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Benvolguts veïns,
Acabem el mes de juny i encetem l’estiu, el temps de 
la calor, del lleure i de les activitats a l’aire lliure. I el 
temps de les festes majors. A Quart celebrem les festes 
majors dels diferents nuclis i barris que integren el 
municipi, començant per la dels Habitatges Barceló, la 
més matinera, els dies 23 i 24 de juny, seguida per la 
de Quart, del 12 al 15 de juliol, la de Palol d’Onyar, 27 
fins 29, i ja durant el mes d’agost, la de Sant Mateu de 
Montnegre, el dia 4, i el cap de setmana de l’11 i el 12, 
la de La Creueta.
Cada una d’aquestes festes compte amb un seguit d’actes i celebracions, algunes 
més tradicionals i altres més innovadores, i comparteixen la voluntat de ser unes 
jornades de distensió i de gresca, de diversió compartida, de tracte i convivència amb 
els amics i veïns. Aprofitem-les doncs per fer-nos més presents, per   participant-hi 
tots junts, per deixar les presses i atabalaments i viure de manera més intensa la 
vida del poble, d’aquest nostre poble que tant estimem. 
No hi haurien festes majors sense les comissions de festes que any rere any porten el 
pes de la seva organització i celebració. Les persones que generosament en formen 
part dediquen moltes hores a tirar-les endavant, procurant que tot surti bé. Un 
reconeixement sincer, doncs, d’agraïment i gratitud.

Pel que fa a altres qüestió de caire més administratiu, voldria fer menció  als 
comunicats i notificacions que han anat rebent diferents propietaris en referència a 
la revisió del valor cadastral de les seves finques. Aquestes revisions periòdiques que 
porta a terme la Gerència del Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda, serveixen 
per actualitzar i posar al dia els valors cadastrals en consonància amb la realitat 
existent o la nova situació de fet. Aquesta revisió comporta algunes conseqüències, 
la més immediata de les quals és la repercussió que el nou valor té en la liquidació 
de l’Impost de Bens Immobles, la contribució. La quota d’aquest impost s’obté 
aplicant uns determinats tipus impositius als valors cadastrals. Els ajuntaments 
tenen la facultat de fixar, dins d’uns marges legalment establerts, el tipus impositiu 
que regeix pel seu municipi.  En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Quart ens 
comprometem a revisar i adaptar, si és el cas, el tipus actualment vigent de tal 
manera que es pugui reduir o modular la puja de l’IBI que comporta l’increment  del 
valor cadastral, la base imposable.
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Pel que fa a diferents obres previstes o en marxa, vull fer esment a les obres del 
sanejament del camí Can Rossa, que estan a punt d’enllestir-se, i les de la Plaça de 
La Creueta, que inaugurarem amb una magnífica escultura de qui va ser il·lustre veí 
de Quart, en Max Varés, reconegut artista del ferro. 
El mes de setembre, com us hem anat informant, començaran les obres de 
rehabilitació i condicionament de la plaça del pavelló, i tenim previst també, atenent 
una insistent demanada de veïns, habilitar la Plaça de davant de Cal Niñu, com a 
zona d’aparcament. 

També voldria insistir, a risc de ser pesat, en la necessitat d’anar en compte a 
l’hora de tirar les deixalles als contenidors. Massa vegades trobem sacs, bosses 
i tota mena de deixalles al seu voltant, fins i tot trastos i altres voluminosos. Els 
contenidors no són abocadors indiscriminats ni serveixen per qualsevol cosa, n’hem 
de fer un bon ús i tirar-hi correctament, segons correspongui, el rebuig, l’orgànica, 
el paper o el vidre. Pels trastos vells hi ha el servei de recollida domiciliaria, per a les 
restes vegetals els contenidors específics en espais habilitats, i sinó, la deixalleria de 
Girona, amb la qual l’Ajuntament hi té un conveni signat.  Fer-ho bé no costa res i 
són petits gestos que, si ens hi mirem,  ajudaran a millorar la imatge del municipi.

Des de l’Ajuntament, doncs, seguim tirant endavant projectes i propostes de 
cares a millorar el municipi i amb la intenció de respondre tan bé com sapiguem 
a les necessitats i demandes dels veïns. No tot surt sempre com voldríem i les 
dificultats a vegades son grans, però comptem amb la vostra ajuda i comprensió. La 
responsabilitat és nostre, però els carrers i les places són de tots.

I de moment, res més. Quedo a la vostra disposició i rebeu una salutació ben cordial.

Bon estiu.

Carles Gutiérrez Medina 
L’Alcalde
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L’Ajuntament de Quart ha aprovat per Ple, l’adhesió al III Pla d’Igualtat de Gènere 
del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, el qual s’ha elaborat amb l’objectiu 
d’implementar programes i accions que impulsin la promoció de la igualtat entre 
homes i dones.
Tot i que la igualtat de gènere és un principi universal, les desigualtats i discriminacions 
encara perduren, resultant necessari sumar esforços per tal de que aquesta, sigui 
plena i efectiva.

A partir de les necessitats detectades al territori, s’han definit les actuacions del Pla, 
les quals es concreten en les següents línies estratègiques:
• Promoure el compromís institucional i transversal amb la igualtat de gènere, 

situant la perspectiva de gènere com a prioritat política.
• Contribuir a la prevenció i abordatge de les violències masclistes, reforçant a 

detecció, prevenció, atenció i recuperació de les víctimes. Així com promoure la 
sensibilització i donar a conèixer els recursos existents.

• Promure la participació i lideratge de les dones en tots els àmbits de la vida 
pública, i fomentar la igualtat de gènere en l’associacionisme i als espais de 
participació de la comarca.

• Fomentar la coeducació i realitzar accions de sensibilització en escoles i instituts.
• Integrar la perspectiva ctiva LGTBI als serveis existents i a les accions futures, 

promoure els drets de les persones LGTBI a la comarca i desplegar el Servei 
d’Atenció Integral per a persones d’aquest col·lectiu.

La vigència del Pla està prevista pels anys 2018 i 2019, prorrogable fins al 2021.

El plà d'Igualtat i Gènere (2018-2019)

A la fotografia podeu veure a la Silvia Ballesteros, 
regidora d'Igualtat, penjant la bandera del 
col·lectiu el passat dijous 17 de maig, com 
a acte simbòlic,  ja que es tractava  del dia 
mundial conmemoratiu contra la LGTBIfòbia.
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L’Ajuntament de Quart disposa d’ajuts econòmics per les activitats municipals 
següents:
-Entrada a la piscina municipal
-Llar d’infants “La Baldufa”
-Casal d’estiu infantil
-Casal d’estiu juvenil 
Per accedir a les beques cal omplir la sol·licitud específica (es pot descarregar 
a http://www.quart.cat/ o demanar-la presencialment a l’Ajuntament de Quart), 
adjuntar la documentació descrita i entregar-la a les dependències municipals. 
Després, s’iniciarà un procés i es comunicarà la resolució als interessats.

Mou-te en bici pel municipi

L’Ajuntament està estudiant com moure’s més 
còmodament pel municipi en bicicleta i la primera 
acció és establir itineraris segurs per anar a: 
comerços, establiments municipals, escoles... 
L’entitat Quart de Volta, usuaris comuns de l’ús de 
la bicicleta, està col·laborant amb l’Ajuntament per 
ajustar-nos al màxim a la millora.

Piscina municipal

Ja tenim el juny a sobre i la piscina municipal obrirà 
les portes el 15 de juny. Teniu les tarifes, l'horari i un 
enllaç cap al portal de l'empresa encarregada de la 
seva gestió a la plana web municipal: www.quart.cat

RECORDATORI! Per sol·licitar la tarifa cal demanar 
el volant d’empadronament a l’Ajuntament de Quart, 
és una gestió ràpida i gratuïta.
Ah! I pels joves tenim el CARNET GROC (trobareu 
més informació a la pàgina 12).

Beques
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Per aquest estiu, els nostres infants i joves ja tenen els casals municipals a punt. 
Podran gaudir d’un munt d’activitats al poble. 
Els més petits gaudiran d’un llarg viatge en el temps, des de la prehistòria fins 
el futur. Seran primitius a les coves, es convertiran en arqueòlegs/es, recorreran 
olimpíades i competicions per ser autèntics atletes i gladiadors, viuran aventures 
com els cavallers de la taula rodona, realitzaran nous descobriments i viatjaran en 
la màquina del temps! 
I els joves es trobaran a l’Estació Jove per fer un ventall d’activitats. Pintaran les 
casetes per la Festa Major, aniran al GRIC a fer competicions de futbolí i ping-pong, 
practicaran diferents esports i faran 4 súper sortides: es banyaran a Water World, 
aniran en Kayacs,  assistiran al Young Fest a Sant Gregori i es divertiran a Port 
Aventura. 
A més, també n’hi haurà que dedicaran les seves vacances practicant esport als 
diferents campus: Futbol Sala, Rítmica, Bàsquet i Futbol. 
Per més informació sobre els Campus Esportius consulteu la pàgina?

Casals d'estiu

S’aproximent les Festes Majors! 

Enguany de la propera Festa Major de Quart 
destaquem:
Dijous 12: Paintball (Grups d’11 a 13 anys i 14 a 
21 anys) + Bubble Football (Grups de 8 a 12 anys i 
+ 12 anys) + Frankfurt i refresc gratuït pels inscrits 
a les activitats anteriors + Elecció de pubilla i hereu 
(18-23 anys) + Private Soud (per fer totes aquestes 
activitats juvenils cal inscripció prèvia a l’Estació 
Jove).
Divendres 13: Concert “Hotel Cochambre”.
Dissabte 14: Actuació castellera de Marrecs de Salt 
+ Gran actuació infantil “The Penguins – Reggae 
Per Xics” + Concert “Germà Negre” i “Tapeo Sound 
System”.
Diumenge 15: Sopar + Elecció de pubilla i hereu (+ 65) + Concert i Cloenda amb 
Ball amb David Casas. 
Rebreu un llibret amb la programació ampliada i detallada de les Festes Majors 
juntament amb aquest Celrè a les vostres bústies. 
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Dintre del marc de col·laboració entre l’Associació 
Ceramistes de Catalunya i el Museu de la Terrissa de 
Quart encetada aquest 2018, el dissabte dia 14 d’abril 
es va inaugurar la segona exposició temporal dels 
membres de l’ACC.  En aquest cas de la mà de Mercè 
Pla (Barcelona 1959) que va portar la mostra titulada 
“Emoció-N’Art”. 
Un conjunt de 14 peces que en paraules de la pròpia 
artista transmeten la terra com al millor fil conductor, 
materialitzant les emocions que inunden les nostres 
vides. Com les emocions són a la vida, la terra és a 
l’art. Terra a través, la Mercè ens passeja i endinsa al 
més profund de la nostra ànima, sacsejant-nos, fent-
nos tremolar amb el dolor i gaudir amb la joia que ens 
mostra. Un ventall d’emocions que ens apropa al seu 
univers sempre de la mà de la terra.

La inauguració va anar a càrrec de la mateixa artista, de la Regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Quart, Rosa Rosell i del President de l’ACC, Jordi Marcet. I al 
finalitzar, la Mercè Pla va realitzar una petita “performance” per demostrar que la 
ceràmica, si es toca, desperta els sentits i s’aprecia molt més.
La mostra es pot veure del 14 d’abril al 20 de maig. Les properes exposicions aniran 
a càrrec de Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal, el mes de juny i de la Ruth Cespedano 
i la Cristina Márquez el mes d’Octubre. 

Exposició “Emoció-N’Art” de Mercè Pla al Museu
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Pipican a Palol d'Onyar

El municipi ja disposa del primer Pipican situat al 
nucli de Palol d’Onyar inaugurat el passat 19 de 
maig. L’espai està habilitat perquè els gossos hi 
puguin defecar o orinar i, fins i tot, passejar-hi 
en llibertat. Es tracta d’un terreny delimitat amb 
tanques amb equipat amb bancs, dispensari de 
bosses per la recollida d’excrements i escombraries.

Inici de les obres de la plaça de La Creuta

S’han iniciat les obres de la plaça de La Creueta 
on s’instal·larà una de les obres de l’artista Max 
Varés (1945 – 2015). Trobareu una breu biografia 
de l’escultor a la pàgina 43 d'aquest Celrè. 

Aquest mes de maig s’han renovat els quatre plafons 
explicatius de l’exterior del Museu. S’havien anat 
degradant amb les inclemències meteorològiques. 
La renovació s’ha aprofitat per acabar d’afegir 
alguns conceptes que ajuden a entendre millor els 
elements exposats

Renovació dels plafons exteriors del Museu
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S’han repartit 960 enquestes al nucli de Quart i s’han recollit 133 representant un 
índex de participació del 14%.
Els resultats han estat: 29 enquestes a favor de la proposta de l’Ajuntament i 101 
en desacord. Dels que estan en desacord comenten:
-30 enquestes volen prohibir aparcar a la corba del C/ Estació.
-54 enquestes volen que el C/ de Dalt sigui de sortida i no d’entrada.
-7 enquestes volen que no hi hagin canvis, està bé tal hi com està.
-10 enquestes, i els 30 que volen prohibir aparcar a la corba, tenen altres propostes.
L’Ajuntament valora que cal tornar estudiar una alternativa tenint en compte l’opinió 
dels ciutadans que han participat.
El motiu de l’estudi i modificació de la circulació ve donat per les següents 
problemàtiques de seguretat:
-El C/ Tren té una mida inferior per ser de doble sentit, doble aparcament i circulació 
de bicicletes pel carril bici.
-El final del C/ Estació s’estreny a la corba, dificultant la circulació i la visibilitat quan 
hi ha vehicles aparcats.

Cal destacar que els carrers Estació, de Dalt, Modeguer i Pineda tenen una mida 
inferior per ser de doble sentit i doble aparcament, no obstant el volum de circulació 
i els cotxes que eviten la coincidència d’aparcament a banda i banda fa que 
disminueixi la problemàtica. 

Resultats enquesta direcció de trànsit a Quart

Pròximes enquestes

Al mes de setembre caldrà valorar el model 
de recollida d’escombraries pels pròxims 
10 anys. El Consell Comarcal del Gironès 
ens informarà sobre quines opcions hi ha, 
amb els seus avantatges i inconvenients. 
L’Ajuntament realitzarà una enquesta de 
participació ciutadana per escollir el model 
més eficient, efectiu i eficaç pel nostre 
municipi. 
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-Ens comuniquem, compartim, col·laborem i participem.
-Creem vincles. 
-Creixem amb experiències i valors.
-Manifestem els propis interessos i preocupacions.
-Soms poble.
D’entre les activitats desenvolupades els últims mesos  el taller de “Gestió Emocional 
en les Relacions entre Joves”, els “Jocs Digitals, el tastet de “Futbol Sala”, la 
bicicletada amb “Quart de volta”, el “Ioga per adolescents”.

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 es fa a les tardes joves a l'estació? 
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Aquest any l'Ajuntament ha tornat a signar el conveni de col·laboració amb els municipis 
de Fornells de la Selva, Aiguaviva i Vilablareix perquè els joves empadronats en els 
nostres municipis puguin anar també a les altres piscines municipals. 

El carnet groc s'ha de demanar a les dependències municipals, portant la targeta 
d'abonament de la piscina i una fotografia de carnet. Amb l'abonament i aquest carnet 
groc el jove podrà fer ús de la resta de piscines dels municipis adherits, sempre i quan 
vagi acompanyat d'un jove d'aquest municipi amb abonament i carnet groc. 

Carnet Groc

El passat dia 11 de maig va a tenir lloc a l’Estació Jove la reunió amb els i les joves que 
s’havien inscrit al Curs de Monitors i Premonitors d’Educació en el Lleure subvencionat 
per l’Ajuntament, per conèixer l’experiència dels i de les participants de primera mà.

Aquests cursos ha omplert totes les places disponibles; i en el cas del curs de monitors, 
una vegada feta les pràctiques que tenen pendents en el municipi, els alumnes obtindran, 
prèvia presentació d’una memòria amb les pràctiques realitzades, el Diploma de Monitor 
d’Activitats de Lleure de la Generalitat de Catalunya.

Els nois i noies han assegurat que aquest curs ha estat molt enriquidor ja que els servirà 
a més en l’àmbit personal, per aprendre a obrir-se, a agafar confiança en si mateixos, 
a part de fer amics/gues. Han manifestat que han après de forma lúdica la importància 
que té el treball en equip i la confiança que s’ha de tenir en el grup.

Es mostraven satisfets i contents per la formació rebuda, ja que els ha resultat de 
gran utilitat per les seves vides.  Els ha suposat una experiència molt positiva que 
recomanarien a tothom. Això ho diu tot.  Ara els toca la part pràctica!

Ànims i que continueu amb les vivències positives, que bona experiència aviat tindreu el 
títol de monitors per treballar.

Reunió dels participants als cursos de monitoratge
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Concursos Joves per la Festa Major de Quart

TORNEIG DE LA PLAYSTATIONS

EDATS: de 10 a 21 anys

QUAN?  Els dies 9, 10 i 11 de juliol a les 18.00 h

 El dia 12 de juliol: entrega de premi a les 17.30 
h a l’Estació Jove.

PREMIS?
1r premi:  Una PLAYSTATIONS PS4 

2n premi: joc de la FIFA 18

Consulteu bases a la web de l’Ajuntament (zona jove). 
Descarrega’t la inscripció i entrega-la a l’Estació Jove.

CONCURS PUBILLA I HEREU 2018

EDATS: de 18 a 23 anys

Presenta’t al concurs de “Pubilla o Hereu”. Serà molt 
divertit, i els premi molt golós.

PREMI PER CADA CATEGORIA:  Entrades per tu i 7 amics 
a AVENTURING (Humor amarillo). 

Per participar descarrega’t el full d’inscripció que trobaràs 
a l’apartat de “Zona Jove” de la Web de l’Ajuntament de 
Quart. Al moment de l’entrega de la inscripció et farem 
una foto.

Activitats de la Festa Major Jove de Quart

DIJOUS 12 DE JULIOL DE 2018

PAINTBALL COLORS:

EDATS: Grups de 11 a 13 anys/ Grups de 14 anys a 21 
anys

HORARI: De 18.00 h a 20.00 h.

LLOC:  Bosc de Can Ferriol: de 11 a 13 anys

Zona barbacoes (al costat del local social): de 14 anys 
a 21 anys
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BUBBLE FOOTBALL

EDATS: Grups de 8 a 12 anys i grups de més de 12 anys

HORARI: De 20.00 h a 22.00 h: 

LLOC: Al camp de futbol

Diverteix-te jugant al futbol bombolla com mai hagués 
imaginat. Partits d’uns 15 minuts aproximadament.

CONVIDACIÓ ALS I LES PARTICIPANTS

HORA: 21.00 h a 23.00 h. 

LLOC: Pàrquing del pavelló.

Es convida a un entrepà de Frankfurt i refresc gratuït a tots els/les participants a les 
activitats de la programació jove.

Hi haurà una única invitació per persona, malgrat hagi participat en varis esdeveniments. 
Els tiquets es donaran en el moment de la inscripció.

Si tens un/a amic/ga d’altre municipi també podrà inscriure’s.

SESSIÓ DE MÚSICA JOVE: “PRIVATE  SOUD” Regatons, Hip Hop, i molt més. 

HORA: de 23.00 h a 01.00 h.

LLOC: Pàrquing del pavelló.

La festa és vostra!!!!

Agenda Jove de 12 a 29 anys 
Inscripcions zonajove@quart.cat / 972 46 94 51

WATER WORLD - Divendres 6 de juliol, 10 € empadronats i 18 € n
o empadronats.

YOUNG FEST SANT GREGORI - Divendres 20 de juliol, 14 € exclusiu per empadro
nats.

PORT AVENTURA - Divendres 27 de juliol,  40 € empadronats i 50 €
 no empadronats. 
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Il·lustrem aquest número de El Celrè amb una fotografia de les caminades que fem cada 
dilluns, cada cop amb més excursionistes. 

La Llar de Jubilats de Quart també va celebrar Sant Jordi amb el concert de la Coral de 
Santa Margarida, el piscolabis de rigor i l’obsequi de la tradicional rosa a les sòcies.

Recordem que el darrer ball de la temporada se celebrarà el 6 de juliol amb àpat especial 
i els balladors i balladores que vulguin vestits de blanc. 

Bon estiu a tothom!

Escrit de l'Associació llar de jubilats i pensionistes de Quart 

Notícies de la Llar de jubilats

Propers divendres de ball

Divendres 6 de juliol: Chus (Sta. Coloma).
Divendres 31 d'agost: Pep i Mª José.
Divendres 14 de setembre: David Casas.
Divendres 28 de setembre: Josep (Ostres, Ostres).

17:45h. Local Social
Entrada+berenar i cava =7€
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L’osteoporosi és una malaltia de 
l’esquelet que debilita els ossos i fa 
que es trenquin amb facilitat. Aquesta 
es desenvolupa lentament i sense 
símptomes, a mesura que s’envelleix. 
Això provoca que moltes persones 
afectades d’osteoporosi no se 
n’assabentin fins que no es trenquen 
un os.

És molt freqüent, i afecta principalment 
les dones, sobretot després de la 
menopausa. 
Es produeix quan els ossos que 
són teixits vius que es regeneren 
constantment, perden més massa de 
la que poden reemplaçar.
Els ossos més afectats són els del 
canell, els de la part superior del braç, 
les vèrtebres i el maluc.

Aquestes fractures apareixen 
habitualment a partir dels 50 anys, i el 
fet d’haver-ne patit una, incrementa 
entre 2 i 4 vegades el risc de 
presentar-ne de noves, generalment 
en els dos anys següents. Algunes 
d’elles, especialment les de maluc i les 
de les vèrtebres, poden produir dolor 
crònic i invalidesa.
L’adopció d’hàbits de vida saludables 
i certs medicaments poden ajudar a 
enfortir la massa òssia i reduir els risc 
de fractures.

Factors de risc:
◊ El Sexe: les dones tenen més 

probabilitats de desenvolupar la 
malaltia.

◊ L’edat: l’osteoporosi afecta 
principalment la gent gran.

◊ Els antecedents familiars.
◊ Les hormones sexuals: un nivell 

baix d’estrògens en les dones, 
com a conseqüència de l’absència 
de menstruació, i de testosterona 
en els homes, pot facilitar la 
pèrdua de massa òssia.

◊ Una estructura òssia petita.
◊ El dèficit de calci i vitamina D.
◊ Certs medicaments, especialment 

l’ús perllongat de corticosteroides 
orals o injectats, com la 
prednisona i la cortisona.

◊ Algunes malalties, com ara 
els trastorns de la conducta 
alimentària, l’hipertiroïdisme, 
la malaltia celíaca, la malaltia 
inflamatòria intestinal, i l’artritis 
reumatoide, entre d’altres.

Els hàbits més perjudicials per 
l’osteoporosi són:
◊ El sedentarisme
◊ El consum de tabac
◊ El consum d’alcohol

L'osteoporosi
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◊ Una alimentació rica en calci i 
vitamina D. El calci és essencial 
per a la formació i el manteniment 
dels ossos, i la vitamina D ajuda 
l’organisme a absorbir-lo. Els 
productes làctics i el peix , 
especialment el blau, contenen 
calci i vitamina D. Per a una bona 
absorció de la vitamina D és vital 
prendre cada dia una mica el sol.

◊ La pràctica diària d’activitat física 
moderada, permet mantenir la 
força muscular, la coordinació 
i l’equilibri, i evitar, per tant, 
caigudes i fractures. El millor 
exercici per a la salut dels ossos és 
el que es basa en el sosteniment 
del propi pes, com ara caminar, 
córrer, pujar escales o ballar. El 
tai-txí i el ioga també són bones 
opcions. Cal evitar els exercicis 
que suposin esforços bruscos o 
comportin un risc alt de caigudes 
i fractures.

◊ Tenir hàbits de vida saludables 
com ara no fumar i evitar el 
consum d’alcohol, és bàsic.

◊ Els medicaments. Els bifosfonats 
són els medicaments més 
utilitzats per tractar l’osteoporosi 
i prevenir les fractures. Malgrat 
això, no se’n recomana el consum 
perllongat en dones amb baix 
risc de fractura, després de la 
menopausa. La teràpia hormonal, 
amb fàrmacs que reemplacen els 
dèficit d’estrògens en dones i de 
testosterona en homes, és un 
altra opció farmacològica.

Per evitar les caigudes i prevenir 
possibles fractures és important viure 
en un entorn segur (vigilar amb les 
escales, les catifes, etc...) , desplaçar-
se amb prudència i adoptar postures 
correctes.

Equip sanitari del C.L. de Quart.

El tractament de l’osteoporosi 
pot incloure:
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El mes d'abril, amb la celebració 
de la Diada de Sant Jordi, té un 
significat especial. 

Des de la llar treballem les tradicions 
populars i amb els nens i nenes 
de P-2, a part d'anar a Girona, a 
viure l'ambient d'aquell dia ,veure 
les parades de llibres, les roses, la 
gent... convidem durant aquest mes 
a pares i mares a venir a explicar 
contes.

Pares, us volem agrair la vostra 
predisposició i que hàgiu vingut 
a passar aquestes tardes amb 
nosaltres. Ens ha agradat molt.

E
d

u
ca

ci
ó Sant Jordi a la Baldufa
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Els alumnes de cicle superior vàrem començar el dia fent 
roses i punts de llibre. Aprofitant que havíem treballat el 
conte tradicional, vam anar a explicar als nens i nenes 
d’Educació Infantil diverses versions d’en Patufet, la 
princesa i el pèsol, els músics de Bremen, l’aneguet lleig, 
el peix irisat, de què fa gust la lluna…

Les hores d’expressió oral i escrita aprofitant que les 
treballem amb mig grup,  ens van servir per escriure el guió 
i assajar la nostra actuació. Per practicar i anar millorant les 
representacions els grups ens anàvem escoltant els uns als 
altres per donar-nos bons consells i així vèiem les nostres 
errades. A més a més, com que necessitàvem atrezzo, a 
les hores de plàstica elaboràvem les màscares, titelles, el 
bou gegant i tota la resta de decorats i material necessari.

Ens vàrem dividir en grups tot repartint els diferents 
contes. Cada grup vam escollir la tècnica per explicar-los 
i si preferíem fer-lo en català o en castellà. Un grup va 
decidir teatralitzar-lo, un altre va preparar titelles, dibuixos 
gegants de les escenes del conte, uns altres que llegien i 
la resta interpretava…

Va ser una experiència molt divertida i ens va agradar 
veure com els petits s’ho passaven súper bé amb els 
nostres espectacles.

Escola Santa Margarida

Sant  Jordi 2018
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El dia 23 d'abril vam celebrar el Sant Jordi.

Vam convidar els avis i àvies a l'escola i 
ho vam celebrar amb els mestres i tots els 
alumnes del 9d4t.

Els tallers que hi havia eren:

explicar contes, roses per esmorzar, jocs 
de taula, ioga, labors, coral, dibuix ''Jo i els 
meus avis'', maquillatge, hort, fusteria (Hack 
the schol), futbol, fang i piano.

A l'hora d'esmorzar vam donar una rosa de 
maduixa als avis i vam plantar un til·ler al 
pati, tot cantant la cançó que havia preparat 
el taller de coral. Les roses de maduixa eren 
molt bones!

Ens va agradar perquè aquest any hi havia 
tallers nous i voldríem tornar-ho a repetir el 
curs que ve amb propostes diferents!

AUTORS: Carlos i Paula (4t de primària)

Un Sant  Jordi al 9d4t

El taller fang al Museu de la Terrissa

Cada dijous a les 15h un grup de nens i nenes 
de 4t, 5è i 6è de l’Escola Nou de Quart, anem al 
Museu de la Terrissa a realitzar el taller de fang.

Quan arribem, deixem les jaquetes i escoltem 
l’explicació del mestre terrisser. Ens posem amb 
parelles  i cada parella és posa en un torn. Acordem 
qui va primer i qui va segon i ens posem a treballar 
la peça de fang. Amb el torn moldegem la figura 
que volem fer amb el fang.

Agraïm a l’Ajuntament de Quart l’oportunitat de 
poder fer aquest taller.

Arlet , Esther i Bruna (4t de primària)
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Rodajoc

El passat 16 de març va tenir lloc 
el Rodajoc al municipi de Quart. 
Amb la seva realització es pretén 
la recuperació de diferents jocs 
com a font d'intercanvi cultural. Ja 
que el joc és una eina que ajuda a 
aconseguir l'objectiu de comprendre 
i respectar les diferents cultures en 
les que es troba inmersa la societat. 

A l’escola Nou de Quart fem servir el pla de treball 
per organitzar les nostres propostes setmanals.

El pla de treball  comença a P4 i va canviant fins a 
6é. El pedagog que va inventar el Pla de treball es 
diu Cèlestin Freinet .

En el pla de treball escrivim  les propostes de mates, 
llengües, ciències, tallers, propostes per casa i altres 
feines. Els divendres valorem amb la mentora com 
ha anat la setmana, què ens ha agradat, què ens 
ha costat, si necessitem ajuda... i així podem seguir 
millorant. 

Aquesta eina ens agrada i ajuda molt! 

AUTORES: Ainhoa ,Iona i  Júlia (4t)

El pla de treball
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Èxit de la matinal de pati

L’escola 9d4t i les famílies dels alumnes realitzen de manera periòdica i en cap de setmana, 
actuacions matinals amb l’objectiu de fer millores en el pati. Unes matinals que a més 
de proporcionar nous espais de joc als nostres infants, promociona la cohesió entre les 
famílies dels alumnes del 9d4t.

El diumenge 18 de març es va realitzar la darrera. Una matinal que s’organitzava amb 
diversos objectius com eren per exemple, a més d’arreglar altres desperfectes, fer dues 
casetes de fusta, construir una tarima o acabar una taula de ping-pong.

Un cop feta i valorada l’experiència, des de l’AFA 9d4t podem dir que tot va anar rodat! La 
predisposició de les famílies de nou va ser extraordinària. El gran nombre de voluntaris, 
tots perfectament organitzats i cadascú amb la seva funció, van fer possible assolir la 
majoria d’objectius amb els quals arrencava la matinal.

Els nostres infants ja tenen una caseta de fusta (i en tindran un segona més gran) dins la 
qual poden reunir-se i xerrar, tenen una tarima per poder fer-hi teatre i representacions 
i tenen una taula de ping-pong que els ofereix més diversitat d’esports als que ja tenen 
de futbol i bàsquet. Per tant, a tot el voluntariat que va venir a posar el seu granet de 
sorra: GRÀCIES!

A més, tot es va dur a terme dins d’un ambient  festiu, acompanyat amb un esmorzar  
que permetia recuperar forces i que facilitava la tasca als qui vam estar-hi treballant. I, 
a diferència d’altres matinals, aquesta encara va acabar d’allò més bé! Amb una gran 
arrossada. L’AFA va oferir a aquells que van voler continuar la jornada, acabar-la amb un 
dinar de germanor que ens oferia un nou entorn de xerrades, riures i bons moments que 
van posar la cirereta al pastís. 

Des de l’AFA 9d4t volem donar les gràcies a tot el voluntariat i vol animar a aquelles 
famílies que no van poder participar-hi, a fer-ho en les properes. Com diguem, a més de 
ser unes jornades de treball per millorar les condicions del pati de l’escola i ampliar l’oferta 
de joc dels infants, les matinals són unes jornades de cohesió familiar que cal aprofitar. 

Aprofitem-les perquè fent-ho millorarem 
l’ambient on els nostres fills i filles es 
desenvolupen i passen una part important 
de les seves vides. Gràcies per haver 
vingut, per haver treballat, per haver-ho 
posat tant fàcil i fins la propera!

AFA 9d4t
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Sant Jordi a l'institut

El dia 23 d’abril vam celebrar Sant Jordi a 
l’institut. Vam fer les dues primeres hores 
de classe amb normalitat. Després vam fer 
dos tallers. El primer era de català i consistia 
en una gimcana lingüística: vam fer grups 
de 4 persones i  havíem de respondre unes 
preguntes sobre cultura, relacionada amb els 
pobles del voltant, i sobre diferents idiomes. El 
segon taller consistia a treballar la cançó Fins 
que arribi l’alba amb una coreografia que ens 
havíem d’inventar nosaltres, i que havíem de 
preparar a classe. Companys nostres d’altres 
classes de primer d’ESO, en comptes de fer 
l’activitat de música, van fer jocs de rol. Els 
de segon van fer un  taller de fotografia a 
partir d’un minion. Els companys de  quart 
van decorar la paret de l’entrada de l’institut 
amb grafits de Sant Jordi. Els de tercer van 
realitzar unes activitats al pavelló, però no 
eren gaires: la majoria van anar a vendre 
roses de bon matí als seus pobles respectius  
(Fornells, Quart, Aiguaviva i Vilablareix), per 
obtenir diners per anar a Dublín el proper 
curs, ja que és la sortida que es fa cada any. 
Al final del matí, els de 1r i 2n d’ESO vam sortir 
al pati on es va fer el lliurament de premis de 
fotografia i dels guardons del concurs literari;  
una nostra companya de 1r D va guanyar el 
premi de narrativa. Tot seguit, els grups de 
1r B i de 1r C  vam interpretar la coreografia 
que havíem preparat al taller de cançó. Va ser 
un dia diferent que ens agradaria repetir l’any 
que ve.

Adrià Romero, Emma Palahí, Iris Cebrián,  Carla Fernàndez,  Ramon Vilanova i  Ainhoa Masferrer   
Alumnes  de Quart,  del grup de 1r B
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Concert els violins saltarins - 25/5/18
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Concert els violins saltarins - 25/5/18 Fira de l'animal domèstic - SuperNit a les biblioteques
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Festa del fang - fotografies de Jordi S. Carrera    2/6/18
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Quart Cultura Secreta - fotografies de Viridiana Moradini
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Excursió homenatge Gent Gran - fotografies Santi Puerto  20/5/18
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Aquesta temporada ha estat com la típica 
muntanya russa d'emocions... Ara amunt, ara 
avall... Fins als darrers partits, amb un ai!! Per 
si fèiem promoció. Però cap dels equips, li ha 
estat necessari.

Felicitats i agraïts, per un any més de la vostra 
complicitat i compromís de tots envers el club. 
Jugadors, entrenadors familiars i patrocinadors

Aprofitem l'espai que ens dóna la revista 
per acomiadar-nos amb paraules plenes de 
gratitud, per poder dir que ens estem pletòrics i 
amb una immensa ressaca d'emocions.

Bon estiu.

CB Quart

Sayonara: temporada 2017- 2018
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Entrevista Alberto Vinagre

Quant fa que corres?

Des de 2014, el meu primer repte va ser fer l'Ultra 
Pirineus d'aquell any. Abans, a finals de 2012 un amic 
em va demanar que l'acompanyés a entrenar perquè es 
volia presentar a l'Ironman, així va sorgir un grup de 8 
amics que ens fèiem dir QRT Team, actualment som més 
de 70 membres i es pot veure el ventall d'activitats a                 
http://femaquart.wordpress.com 

Quina dedicació hi fas a la setmana?

Tot i que les facilitats per entrenar no són les millors, 
ja que faig horari partit, intento trobar el màxim d'hores 
possibles per aconseguir fer bons entrenaments, ja sigui 
corrents, amb bicicleta de muntanya o de carretera, anant 
al gimnàs,... aproximadament unes 20h. setmanals.

Quines proves t'han resultat més difícils? 

L'any 2017 a Montblanc, és un recorregut de 170Km, a 
11.000m d'altitud, nevant i amb una temperatura que 
oscil·lava entre els -7ºC i -9ºC. Vaig quedar en 29a posició 
amb un temps de 23h i 50 minuts. És la prova amb més 
nivell i estic content d'haver estat el 4rt català.

L'Alberto Vinagre Cruz, és un quartenc que va nèixer a 
Granollers el novembre de 1985. Va començar  en aquest 
món de casualitat, es va preparar per acompanyar a un 
amic a finals de 2012 que feia un Ironman  i allò li va 
fer venir ganes de més i poc després va començar a fer 
mitges maratons, maratons, ultratrails,... 

Anècdota
Cal destacar la humanitat de l'esportista que va acompanyar i va deixar passar davant al 
company Genís Zapata  perquè entrés el primer l'any 2016 a la cursa Ultra Valls d'Aneu.

Més informació:

Twitter: albertoqrt
Instagram: albertovinagrecruz
Facebook: alberto.vinagre
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UE Quart

Tenim el plaer novament d’organitzar per tothom,  Estem a les portes del XIIè. Campus 
Xuta a l’Estiu , aquesta edició s’ha fet un projecte amb la il·lusió renovada de pertànyer a 
un gran club, i amb l’objectiu de consolidar-lo per un futur esportiu digne d’ell. 

Com en les darreres edicions, 
hem continuat apostant per un 
equip tècnic de primera, llicenciats 
en CAFE, entrenadors de futbol 
titulats, monitors de lleure i un 
grup de col·laboradors dinàmic i 
implicat en la seva feina, perquè 
el nostre objectiu és que els 
participants del CAMPUS passin 
uns dies inoblidables.

Oferirem tots els mitjans necessaris 
per tal que els participants puguin 
compaginar la pràctica esportiva 

amb activitats de lleure al llarg de cadascuna de les setmanes, que aquest any s’ha 
ampliat fins a set setmanes.

Desitgem poder-nos veure en aquesta XIIè edició del XUTA a L’ESTIU. Fins aviat !!!

Coordinació Campus Xuta a l’Estiu-18

16 i 17 de juny de 10h fins les 21h. 
Del 18 al 22 de juny de les 16h. fins les 21h.
Del 23 de juny fins el 31 de juliol de 10h. fins les 21h.
Del 1 al 31 d'agost de 10:30h fins les 20:30h.
De l'1 fins l'11 de setembre de 11h. a 19h

L'horari de bany finalitzarà mitja hora abans de tancar les instal·lacions, recordeu que teniu tota 
la informació a www.quart.cat

Horari Piscina municipal estiu 2018
del 15 de juny fins l'11 de setembre
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La nostra associació ha programat un 
munt d’activitats aquesta primavera  i 
seguim en la mateixa línia.

El passat 19 de maig, vam passar-nos-
ho molt bé en el Taller de pintar pedres. 
Podeu veure una mostra de les creacions 
de les nostres artistes a les fotos. 

Continuem amb  una nova edició de les sessions de “Cuines del món”, la passada va ser 
de cuina portuguesa i la propera de cuina peruana, el 26 de maig.

També, estem organitzant juntament amb Oncolliga el sopar solidari de la revetlla de 
Sant Pere, concretament el 30 de juny. Ens hi esperem, com sempre, un munt de 
sorpreses!

Quan llegiu aquestes ratlles estarem a punt de gaudir de la Festa Major d’enguany, o 
sigui que Passeu una bona Festa i participeu-hi tot el que pugueu. Fem poble!

Si us hi passegeu, podreu gaudir d’un munt d’activitats. Entre d’altres ,de la Fira 
d’entitats i del Summer Market on muntarem la nostra paradeta solidària (com ja sabeu, 
la d’estiu, sempre va destinada a beques, pels alumnes que ho necessitin de les escoles 
del municipi i l’ institut). Esperem la vostra col·laboració!

Associació de dones de Quart "Amb Ulls de Dona"

El curs de Petits nins 2017-2018 ja ha entrat en la seva recta final

Per a aquest tercer i últim trimestre hem cercat 
activitats per a que els petits de la casa poguessin 
gaudir de l’aire lliure, del magnífic entorn que 
ens ofereix el nostre municipi i d’activitats que 
només es poden realitzar durant el bon temps. 
Algunes d’aquestes activitats han estat el taller de 
matemàtiques vivencials, la gimcana de Temps de 
Flors, l’excursió a la granja La Selvatana, el circuit 
sobre rodes i la propera Festa de l’Aigua!

A més a més, hem celebrat dates especials com la 
Setmana Santa, fent una mona de xocolata i pintant 
ous de colors segons la tradició moldava; el Sant 
Jordi, fent roses de plastilina; o el Dia de la Mare, 
anant-t’ho a celebrar al Magma.
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I encara ens queden per fer activitats ben divertides! 
Com la festa de final de curs, on volem realitzar 
amb els nins i nenes un taller de circ; o la propera 
excursió anual de famílies! Enguany ens n’ anirem a 
visitar el parc d’animals de Molló on, entre d’altres, 
els monitors del centre ens realitzaran un divertit 
taller de mamífers! 

Us han agradat les activitats que realitzem 
conjuntament amb els peques? Vols veure com ens 
han anat i lo molt que s’han divertit? Doncs visita’ns 
a la nostra pàgina de Facebook i en podràs veure les 
fotografies: www.facebook.com/petitsnins.

Us animem a que ens vingueu a conèixer a la Fira 
d’Associacions durant la Festa Major de Quart i que 
us animeu a formar part de Petits Nins per al proper 
curs. Només ens heu d’escriure a la nostra adreça 
de correu electrònic: petitsninsquart@gmail.com. 
De ben segur que us divertireu! T’hi apuntes?
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Sortida a Sant Pere de Rodes i el castell de Verdera

El castell de Verdera. El castell de Verdera o de Sant Salvador, ja existia al s.XIII 
i sembla ser que pertanyia al Monestir de Sant Pere de Rodas, però al 1283 es va 
establir una concòrdia entre l'abat del monestir i el comte d'Empúries Poncio Hugo, 
perquè l'ocupés. Aquest hi va fer moltes obres i un cop acabades, els francesos el 
van ocupar. Sis mesos més tard el varen perdre degut a la derrota soferta per les 
hostes de Felip l'Atrevit al coll de Panissars pel Rei D. Pedro.
Salt de la Reina Mora, diu la llegenda que aquesta fou una concubina del Walí 
moro que tenia a càrrec la defensa del castell. Aquestes tropes foren vençudes pels 
cristians, però la reina mora va agafar el cavall i va córrer junt amb un servidor 
a l'ajut del seu marit, va fustigar el seu cavall amb impaciència, el qual va fer un 
formidable salt, llençant-se al fons del precipici. Com és d'esperar, la Reina va xocar 
amb una pedra i es va esclafar el cap.
El monestir de Sant Pere de Rodes. Aquesta gran abadia fou creada a la 
primera meitat del segle X pel noble Tassi i el seu fill Hildesind, que fou el primer 
Abad. En el transcurs del S.X es convertiria gràcies a l'encert dels seus fundadors 
i a les donacions del comte d'Empúries, en una de les Abadies benedictines més 
importants del país.
L'església de Santa Helena o de Santa Creu de Rodes, és un dels temples romànics 
més singulars de l'Empordà.
Val a dir que aquesta sortida va ser una de les més boniques degut a l'esplèndid dia 
que ens va acompanyar. Vàrem poder gaudir d'unes vistes espectaculars, ja sigui 
de l'Empordà, de tota la costa i dels Pirineus completament blancs, i que semblava 
que els podies tocar amb les mans.

Us volem recordar que el proper 8 de juliol i dintre dels actes de la Festa Major, es 
portarà a terme la XXXV marxa Popular de Quart. Us hi esperem a tots i totes, joves 
i grans. Ànims i a fer poble!

AEQuart
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Hola:

La Asociación de Dones de Palol d’Onyar somos una asociación sin ánimo de lucro. 
Creada para la inclusión de la población de mujeres y hombres del municipio en un 
ámbito de aprendizaje. Apuntando en diferentes edades y gustos (tomando temáticas 
culturales y manuales).

La finalidad de la asociación es acercar a la comunidad de vecinos a procesos de 
formación en distintos ámbitos culturales. Y con ello el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestra gente mayor.

Att. 

Hola:

L’Associació de Dones de Palol d’Onyar som una associació sense ànim de lucre. Creada 
per a la inclusió de la població de dones i homes del municipi en un àmbit d’aprenentatge. 
Apuntant en diferents edats i gustos (prenent temàtiques culturals i manuals).

La finalitat de l’associació és apropar a la comunitat de veïns a processos de formació 
en diferents àmbits culturals. I amb això la millora de la qualitat de vida de la nostra 
gent gran.

Att.
Concepcion Pera Vargas

Representant legal

Associació de dones de Palol d'Onyar 
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A la propera 3a edició de la Trobada de 
Modelisme Quart, enguany, compta rem 
amb la maqueta del tren de via estreta de 
Sant Feliu de Guíxols-Girona coincidint 
amb el seu 125è aniversari, gràcies a la 
col·laboració de l’Associació d’Amics del 
Ferrocarril de les Comarques Gironines.

Es tracta d’una reproducció a escala de 
l’estació i del traçat original del tren de 
via estreta que va ser tant important pels 
municipis gironins.

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
Agost          
Setembre    
Octubre  

2

Dades facilitades per:
Observatori Narcís Gibert
ngvquart@hotmail.com
Tel. 650 84 51 28

20
15
68
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La Llei de protecció dels animals de Catalunya; Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril 
diu que: Els gats de carrer estan protegits per la llei i es consideren animals 
domèstics SEMPRE. 

El gat és un animal més independent que el gos però també és molt sociable i sol viure 
en Comunitat. Però, què és una Colònia Felina? Podem dir que és un conjunt de gats que 
viuen en llibertat (en un entorn rural o urbà). Viuen, s’estableixen a una zona a on hi ha 
menjar i beure per sobreviure. Si aquest grup de gats o colònia no està esterilitzat se 
produirà una superpoblació d’individus i és aquí on començaran els problemes entre ells 
i els seus veïns humans. Se reprodueixen molt però també en moren molts per malalties 
i falta d’aliment o per enverinament o mort. Recordem que aquest fet és un Delicte Penal 
i ha de ser denunciat. Situació molt trista i lamentable que s’ha de perseguir i penar. 
Tothom té dret a viure!!

Els voluntaris i alimentadors que ajudem a aquests gats de medi obert el que fem és 
seguir el Protocol que se segueix en Països de la Unió Europea sota les sigles de CER 
(captura, esterilització i retorn al territori on estaven).

Aquests gats normalment no es deixen tocar però no són animals salvatges( no és un 
gat salvatge de muntanya ni un linx) , necessiten ser alimentats per persones, sinó es 
moren per falta d’aliment i en condicions inacceptables i inhumanes.

En el Projecte de Control i Gestió de Colònies de gats seguim aquest protocol. És porta 
l’animal a un centre veterinari perquè l’esterilitzi, se li faci un senyal a l’orella per tenir-lo 
identificat i se’l retorna al mateix lloc. D’aquesta manera seguirem cuidant i alimentant 
aquests gats en zones que no molestin ni els molestin (prioritzant aliment sec que van 
renovant els alimentadors). És a dir, es fa un control de la natalitat per tenir la zona 
controlada i que no hi hagi una superpoblació felina.

Les avantatges d’aquest control són múltiples:

- No es reprodueixen

- S’eliminen les baralles i els miols

- No hi ha rates, insectes i altres rèptils per la zona (són depredadors)

- Gats controlats i sans que no contagien res

- Pèrdua del marcatge per orins 

- Entorn més harmonitzat amb la natura

  (.......)

Projecte de control i gestió de colònies de gats al municipi de Quart
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US DEMANEM un respecte per a tots els voluntaris i alimentadors que fem aquesta tasca 
cívica i no remunerada per a un bé a tot el municipi i que redunda en benefici d’aquests 
animals que d’aquesta manera estan sans i controlats i de les persones que els respectaran 
i no els veuran erròniament com un problema. Tots podem conviure en un entorn que 
els animals fan més agradable i també essent més respectuosos amb la natura i el medi 
ambient. Ja prou contaminat està el territori en general. Respectem el cicle biològic dels 
animals i la natura.

Si t’agraden els animals i els gats en concret; AJUDA’LS: alimenta’ls, cuida’ls,...però 
esterilitza també, és molt important, i així no incrementem també els abandonaments. 
Encara se sent a dir que una gossa o una gata és bo que pareixi al menys una vegada a 
la seva vida, això no és cert; l’animal no necessita criar, no li passa res si no pareix, no es 
deprimeix, no emmalalteix, no ho necessita. 

Text:  Voluntària Projecte Gat Quart,
Regidoria de Medi Ambient 



40

2. ALZINA DEL CASTELL (1)  
 
Nom comú: Alzina  
Nom científic: Quercus ilex  
 
Característiques: L'espècie en qüestió es 
troba en bon estat, tot i tenir algunes 
branques trencades i mortes, restes, encara, 
de la forta nevada de 2010. Es situa al costat 
oest del camí formigonat d'accés, on l'arbre 
s'aboca lleugerament. A la vora, no hi ha 
vegetació arbustiva ni arbòria que li faci 
competència. No presenta problemes de 
captació d'aigua, ja que entre l'arbre i el camí 
hi ha una concavitat on s'hi pot acumular, a 
més d'una petita bassa entre l'arbre i la resta 
del bosc. El tronc principal es bifurca, a 1,2 
metres d'alçada en 2 branques principals de 2 
metres de volta de canó cadascuna, essent 4 
els metres del diàmetre a la soca.  
 
Dades d'interès: L'alzina pertany al Bosc del 
Castell de Palol, de propietat privada.  
 
 

 
 
 
 
 Localització 
 Indret: Castell de Palol (Palol d'Onyar) 
 Accés: Camí de l'Església  
 Coordenada X: 
 Coordenada Y: 
 Altitud (m):  
 
 Mides 
 Altura de l'arbre (m): 13  
 Altura de la capçada (m): 12,6 
 Altura de la creu (m): 1,2 
 Volta de canó (a 1,3 m) (m): 2 
 Diàmetre de la capçada N-S (m): 21,2 
 Diàmetre de la capçada E-O (m): 18 
 
 Altres 
 Estat vital: Bo  
 Forma de la capçada: Arrodonida 
 Edat aproximada: - 
 Núm. de branques principals: 2 

 
 
 

Catàleg d'arbres protegits del municipi
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Amb aquest article del Pinzellades finalitzem el recorregut per les esglésies del 
terme municipal de Quart. I ho farem parlant d’una ermita que ja no existeix, però 
que roman present en alguns documents antics de l’administració eclesiàstica. 
Es tracta de Sant Menna.

Segons Miquel Pairolí al seu llibre “Quart. Natura, Història i Artesania”, aquesta 
ermita es trobava situada a la Creueta. Concretament al principi de la carretera 
dels Àngels. Va existir almenys entre els segles XIV i XIX i va estar sempre 
subordinada a la parròquia de Sant Sadurní de Palol d’Onyar.

En alguns documents se l’anomena com l’ermita de Sant Menna i en d’altres, en 
particular del segle XIX, se la nombra com a ermita de Sant Menat. Tot i això Sant 
Menna és la denominació preferent als documents de l’Arxiu Diocesà.

El document més antic que hi fa referència 
data de 1384 i es tracta d’una llicència 
que s’atorga al rector de Palol d’Onyar per 
celebrar missa els dies de festa a Sant 
Menna. Per tant, segons suposen alguns 
autors, aquesta ermita s’utilitzava sobretot 
com a la capella pels fidels de la Creueta 
i dels masos del voltant a qui l’església 
parroquial de Palol els quedava més lluny.

Fins al segle XIX es segueixen trobant algunes notícies sobre l’ermita. L’última 
informació que en tenim serien diversos documents sobre disputes veïnals 
entre 1823 i 1824. Arrel de la decadència de l’ermita, els veïns de Palol d’Onyar 
acusaven als propietaris d’un mas proper a Sant Menna, els quals posseïen 
la clau de la capella, d’haver enderrocat part de l’ermita i d’haver-ne aprofitat 
les seves pedres. La disputa va acabar bé donat que el bisbat va atorgar una 
llicència per reconstruir la capella i poder-hi tornar a celebrar missa.

Tot i aquestes notícies de reconstrucció de la capella, no se’n tenen més notícies 
de l’ermita i el cert és que aquesta ja no existeix. Però sempre seguirà formant 
part de la història del nostre municipi.  

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!

Sant Menna

Text: Cristina Troyano
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Aquest article va dedicat a la Isabel Martínez Santana, una quartenca que en la seva 
vessant professional va trencar els motlles de l’època.
Nascuda a Usagre (Badajoz), el 22 de juliol de 1943, amb 17 anys es va traslladar a 
viure a Girona, per reunir-se amb el que temps més tard seria el seu marit.
Amb residència actual a Palol d’Onyar, el terreny el van adquirir després de casats 
amb els estalvis fruit del treball d’en Rafael a Alemanya, on ella hi va viure durant 6 
mesos i on va néixer el primer dels seus quatre fills.
La Isabel per col·laborar en l’empresa familiar Excavaciones y transportes Calero, 
SL, va decidir encapçalar la tasca de recollida d’escombraries al municipi de Quart, 
que l’Alcalde Frigola els hi va proposar i que posteriorment va continuar amb 
l’Alcalde Boschdemont.
Aquest servei fins el moment havia estat inexistent, donat que en aquella època 
s’acostumava a llençar les deixalles en diferents indrets del municipi. En el cas de 
Palol d’Onyar en un lloc conegut com El Pino.

Gràcies a les pràctiques que li va fer el seu fill, la Isabel de seguida va aprendre 
a portar el camió, per fer la recollida tres vegades a la setmana per tot el terme 
municipal, a partir d’aquell moment ja com a activitat controlada, fins l’abocador de 
Cassà de la Selva i més tard fins al situat a Montnegre.
De l’experiència recorda amb especial èmfasi la sensació de felicitat i d’empoderament 
que sentia al conduir el camió, com nens i grans la miraven al passar, els comentaris 
dels vilatans i la bona acollida sobretot per part de les dones de Quart, a les que 
afirma estar agraïda. A més la feina li permetia conciliar vida laboral i familiar, i 
recollir cada dia als nens a l’escola del carrer Nou del Teatre, amb el camió de les 
escombraries, que aparcava enmig de la plaça de Catalunya de Girona, a sorpresa 
de veïns i vianants.

Amb el seu marit al sector de la construcció, la 
Isabel també va realitzar ports de ferro i altres 
materials a diferents localitats com Figueres, 
Banyoles, Olot i Barcelona, on els operaris de 
les obres sempre es prestaven a ajudar-la a 
descarregar el camió, pel fet de ser dona.
En definitiva un exemple clar i proper d’empenta i 
determinació, d’iniciativa i de contribució personal 
en la construcció del llarg camí cap a la igualtat 
de gènere.

Biografia Quartenca en femení
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Biografia Max Varés

Max Varés i Batlle 
(1947-2015), nascut 
a Girona i resident de 
Quart, va ser un gran 
artista i escultor del 
ferro.
L’artista va participar 
en el Programa 
Artistes de Quart a 
les escoles del poble. 
Els nostres infants 
van aprendre molt 
d’en Max; observant, 
dibuixant, opinant... Es 
pot dir que tenen un 
bon record d’ell.

Algunes de les seves obres les va exhibir en diferents exposicions de la Fira del 
Col·leccionisme de Quart i, entre el desembre del 2011 i el gener del 2012, es va 
mostrar “Escultòrica” al Museu de la Terrissa. Va ser una exposició retrospectiva 
de vint anys d’escultura on destacava la seva col3lecció de Manaies i els Tres Reis.
L’Ajuntament de Quart té a la seva disposició una recopilació de fotografies de 
les seves escultures i dues obres: els “Tres Reis”, que es col·loquen al balcó de 
l’Ajuntament, i el disseny de la maqueta que l’elaborarà en Robert Perera, ferrer i 
forjador de Quart. 

Al municipi podem localitzar: “El Crist de l’acollida” al santuari de la Nostra Senyora 
dels Àngels, “Vida”, homenatge als donants de sang, al Passatge Bonadona i, 
properament, la nova obra a la plaça de La Creueta. 

Sabies que... es van poder guardar 141 obres que es van repartir a diferents espais 
dels amics de la família? Gràcies a aquest suport, la víuda Sra. Maria Teresa González 
Pérez “Mai” ha pogut recopilar-les totes i guardar-les a un magatzem a Quart.

Fotografia facilitada per Maria Teresa González, vídua de Max Varés
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JUNY

REVETLLA DE SANT JOAN
Aparcament del Pavelló - Menú: 15 € adult i 10 € infantil 
Dissabte 23 - 21:30h. Foguera + Sopar popular + Grup Paco La Voz
& Bertran’s Show i Discomovil.

FORMACIÓ TIC
Biblioteca - Gratuït
Dimecres 27 - 16:30h. – 19:30h. Iniciació al full de càlcul
Inscripcions a la biblioteca de dilluns a divendres de 16:45 a 20 h. i di-
marts i dimecres de 9:15 a 12:30 h.

SOPAR SOLIDARI ONCOLLIGA
Local Social - Menú: 12 € adult i 6 € infantil
Dissabte 30 - 21h.
Compra de tiquets pel sopar a Cal Niño i la Farmàcia de Quart
Més informació: www.quart.cat

JULIOL

MARXA POPULAR
Pavelló - 8 €
Diumenge 8 - 8h. 12 km per les rodalies del municipi
Inscripcions a les 7:30h.

FESTA DE LA DONA
Aparcament del Pavelló - 10 € el menú 
Divendres 20 - 21h. Amanida i perillada argentina + 
Monòlegs “Mares”+ Animal’s DJ
Compra de tiquets pel sopar a l’Ajuntament a partir de l’1 de juliol.
Més informació: www.quart.cat

II SUMMERMARKET
Pàrquing del Pavelló 
Dissabte 21 / 19 h 
Més informació: www.quart.cat
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compra- venda - intercanvi

Organitza:

#10

tAjuntament de Quar

Amb el suport de:

diumenge 4 de novembre
2018

Seguint la col·laboració entre l’Associació Ceramistes 
de Catalunya i el Museu de la Terrissa de Quart, el 
dissabte 7 de juny inaugurem l’exposició “Transitant” 
d’en Jordi Marcet i la Rosa Vila-Abadal. 
Transitant és una mostra del treball dels últims 
anys, obres diferents però amb nexes entre elles. 
És el camí creatiu, tant interior com exterior, de les 
nostres obres. 

Propera exposició de Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal
al Museu de la Terrissa de Quart

Té bocins de Flors Humanes, Pells de Natura, Punts sobre blanc o Escrit al blanc, 
quatre conjunts de realitzacions importants per a nosaltres, tècnicament diferents 
però amb un fil conductor: el de crear a partir d’ajuntar pacientment petits elements 
per fer una sola obra. Transitant representa la nostra voluntat  de reflexionar, 
experimentar i evolucionar constantment.
L’exposició es podrà visitar fins el 22 de juliol. 
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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
Educadora Social  Sra. Estefania Trías
Dilluns i dimarts de 8h a 15h.
Dijous de 8 a 12h.
Treballadora Social Sra. Gemma Bragnolí
Dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 15:30h.
Per demanar visita trucar al 972 20 19 62

Parròquia
Tel. 972 46 90 83 (Quart)

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

Escola Santa Margarida
Tel. 972 46 93 81

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

b7002922@xtec.cat

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

INS Vilablareix
Tel. 972 40 60 05

c. Marie Curie, 1
17180 Vilablareix

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

Denúncies casos de Bulling
Tel. 900 01 80 18

Urgències
Tel. 112

PRODAISA 
(incidències aigua 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
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