts a l'Andreu per ser tan valent, emprendre un 
projecte tan important i ensenyar-nos que les coses més importants de vegades ens 
passen per alt i que els petits detalls són de vegades els que ens fan gran la vida.

El projecte El Cotxe Escombra, anar en bicicleta de Quart a Usagre(Badajoz) que iniciarà 
l'Andreu Cufí i el seu pare el proper dia 17 de març i que us convidem a tots els ciclistes 
a acompanyar-lo en la seva primera etapa. T'animes?!!

Tot seguit els nostres amics de Fisiotonik, que ja fa molts anys que cuiden de tots 
nosaltres, varen explicar tots aquests serveis que poden oferir com a centre, fisioteràpia, 
osteopatia, nutricionista, entrenador personal, podòleg, a més de tots aquells packs que 
ha preparat exclusivament per tots els nostres socis.

Llavors arriba el moment d'ensenyar la nova col·lecció de roba esportiva i casual QRTTeam 
amb el luxe de fer-ho amb una passarel·la de models del més alt nivell: L'escola de 
models Maria Sánchez, de Quart va organitzar l'esdeveniment amb models, de totes les 
edats, petits i grans.

I finalment en Pau Capell, un gran esportista d'elit i gran persona que ens va ensenyar 
tots aquells valors que ens identifica i que mitjançant l'alta competició ens va traslladar 
per poder aplicar-ho al nostre dia a dia, com la superació personal, l'esforç, i l'actitud 
positiva per poder superar qualsevol repte o situació tant a l'esport, com a la vida.

I per finalitzar la festa, tots a sopar les súper pizzes gràcies a Toscana de Quart!!

Tot això ha estat possible gràcies a totes les empreses que heu participat en aquest 
projecte, i que des d'aquí aprofitem per agrair-vos la vostra col·laboració amb el poble i 
la seva gent.

Tenim un poble Genial amb una gent Genial i tots junts amb actitud sempre podrem 
assolir el que ens proposem!  #Quartmola

Nova col·lecció de roba QRT amb en Pau Capell!
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“El fantasma de Canterville” el 17 de març;  
ja tenim el bus ple i amb llista d’espera. 
Molt bé! 

I una altra presentació, aquesta d’en Martí 
Gironell i el seu flamant Premi Ramon Llull 
La força del destí, serà el 5 d’abril. 

Farem una nova edició dels tallers de 
Cuines del món, aquesta vegada cuina 
portuguesa, el 14 d’abril i un taller de 
pintura de pedres. 

També, estem organitzant juntament 
amb Oncolliga: La 1a marxa Petjades 
de Fang, amb la col·laboració de la 
Colla Excursionista,  Quart de Volta i 
l’Ajuntament. És una festa esportiva i 
solidària que es celebrarà el 22 d’abril. 

Aneu guardant les dates a l’agenda!

Text i fotografia:
Associació Amb Ulls de Dona

Amb Ulls de Dona

Per Nadal no vam parar! Vam participar 
activament en la recollida d’aliments i la 
Marató de TV3. Us vàreu llepar els dits 
amb les nostres xocolatades del Tió i Reis 
i vam organitzar un taller d’un centre de 
flors per a la taula de Nadal que va ser tot 
un èxit.  

Hem començat l’any amb el mateix esperit 
i ja estem preparant un munt d’activitats.

S’ha engegat, finalment, el curs de 
gimnàstica amb nadons, tots els dijous a 
2/4 de 10 del matí. I, cada dimecres al 
matí, a les 10, es fa una sessió de Teràpia 
de Regeneració Cel·lular.

Estem ultimant, l’acte de Celebració del dia 
de la dona treballadora el 8 de març (amb 
presentació de llibre, inclòs. La Mar Bosch 
ens parlarà  de Generacions espontànies)  
i  ens n’anem a teatre a Barcelona a veure 
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Un cop acabades les vacances de Nadal 
hem iniciat amb molta alegria les activitats 
programades pel segon trimestre de Petits 
Nins.

Si bé el primer trimestre estava caracteritzat per 
girar en torn al món del menjar (castanyada, 
taller de panellets, experimentació amb 
xocolata, taller de neules etc..), aquest segon 
trimestre té com a punt diferencial la visita de 
diferents professionals que ens estan impartint 
una masterclass  de diferents activitats: 
música amb nadons, risoteràpia en família, 
ioga, sessió experimental amb taules de llum, 
dansa per donar la benvinguda a la primavera, 
entre d’altres.

A part d’aquestes activitats, els nostres petits 
també han gaudit (i molt!) d’experimentació 
amb paper de WC, creació d’uns atrapa 
somnis preciosos, taller de fang al Museu de la 
Terrissa de Quart gràcies al nostre Ajuntament, 
celebració del Carnestoltes, etc...

Podeu veure en aquest article una mostra de 
fotografies de les sessions que ja hem fet!

I en què es caracteritzarà el tercer trimestre? 
Doncs no et perdis la informació que anirem 
donant a la nostra pàgina de Facebook. A 
més, hi podreu trobar fotografies de totes les 
sessions que anem fent. No us ho perdeu! 
www.facebook.com/petitsnins
Si voleu venir a gaudir amb nosaltres 
d’aquestes activitats i moltes més, només ens 
heu d’escriure a la nostra adreça de correu 
electrònic: petitsninsquart@gmail.com

Text i fotografies: Petits Nins

Petits Nins
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Tot seguint la programació del nostre 
calendari de sortides, el 17 de desembre 
vàrem pujar fins al Montigalà, vàrem 
substituir la senyera i vàrem cantar 
nadales. Tot seguit, cap al refugi, on ja 
uns companys en tenien preparada una 
bona foguera per fer-hi torrades, xuies i 
botifarres, per postres polvorons i cava. 
Cantada de Nadales, els Segadors i cap a 
casa.

El dia 24, Missa del Gall a Sant Mateu, i en 
acabar la missa, xocolata amb melindros 
per a tothom.

El dia 28 de gener vàrem pujar fins a Sant 
Grau, antigament citat Mont Tudela, on 
avui hi ha unes ruïnes abatudes pel pas 
del temps del Castell de Tudela,i només 
podem veure part dels murs. Sembla 
ser que fou aixecat pel comte Ramon 
Borrell i l'Abad Berenguer, ambdós fills 
de Letgarda, entre els anys 1035 i 1076. 

Junt a les ruïnes del castell de Tudela se 
n'adrecen unes altres més manifestes, 
les de la capella, que possiblement fou 
del castell, encara que la seva referència 
documentada no surt fins l'any 1548.

Tot baixant vàrem passar per Santa Afra, 
datat de l'any 1760, encara que abans hi 
havia un oratori dedicat a la verge de les 
Neus. L'any 1924 fou ampliat i al 1936 els 
revolucionaris s'hi acarnissaren, produint-
hi grans destrosses. El Santuari comptava 
amb una albergueria, avui tancada, i no 
cal dir que l'estada era un relax per al 
cos i l'ànima. Després de la guerra va ser 
restaurat i consagrat el nou altar i la nova 
imatge de la Santa.

Text i fotografies: AEQuart

Associació Excursionista de Quart
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Sortida a Osor “Bike snow”

El passat 3 de desembre els bikers menys fredolics de 
Quart de Volta varem organitzar una sortida per la zona 
d’Osor, amb l’objectiu de pedalar pels meravellosos boscos 
de les Guilleries, i amb la companyia inesperada de la neu. 
Tot i que no vam poder fer la ruta prevista fins a Sant 
Hilari, vàrem poder gaudir d’una jornada diferent, provant 
fins a quin punt s’agafen els pneumàtics a la neu a les 
baixades! Al final, fred i diversió!!

Diada de "La Marató"

El 17 de desembre, varem tornar a organitzar l' activitat 
popular “Amb bici per la Marató”, amb un esmorzar-
botifarrada per a tots.

Tot i que varem tenir un dia molt  fred la gent és solidària i 
ens hem reunit uns una bona colla d’aficionats a la bicicleta.

Esmorzats i amb la foto de grup per a TV3 hem començat la 
pedalada popular pels voltants del nostre poble on varem 
estrenar la ruta recuperada de la Font de la Teula, prèvia 
aturada a l’Església de Sant Sadurní de Palol d’Onyar, on 
vam poder visitar els murals ceràmics amb els comentaris 
d’en Quim Cufí. 

Tots els ingressos i donatius s'han sumat a la donació feta 
a “La Marató". Gràcies a tots per la vostre companyia i 
solidaritat !!

Dia del soci / Sortida al Montigalar

Per tancar la temporada el 24 de desembre, com cada any, 
vam tornar a coronar el cim del Montigalar per canviar la 
foto del pessebre. 

Tot seguit hem fet un bon esmorzar per a tots els socis.

6ª Cursa OPEN PROVINCIAL BTT  

El proper 27 de maig a Quart organitzarem una de les cinc 
proves del calendari de l’open provincial de BTT Raid-XCO 
de la Federació Catalana de Ciclisme.

Text i fotografies
Associació Quart de Volta

Associació Quart de volta
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El CPA Quart el 22 de desembre va 
celebrar el 1r Festival de Nadal on tots 
els patinadors/es van dur a terme una 
espectacular exhibició, dirigida per les 
seves entrenadores. Al llarg de l’actuació 
els patinadors/es van executar i demostrar 
la millora dels seus aprenentatges als 
familiars i amics que es trobaven entre el 
públic. Tot seguit, vam celebrar tots junts 
el Nadal amb la tradició de “fer cagar el 
tió”. El tió ens va venir a visitar per deixar-
nos un petit regal a cadascú. El festival va 
finalitzar amb un magnífic sorteig de tres 
paneres.

Les celebracions no s’acaben aquí. 
El 7 de febrer vam dur a terme un 
entrenament fora de la rutina per celebrar 
el Carnestoltes tots junts. És per això, que 
tots els patinadors/es i entrenadores van 
despertar la seva imaginació i creativitat, 
per tal de lluir unes magnífiques disfresses 
sobre rodes.

Per últim, comentem que al Patinatge 
Artístic s’està implantant una nova tècnica, 
el “Rollart”. El CPA Quart estem treballant 
dia rere dia per arribar a assolir els 
objectius que ens hem proposat. Per això 
fem una petita reflexió de motivació: Per 
arribar a la meta el camí és llarg, sigues 
constant i hi arribaràs abans.

Text i fotografies
CPA Quart

CPA Quart
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Si estiu llegint aquestes quatre ratlles 
voldrà dir que ja estem a les portes de 
Setmana Santa, aquest any  tots els que 
formem part de la UNIÓ ESPORTIVA 
QUART ens sentim gratament orgullosos 
i alhora satisfets per haver aconseguit 
desprès de picar pedra  durant força 
temps,  ser seu del  MEDITERRANEAN 
INTERNATIONAL CUP –  MIC/18. Torneig  
de futbol base que compta amb la 
participació dels millors equips del mon 
durant el període de Setmana Santa. 

A banda de ser seu del MIC, aquest 
comptarà amb la participació de fins 
a quatre equips representatius de la 
UE Quart en les categories B1–CADET, 
C1 INFANTIL, C2 INFANTIL i D ALEVI 
F-11, desitgem molta sort a tots ells i us 
encoratgem a gaudir dels partits que es 
portaran a terme en el Gaudenci Selles.

Text i fotografia: Unió Esportiva Quart

UE Quart

Ja pensem a la propera temporada....per aixó busquem 
#jugadores de les següents categories: INFANTIL FEMENÍ--
CADET/ JUVENIL FEMENÍ.-SÉNIOR FEMENÍ.

No dubtis en demanar-nos informació... Vine a jugar a Futbol 
Sala amb nosaltres.

 - 637.30.79.20  - infofsquart@gmail.com 

- facebook: @fsquart #orgullosa #futbolsalafemení 
#futbolsalaquart

FS Quart
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La Regidoria de Joventut continua durant 
aquest any amb l’oferta de formació de 
Monitor  i Premonitors d’educació en el 
lliure totalment subvencionat. Aquests 
cursos poden resultar molt útils per als 
i les joves. 

Un cop superat amb èxit tot el procés 
formatiu, dóna dret a obtenir el Diploma 
i el Carnet de monitor/a d'activitats 
de lleure infantil i juvenil. Aquesta 
formació està reconeguda per la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya.

El curs de monitors habilita als i les joves 
per treballar l’oci educatiu al temps lliure 
amb infants i joves, treballar en casals, 
campaments, en granges escoles, 
escoletes d’estiu, Pasqua i Nadal, albergs, 

Curs de monitor/a i premonitor/a en el lleure infantil i juvenil

hotels, creuers…I el curs de premonitor ofereix un tastet del món de l’educació en el lleure 
i et obre les portes al voluntariat. 

Es començarà a la Setmana Santa de manera intensiva. La metodologia de les classes 
serà molt amena i participativa.

Per formalitzar les inscripcions teniu que passar per l’Estació Jove en el següent horari 
de 12 h a 15h els dimarts i dijous, de 16h a 19h els dimecres. Per més informació podeu 
enviar un e-mail a tecnicajoventut@quart.cat o trucar al telèfon 972 46 94 51.

Us animem a inscriure-us als cursos doncs, a banda de passar-ho molt bé i conèixer gent, 
obtindreu el títol oficial de monitors per treballar en el camp de l’animació infantil i juvenil.

Tauler d’anuncis dintre l’Estació Jove

Donada la demanda de voler publicar o recerca de diferents serveis i/o intercanvis de 
gaire personal dintre del municipi, posem a la vostra disposició un TAULER D’ANUNCIS 
dins l’Estació Jove. 

La finalitat és fer públiques les informacions que us convingui. Així tota la població que 
desitgi comunicar i/o consultar ofertes o demandes de diverses índole destinades a 
joves: tal com intercanvi de material, recerca oferta de feina, classes particulars, lloguer, 
venda,... ho podrà deixat penjat al tauler.
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Música, veu, ingeni, creativitat i 
molt de ritme!
Acaba el primer curs de ràdio a 
IQuart fm, els participants contents 
i somrients, agraïts d'haver aprés a 
vocalitzar correctament, a conèixer una 
taula de control de mescles, a saber 
comptar la música i a viure el món de 
l ràdio, un món en el que tots els que 
formem part de Iquart fm estimem i 
així ho hem volgut transmetre a tots.

Amb confiança, amb il·lusió, amb nous 
somriures i amb ganes d'aprendre 
més, tanquem aquestes classes de 
ràdio!

Aproxima't a la teva Radio IQuart 101.1FM

El passat divendres 9 de febrer, des de l’àrea de Joventut  s’ha organitzat  la sortida a 
l’estació d’esquí de Masella. Aquesta activitat s'ha realitzat en conjunt amb altres municipis 
del Gironès i s'ha comptat amb el suport de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal del 
Gironès.

El jovent de Quart amant de la neu, de l’esquí o del Snowboard han gaudit de tota la 
jornada realitzant aquest esport.  El dia ha estat acompanyat de bona temperatura, 
amb sol i un bonic entorn. Aquí teniu una foto de tots els grups participants del Gironès! 
Aprofitem per donar les gràcies a tots el que ho fan possible.

Esquiada a la Masella!
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les properes activitats. 

El dimarts 16 de gener de 2018 la Llar de Jubilats va celebrar la seva assemblea ordinària 
on es van presentar les activitats per aquest any, l’estat de comptes, i el nombre de socis. 

Pel que fa a les activitats destaquem el proper Dinar del Soci que farem el 4 de març i 
el concert de l’orquestra Maravella que organitzem conjuntament amb l’Ajuntament el 
proper 18 de març.

L’estat de comptes és equilibrat amb un lleuger superàvit i el nombre de socis continua 
creixent. Ara ja en som 250.

Instantània davant del Teatre Victoria el 9 de febrer passat
Fotografia:  Florenci Casas

Propers divendres de ball

Divendres 16 de març: David Magem
Divendres 6  d’abril: Chus (Sta. Coloma)
Divendres 13 d’abril: Pep i Mª José
Divendres 27  d’abril:Nova Gamma

Divendres 11 de maig: Xavi Ros
Divendres 25 de maig: David Casas
Divendres 8 de juny: Pep i Mª José

18h. Local Social
Entrada+berenar i cava =7€
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Les convulsions febrils ocorren quan els nens tenen febre. Solen afectar a nens d’entre 
sis mesos i sis anys d'edat, i usualment ocorren durant el primer dia de febre. Les 
convulsions febrils, encara que poden semblar aterridores, normalment s'aturen en pocs 
minuts i no causen cap altre problema mèdic.

Senyals i símptomes  durant uns convulsió febril un nen:

  - Experimentarà moviments espasmòdics.

  - Pot tremolar o donar sacsejades.

  - Pot perdre el coneixement.

El que has de fer si creus que el teu fill està tenint una convulsió, conserva la 
calma i:

  - Assegura’t que el nen està en un lloc segur no pot caure o donar-se cops contra uns   
    superfície dura.

  - Posa el nen de costat per evitar que s’ofegui.

  - Estigues atent a qualsevol senyal de dificultat respiratòria, com ara que la cara del      
    nen es posi de color morat.

  - Tracta de controlar el temps que dura la convulsió.

  - Quan la convulsió acabi, truca al metge per a una avaluació.

Cerca assistència mèdica d’emergència si el nen:

  - Té una convulsió que dura més de 10 minuts.

  - Es posa de color morat.

  - Vomita durant la convulsió.

Pensa en prevenir !!!!!

Convulsions febrils

Les convulsions febrils són pràcticament 
inevitables i ningú sap per què passen. Si el

nen es troba malament per la febre, dóna-li 
antitèrmics, com t’hagin indicat. Després

d'una convulsió febril, és important que 
truquis al pediatre per tal de fer una revisió al

nen.

Font: http://www.blankchildrens.org
Consultori local de Quart
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iniciat el servei “Ser Gran en 
Dignitat” , amb la col·laboració 
i coordinació amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Quart, dins el Programa 
d’Acompanyament a la Gent 
Gran de Càritas Diocesana 
de Girona i el Programa amb 
la Gent Gran de Quart de 
l´Ajuntament i el Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt.  
El projecte té com a finalitat acompanyar les persones grans per part de persones 
voluntàries que es desplacen al seu domicili setmanalment. El voluntari escolta, 
acompanya, conversa i dóna afecte a les persones grans, amb l’objectiu de millorar la 
seva autoestima, el seu benestar i la seva autonomia. 

L’equip de voluntariat està format per persones de les mateixes poblacions motivades 
i interessades en oferir ajuda de forma  desinteressada a les persones grans del seu 
propi domicili. En aquest moment comptem amb 4 voluntaris a Quart i  6 voluntaris a 
Llambilles i han passat per un procés de selecció i  formació. 

Possiblement, l'inici d'aquest projecte, serà un primer pas per poder ampliar la tasca en 
un futur proper. És per això que des d’aquí volem fer una crida a totes aquelles persones 
que estarien disposades a fer un voluntariat a CÀRITAS i en aquest cas cal que us dirigiu:

• Dolors Bancells: coordinadora de voluntaris de Quart 649963316

• Mª Carme Ibarz: coordinadora del programa 636055548

Si voleu més informació i/o participar en el programa “Ser Gran en Dignitat”, us podeu 
dirigir als serveis socials de l'Ajuntament, en horari de 8:30 a 15:30 dimarts, dimecres i 
dijous o a les pròpies coordinadores de Càritas.

Agraïm a la bestreta la vostra generositat

                    

CÀRITAS Quart/Llambilles
Serveis Socials Ajuntament de Quart

Càritas Quart-Llambilles
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Humana recupera 15 tones de roba 
usada a Quart amb una finalitat 
social i ambiental.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, 
organització que des del 1987 promou la 
protecció del medi ambient mitjançant 
la reutilització del tèxtil i duu a terme 
programes de cooperació a l’Àfrica, 
Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda 
local al territori més proper, ha recuperat 
15.126 kg de tèxtil usat a Quart al 2017. 

Les donacions confirmen la confiança de 
la ciutadania per un model de gestió del 
residu tèxtil amb finalitat social. El tèxtil 
és la fracció recollida selectivament amb 
potencial d’aprofitament més gran, per 
sobre del vidre, el paper, l’orgànica o el 
plàstic.

El benefici ambiental
Després de l'orgànica, els envasos i 
plàstics, el paper i el cartró, i el vidre, 
el residu tèxtil és la cinquena fracció 
que més generen els catalans i la que 
presenta el percentatge de valorització 
més alt (per sobre del 90%). No obstant 
això, només una de cada 10 peces que ja 
no volem té una segona vida; a la resta 
no se li dóna un tractament apropiat cosa 
que n’impossibilita el reaprofitament. 
D'aquí la importància de conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat de la recollida 
selectiva.

La reutilització i el reciclatge del tèxtil 
contribueixen a l'estalvi de recursos, la 
protecció del medi ambient i la lluita contra 
el canvi climàtic. Redueixen els residus 
en els dipòsits controlats i en les plantes 
incineradores, així com l'emissió de gasos 
d'efecte hivernacle. Cada kg de roba que 
es reutilitza i no és incinerat evita l'emissió 
de 3,169 kg de CO2, segons dades de la 
Comissió Europea. 

Text i fotografies: www.humana-spain.org 
Twitter: @HumanaSpain

Reciclatge tèxtil
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En aquest número de Pinzellades 
parlarem sobre la capella de Santa 
Maria de Montnegre. Amb aquesta ja 
haurem repassat totes les esglésies 
existents actualment al terme municipal 
de Quart. Tot i que encara ens faltarà 
parlar de la ja desapareguda ermita de 
Sant Menna.

El temple de Santa Maria de 
Montnegre sempre ha anat molt 
vinculat a l’església de Sant Mateu de 
Montnegre. Al llarg de la seva història, 
Santa Maria de Montnegre ha estat 
principalment una ermita subordinada 
a la parròquia de Sant Mateu. Aquest 
fet es pot constatar, entre d’altres, en la 
dimensió mateixa d’ambdós temples. 
Mentre que el primer és una petita 
ermita, el segon te les dimensions 
pròpies d’una església rural.

La primera notícia documental del 
l’ermita la trobem l’any 1071 quan el 
senyor del castell de Cervià, Gausfred 
Bastó, va donar al monestir de Santa 
Maria de Cervià el patrimoni de tot el 
temple de Santa Maria de Montnegre. 
Segons alguns autors, aquest hauria 
estat construït pocs anys abans 
d’aquest document.

L’estil arquitectònic de Santa Maria 
també és, doncs, el romànic. L’edifici 
va ser reparat sensiblement al llarg del 

Santa Maria de Montnegre

segle XIV mantenint la seva essència. 
De fet, de tots els temples del terme 
municipal de Quart, aquest és el que 
va conservar unes formes romàniques 
més pures durant més segles. Fins el 
1928, any en què l’ermita es cremà 
degut a un gran incendi forestal que 
va afectar les Gavarres. La seva 
reconstrucció, però, va afectar molt 
a aquesta essència del romànic 
primitiu. Aquesta va ser encomanada 
a l’arquitecte gironí Rafael Masó.

Es tracta d’un edifici d’una sola nau 
coberta amb volta de canó i absis 
semicircular. Als peus hi ha el cor, la 
façana té dues obertures i un porxo 
adossat; i el campanar és un cos cúbic 
amb obertures als quatres costats.

Durant molt de temps el culte de 
l’ermita va ser compartit i disputat 
entre el rector de Sant Mateu i els 
monjos del monestir de Cervià, que 
no sempre complien amb les seves 
obligacions. Fins el 1488, quan la 
capella va ser concedida a un ermità, 
que la conservava sense oferir-hi un 
culte religiós regular. Actualment, 
doncs, no hi ha culte a la capella de 
Santa Maria de Montnegre. La capella 
es conserva en bon estat, però es 
troba tancada al públic.
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Doncs no ho dubtis, fes-nos-ho arribar  a    pinzellades.quart@gmail.com !

En el proper Pinzellades parlarem de l’ermita de Sant Menna. 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? 

Text: Cristina Troyano
Fotografia: Santi Puerto

Cursos, tallers i tornejos

13, 14 i 20 de març  19h. a 22h. Curs:“Facebook, Instagram i Twitter”
Majors de 18 anys - Inscripcions: Ajuntament - Places limitades - Gratuït
Inscripcións: Ajuntament de Quart.
29, 30 i 31 de març 18h. Torneig: Costa Brava de Bàsquet - Pavelló poliesportiu.

4, 11, 18, 25 d'abril 17:30h.  Sessions de ioga per a joves de l'ESO - Estació Jove.
5, 12, 19, 26 d'abril 17h. Curs de fotografia per joves de l'ESO - Estació Jove.
14 d'abril 18h. Taller cuina portuguesa - Gric. inscripcions ambullsdedona@gmail.com

3, 10, 17 i 24 de maig 17:30h. Mural amb pintura al carrer per a joves de 
l'ESO  - Estació Jove
12 de maig 18h. Taller cuines del món - Gric. inscripcions ambullsdedona@gmail.com
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l Divendres 9 de març

17 h. Cinema infantil:
”Big Hero”  - Gratuït - 
Biblioteca Miquel Pairolí

Dissabte 10 de març
12h.Contes de sobretaula
Preu: 3€ Escenaris 
Estaquirot teatre 
Local Social 

Diumenge 11 de març
18h. Quart Cultura 
Secreta Més informació: 
Whatsapp al 663 708 
150 i escriu “informació 
+ el teu nom”

Dijous 15 de març
17:15h – 18:15h Jocs 
esportius (Per joves de 
l’ESO) Gratuït.
Estació Jove.

Divendres 16 de març
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball - Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Diumenge 18 de març
18h. Concert “Orquestra 
Internacional Maravella”
6 € l’entrada anticipada.
8 € l’entrada a taquilla.
Local Social

Diumenge 18
7:30h. Excursió
Vilajuïga – Sant Pere 
de Rodes – Castell de 
Verdera 
+ informació:  
Ass. Excursionistes de 
Quart
Local Social

Dimecres 21 de març
17h-19h Bibliojocs
Gratuït - Biblioteca 
Miquel Pairolí

Dijous 22 de març
17h.-18h. Futbol Sala
(Per a joves de l’ESO) 
Estació Jove - pistes de 
l’escola Santa Margarida

Dissabte 24 de març
11:30h. Teatre infantil: 
"The King Servant"
Gratuït. Local Social

Dijous 5 d'abril
20:30h. Presentació del 
llibre: "La força d'un 
destí"  Biblioteca Miquel 
Pairolí

Divendres 6 d'abril
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Divendres 6 d'abril
20:30h. Presentació del 
llibre: "El poble dels cent 
focs" - Biblioteca Miquel 
Pairolí

Dissabte 7 d'abril 
9h. Festa Solidària de 
l'Esport : Sortida BTT 
per les Gavarres + Dinar 
txuletón o burguer + 
subhasta solidària 
+ info FemAQuart
Local Social

Divendres 13 d'abril
17h. Hora del conte 
infantil: "Els calaixos del 
cel" - Gratuït - Biblioteca 
Miquel Pairolí.

Divendres 13 d'abril
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball - Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Diumenge 15 d'abril
18h. Quart Cultura 
Secreta Més informació: 
Whatsapp al 663 708 
150 i escriu “informació 
+ el teu nom”

Dimecres 18 d'abril
17h-19h Bibliojocs
Gratuït - Biblioteca 
Miquel PairolíDivendres 20 d'abril

17 h. Cinema infantil:
”Bolt" - Gratuït -
Biblioteca Miquel Pairolí
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Dissabte 21 d'abril
13h. Feria de Abril
Local Social

Dissabte 21 d'abril
12h. Teatre infantil:  "Jai 
el mariner" - 3€ -
Local Social

Diumenge 22 d'abril
8:30h. - Marxa Popular 
"Petjades de fang" - 
Inscripcions 8€ -  10Km 
a les 8:30h. - 5Km a 
les 9:30h. +informació 
Oncolliga Quart - 
Local Social

Divendres 27 d'abril
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball - Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Diumenge 29 d'abril
7:30h. Excursió a Sant 
Dalmai + informació: 
Ass. Excursionistes de 
Quart  - Local Social

Dissabte 5 de maig
22:30h. Festival Rumbes-
ca: Cigarrito de después 
+ Arrels de Gràcia
7€ anticipada a
www.codetickets.com
10€ a taquilla
Local Social 

Divendres 11 de maig
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball - Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Dimecres 9 de maig
17h.-19h. Playstation per 
a joves de l'ESO - Gratuït 
Cal inscripció prèvia a 
l'Estació Jove.

Divendres 11 de maig
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball - Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Dissabte 12 de maig
12h. Animació infantil - 
3€ - Local Social 

Divendres 4 de maig
17h. Hora del conte 
infantil: "Contes per 
menjar-se la por" - 
Gratuït - Biblioteca Mi-
quel Pairolí.

Diumenge 13 de maig
18h. Quart Cultura 
Secreta Més informació: 
Whatsapp al 663 708 
150 i escriu “informació 
+ el teu nom”

Dimecres 16 de maig
17h-19h Bibliojocs
Gratuït - Biblioteca 
Miquel Pairolí

Divendres 18 de maig
17h. Cinema infantil:
”Shrek”  - Gratuït - 
Biblioteca Miquel Pairolí

Dissabte 19 de maig
10h. Fira de l'animal 
domèstic + inauguració 
pipi-can - Barbacoes
Palol d'Onyar.

Divendres 25 de maig
17:45h. – 20h. Tardes 
de ball - Preu entrada + 
berenar i cava: 7 €
Local Social

Dissabte 26 de maig
19h. Concert: "Els violins 
saltarins" - Gratuït -
Museu de la Terrissa

Diumenge 27 de maig
7:30h.  Excursió camí de 
ronda + informació: Ass. 
Excursionistes de Quart - 
Local Social

Diumenge 27 de maig
9h. Cursa Open BTT
Pavelló Poliesportiu

Dijous 31 de maig
17:30h. Cinema jove 
"Tierra" - Gratuït
Estació Jove
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Ajuntament de Quart
Tel. 972 46 91 71
Plaça de la Vila, 2
www.quart.cat
ajuntament@quart.cat
De dilluns a divendres de 8h. a 14:30h.
Dimecres de 17h. a 20h.

Serveis tècnics
Tel. 972 46 91 71

ajuntament@quart.cat
Dilluns a divendres de 12 h a 14 h

Jutjat de pau
Tel. 629 51 69 95

Dijous de 9 h a 14 h

Estació Jove
Tel. 972 46 94 51
C/ Tren, 56
Facebook: estació jove quart
Instagram: zona jove quart
tecnicajoventut@quart.cat
Dimarts i dijous de 12h. a 15h.
Dimecres de 16h. a 19h.

Assessorament a les entitats
Tel. 972 46 87 83

C/ Tren, 56
entitats@quart.cat

Dilluns a divendres de 8:30h. a 14h.

Biblioteca Miquel Pairolí
Tel. 972 46 90 73
C/Tren, 49
http//www.bibgirona.cat/biblioteca/
Quart/contents/137-presentacio
Dimarts i dimecres de 9:15h. a 12:30h.
Dilluns a divendres de 16:45h. a 20h.

Museu de la Terrissa
Tel. 972 46 93 70

C/ Tren, 58
www.museuterrissa.cat
info@museuterrissa.cat

Dissabtes de 10:30h. a 14h. i 16:30h. a 20h.
Diumenges i festius de 10h. a 14h.

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

Ràdio Quart FM (IQuart FM 101.0)
Tel. 972 46 87 81

Plaça de la Vila, 1
radio@quart.cat

Serveis Socials
Dimarts, dimecres i dijous de 9:30h. a 
14:30h.
Dimecres de 16h. a 18h.
Amb cita prèvia: 972 20 19 62

Parròquia
Tel. 972 46 90 83 (Quart)

Tel. 972 21 18 63 (Palol d’Onyar)
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Llar d’Infants La Baldufa
Tel. 972 46 81 17
C/ Escoles, 9
http://baldufaquart.wixsite.com/baldufa
baldufa.quart@gmail.com

Escola Santa Margarida
Tel. 972 46 93 81

C/Tren, 60
www.xtec.cat/ceipstamargarida

b7002922@xtec.cat

Escola 9d4t
Tel. 972 46 83 44
C/ Mas Ferriol, 1-3
http://agora.xtec.cat/escola9d4t/
b7009242@xtec.cat

INS Vilablareix
Tel. 972 40 60 05

c. Marie Curie, 1
17180 Vilablareix

http://insvilablareix.cat
iesdevilablareix@xtec.cat

Denúncies casos de Bulling
Tel. 900 01 80 18

Urgències
Tel. 112

PRODAISA 
(incidències aigua i llum municipals)

Tel. 972 20 20 78 

ABS Cassà de la Selva
C/ Bassegoda, 11
17244 Cassà de la Selva
Telf. 972-46-38-82  Fax. 972-46-38-84

Consultori de Quart
Demanar hora trucar al 93-326-89-01
Per demanar hora urgent, trucar al consultori 972 18 90 45

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
de 8 a 20h. De 8 a 15h. De 13 a 20h. De 8 a 20h. De 8 a 15h.

SINTROM ANALÍTIQUES ANALÍTIQUES ANALÍTIQUES

MEDICINA GENERAL   DR. 
SALVADOR COMAS                 
INF. NEUS FERRER

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

PEDIATRIA          PEDIATRE          
IMFERMERA PEDIÀTRICA

MEDICINA GENERAL    
DR. SALVADOR COMAS

PEDIATRIA          
PEDIATRE          IMFERMERA 

PEDIÀTRICA

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL    
DRA. SUSANNA VARGAS     
INF. SUSANNA TRÈMOLS

MEDICINA GENERAL   DR. 
SALVADOR COMAS                 
INF. NEUS FERRER

PEDIATRIA          PEDIATRE          
IMFERMERA PEDIÀTRICA

Per urgències fora d'horari: Centre d'atenció primària de Cassa de la Selva
Carrer Bassegoda, 11
17244 Cassà de la Selva Telèfon: 972-46-38-83

Per emergències vitals trucar al 061

Per demanar hora per internet, podeu adreçar-vos a: www.ias.cat

Matí

Tarda



48 AJUNTAMENT DE QUART


