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Un del objectius que persegueix des de fa anys el nostre
Ajuntament és anar millorant els aspectes d’endreça i netedat de
tots els espais públics per convertir el municipi de Quart en un
dels llocs models i més nets de les nostres contrades.
En aquest sentit, des de fa temps procurem, entre d’altres iniciatives,
eliminar tots els abocadors espontanis i incontrolats que van sorgint.
Deixar la brossa, la runa o trastos diversos en qualsevol lloc i de qualsevol manera,
en boscos o espais verds, és una mostra no tan sols de mala educació sinó també de
poc respecte i endreça. L’Ajuntament ja neteja aquests punts foscos, però l’objectiu
és eliminar-los definitivament. Per això és imprescindible comptar també amb la
col·laboració de tots vosaltres, veïns i veïnes, i que tothom respecti les maneres i
procediments previstos per a la recollida de trastos i runes.
Passa el mateix amb els carrers i places dels nostres barris, que tot sovint es veuen
bruts i plens de brossa. Un descuit, una badada o simple deixadesa fa que tirem
papers a terra, que deixem les deixalles al costat del contenidor i no a dins, o
que deixem trastos a qualsevol lloc, sense tenir en compte que hi ha un servei de
recollida mensual o la mateixa deixalleria de Girona.
Permeteu-me doncs que reclami un cop més la necessitat d’evitar aquestes males
pràctiques, són una mostra d’incivisme que repercuteixen negativament en l’esmentat
objectiu d’endreça i neteja del municipi. Són imprescindibles la solidaritat i la col.
laboració de tothom, ja que si tots plegats ens sensibilitzem, prenem consciència i
ens preocupem dins les nostres possibilitats de la problemàtica del medi ambient,
de la conservació de la naturalesa i dels seus recursos, farem un pas molt important
perquè les futures generacions tinguin la qualitat de vida que es mereixen. La millora
en la netedat de tot el municipi, dels seus carrers i places, dels boscos i espais
verds, ha de ser un objectiu compartit que només entre tots aconseguirem.
Un altra tema del que volia parlar-vos és sobre el començament del curs escolar en les
dues escoles de primària de Quart i en la Llar d’Infants municipal. Com cada any, des
de l’Ajuntament vetllem perquè les seves instal·lacions estiguin ben condicionades,
preparades i a punt també pel que fa als aspectes de seguretat i salubritat, i així els
nens i les nenes, el professorat i tot el personal puguin desenvolupar-hi les difícils
tasques d’ensenyament amb qualitat.

EDI TOR I AL
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Per acabar voldria fer esment als projectes que tenim redactats i en fase de redacció.
De sempre m’ha agradat ser previsor i disposar de diferents projectes al calaix a
l’espera de les convocatòries de subvencions per portar-los a terme. Ara ens estan
redactant els següents projectes:
- Projecte del Pas llis sobre el riu Celrè a Palol d’Onyar, per enllaçar amb la via
verda. Estem a l’espera de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua ja que tenim
partida pressupostària per portar-la a terme aquest any.
- Projecte de cobriment i vestidors de la pista poliesportiva de Palol d’Onyar,
que s’executarà en diverses fases. Contempla la construcció d’uns serveis i lavabos
i el cobriment necessari per activitats culturals i esportives.
- Projecte de desmuntatge i nova construcció de l’àrea de pícnic de Palol
d’Onyar, situant-la en un altre espai on es disposarà de serveis i d’un punt per rentar
els estris de cuina.
- Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable del sector eixample de
Quart, ja que l’actual és de ferro i es va construir els anys 1979/80. És fa del tot
necessari a curt termini la instal·lació d’una nova canonada per garantir el servei als
veïns.
- Projecte de Sanejament del disseminat Nord de Quart. També estem pendents
de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua per poder parlar amb els veïns, i a curt
termini començar les obres.
Finalment, també voldria informar-vos de la reunió que mantindrem aquests
propers dies amb l’alcaldessa de Girona, Sra. Marta Madrenas, per tractar diferents
temes que afecten als dos municipis, especialment pel que fa la problemàtica dels
Habitatges Barceló a tocar el nucli de la Creueta.
Res més, fins a la propera, rebeu una cordial salutació.
Pere Cabarrocas i Sitjes
L’Alcalde

Sumant esforços per multiplicar resultats
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El Programa “Sumant esforços per multiplicar resultats” parteix d’un anàlisis de la
població actual (2015) del municipi de Quart.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Quart aprova l’aplicació de lògiques d’intervenció
social i cultural en el municipi de Quart, entre el propi Ajuntament i les entitats veïnals
i serveis existents en el municipi, amb interès de millorar les relacions socials del
municipi i la seva qualitat de vida.
A través de l’estudi diagnosi realitzat en el municipi es manifesta que les entitats del
poble desitgen mantenir una relació més estreta i continuada amb l’Ajuntament per
dissenyar i consensuar futures accions que afavoreixin el municipi.
Els serveis públics que desenvolupen les seves accions en el municipi (salut,
ensenyament i serveis socials) fan evident la necessitat de coordinar les seves
accions donat que tots treballen amb la mateixa població coincidint amb la voluntat
que té l’Ajuntament i les entitats.
Per atendre aquestes necessitats expressades el Programa realitza un abordatge
des de tres dimensions: la institucional, el suport a l’organització veïnal i la concreció
d’accions en un àmbit de la població. Des d’aquesta perspectiva es presenten tres
projectes d’actuació:
1.Projecte de creació del Consell Municipal de cohesió social i participació
2.Projecte d’associacionisme i voluntariat
3.Projecte de suport socioeducatiu per la infància i l’adolescència.

•

El lloc de referència del Programa: l’Estació.

•

Coordinadora del Programa: Laura Just Mestres

•

Horari d’atenció al públic: Dilluns i divendres de 15h a 17h. Trucar
a l’Ajuntament de Quart per demanar hora fora de l’horari establert.

•

Horari de tutories: Dimarts i dijous de 19h a 20h. Demanar cita
prèvia a l’Estació.

I N F ORM A C I Ó M U N I C I P A L
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CatSalut Respon
El departament de Salut de la Generalitat

Avís a la ciutadania
A partir del dilluns 3 d’octubre de 2016
Davant de qualsevol urgència de salut, truqueu al

de Catalunya ha informat que a partir del
dilluns 3 d’octubre de 2016, davant de
qualsevol urgència de salut, així com per
realitzar tràmits o resoldre problemes o
dubtes, caldrà trucar al 061, des d’on es

PER ATENCIÓ URGENT AL CENTRE:

AL CONSULTORI LOCAL DE QUART:
Dilluns i dijous: de 08.00 a 20.00 h.
Dimarts i divendres: de 08.00 a 15.00 h.
Dimecres: de 13.00 a 20.00 h.
AL CAP DE CASSÀ DE LA SELVA:
Quan el Consultori Local estigui tancat.

PER ATENCIÓ URGENT AL DOMICILI:
Truqueu al

valorarà cada cas per tal d’activar el recurs
més adient a les necessitats del pacient:
un metge a domicili, una ambulancia o un
helicòpter medicalitzat del SEM.
Darrera del 061 CatSalut respon, hi ha un
equip de més de 200 professionals format
per metges, infermeres i tècnics, que
realitzen atenció sanitària no presencial, i
ofereixen consell i informació de salut.

www.ias.cat · @iasgirona

Sílvia Ballesteros
Regidora de Salut

Amb la nova organització el que es pretén
és donar un millor servei i una resposta el
més ràpida possible davant de situacions
d’emergència.

Casal dels dissabtes

Després de la bona acollida en la darrera edició,
aquest mes d’octubre torna el casal dels dissabtes,
que es desenvoluparà tots els dissabtes a la tarda
fins el mes de maig, de 16 a 19h al Local Social de
Quart. El preu serà de 15€ mensuals i el primer mes
(octubre) serà GRATUÏT.
Obert a tots els nens i nenes del municipi de 3 a
13 anys, amb l’objectiu principal de cohesionar i
passar una bona estona en grup, portant a terme
activitats d’allò més diverses, de la mà de monitors
de reconeguda experiència en l’àmbit de l’educació,
l’esport i el lleure:

EXCURSIONS
TALLERS
MANUALITATS
MUSICA
JOCS
I UN MUNT DE SORPRESES QUE NO ET POTS
PERDRE, APUNTA’T!!
Per més informació al Facebook: Esplai-de-Quart.
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Servei Socioeducatiu d’Infants i Adolescents

Si curses entre 5è de primària i 4t d’ESO
i vols participar en aquest servei gratuït,
vine a inscriure’t a l’Ajuntament, encara
hi ets a temps!

Segon dia a l’Estació Jove en el Servei
Socioeducatiu d’Infants i Adolescents.
És un espai on es relacionen nois i
noies de diferents edats per compartir
bons moments en grup. Després
d’haver tingut un espai per fer deures,
aquí els trobem elaborant les normes
de convivència del servei. Pel pròxim
dia, es té programat realitzar una Taula
Rodona on participaran en la presa de
decisió de les activitats que es portaran
a terme al poble i que ens beneficiaran
a tots als habitants del municipi. A
veure quines iniciatives ens tenen
preparades!!

*Algunes de les activitats programades es realitzaran en espais
públics del municipi per tal que es pugui beneficiar tota la població.

Biblioteca -Sala de Lectura Miquel Pairolí
La Sala de Lectura Miquel Pairolí ja

cal fer-se el carnet, ho podreu fer en el

funciona com una biblioteca més de la

seu horari: Dilluns a divendres de 16:30h

xarxa de la Diputació de Girona, per poder

a 19:30h. I el matí de divendres de 10 a

ser usuari del servei de préstecs de llibres

12:30h.

Promoció econòmica
La regidoria de promoció econòmica
ha renovat les dues campanyes per
promoure el comerç local de Quart. D’una
banda a l’estiu i encara els primers mesos
de tardor (fins a exhaurir existències), s’ha
fet la campanya de “Qualitat i proximitat,
la trobo a Quart” on els veïns i veïnes
del municipi a canvi de la seva fidelitat
per comprar als comerços i al Mercat
municipal, reben una bossa reutilitzable
per anar a fer la compra.
Tanmateix el mes de desembre s’engegarà
la V Campanya de Nadal del comerç
de Quart. Omplint les butlletes que els
facilitaran als establiments adherits així
com al Mercat, participaran en el sorteig
dels productes el proper 18 de desembre.
Glòria Ribas
Regidora de Promoció Econòmica

Per estar ben informat!
Després

de

les

queixes

rebudes

a

l’Ajuntament per no estar prou informats de
les activitats que es realitzen al municipi, a
banda de la web municipal, la seu electrònica
i les xarxes socials posem al vostre abast
una nova via comunicativa. L’Ajuntament us
enviarà setmanalment un sms informant-vos
de les activitats previstes.
Per adherir-vos a aquest servei ompliu una instancia genèrica de l’Ajuntament, deixant
les vostres dades i fent constar clarament que voleu rebre aquests avisos als vostres
dispositius mòbils.
Regidoria de Societat de la informació
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Obres realitzades al municipi

S’han cobert amb
ciment dues zones
properes al Celrè al
carrer Ginesta Gubert
que sol·licitaven els
veïns

A principis de setembre
es va procedir a
l’extracció de l’excés
de graves acumulades
en el Celrè a l’altura del
pas de Ca l’Eina i Can
Ramón.
Posteriorment es varen
reutilitzar per tapar els
sots del camí que voreja
el riu Onyar des de Cal
Moliner a Can Goi.

O B RES
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S’ha refet el pati
de l’Escola Santa
Margarida fent un
canvi en el ballat per
garantir la seguretat
dels nens i nenes

Per tal de evitar l’arrossegament
de terra que patia el carrer Raval
cada cop que hi havia fortes
plogudes, s’han fet treballs de
cimentació d’un dels marges del
citat carrer.

S’han eliminat les
barraques i deixalles del
carrer travessera de la
creu de la Creueta

Properament es
canviarà el sentit
viari del C/ Modeguer
i Pineda per tal de
descongestionar el
tap que es forma a
la corba de la Zona
Esportiva
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Que ha canviat a l’escola?
A la classe de primer han

Han

a p3. Aquest curs hi ha

vingut nens i nenes nous,

ciències i han posat una

dues classes de p3 perquè

la Judit i l’Adrià p.

pica nova al costat de la

són molts. Han començat

A segon han vingut l’Àngel,

paret i sembla més gran.

l’Alba i l’Àdam.

Aquest trimestre estudiem

Han canviat les pedres del

l’univers i aviat podrem fer

Han començat nens i nenes

a poc a poc, uns al matí i
els altres a la tarda fins al
divendres que ja han vingut
tots junts. Han sigut molt
trempats i no han plorat
gaire.
Han posat una línia blava al
passadís pels nens i nenes
de p3.
La classe que era de primer
ara és de p 3 i els de segon
a i b estem separats un a
cada punta del passadís.
Han canviat alguns

els

professors: la directora que
es diu Marta, en Matías que
fa religió, la Sílvia que ens
fa anglès i en Jordi de P3.

ED U CA C I Ó

pati i la tanca.
Han

tret

les

rodes

de

darrere de la pista i ens

arreglat

l’aula

de

la terrissa.
Els nens i nenes de segon
dinem al segon torn amb

en

els grans perquè hi ha

posessin unes de noves.

molts nens de P3.

Ara estem més amples

Tots fem un curs més i cada

agradaria

que

ens

perquè fem dos torns de
pati. Primer els d’educació
infantil i cicle inicial i al
segon torn els grans.

vegada ens fem encara
més grans. Els germans,
cosins i amics que feien 6è
ara van al Institut.

Ara tenim una pissarra al
pati i ens agrada molt.

Primer i segon

Han comprat pilotes per als

de Cicle Inicial

més petits.

Escola Santa
Margarida de Quart

El mur de l’escola 9d4t
A final de curs, dues mares

de P3, P4 i P5 van pintar

de l’ escola van proposar

el terra de color taronja,

varis dissenys per pintar el

amb la tècnica esponjat

mur del nostre centre.

amb boles de paper. Els

Els mestres van decidir en

alumnes de cicle inicial,

claustre els tres dissenys
que creien més bons. Els
tres dissenys escollits es
van penjar a la paret de
l’escola i per classes, cada

cicle mitja i cicle superior
van fer el mateix pintant el
cel blau i els núvols blancs.
Poc després, un grup de
pares, mares, mestres i

nen i nena va anar a votar.

alumnes van resseguir les

Dels tres dissenys en va

siluetes projectant-les amb

quedar un, que seria el

el projector durant la nit. El

que pintaríem al mur de

dia següent, els alumnes

l’escola, el guanyador!
El mur de l’escola té una
frase que diu: “Enfortir les

van pintar les siluetes per
dins de color negre.
En resum el mur de l’escola

arrels per poder volar”, que

va quedar molt bonic.

vol dir: que tinguem una

Donem les gràcies a tots

bona base perquè el dia de

els que han participat d’una

demà puguem aconseguir

manera o altra en la pintada

tot el que vulguem.

del mur.

Primer, un grup de pares

Autors: Ariadna Bolancé i

i mestres va pintar el mur

Pau de Luz. 5è.

de color blanc. Quan es
va assecar els alumnes

13

14

Comunitat educativa de Quart
El

concepte

educativa»

«Comunitat
es

al conjunt de

refereix
persones

Amb l'objectiu doncs de

anys, i Créixer en emocions

compartir, sumar esforços

que, tot i que es fa a cada

i

conjuntament

escola per separat, és una

vinculades a un entorn

per la comunitat educativa

activitat també compartida

educatiu.

de

creat

des del curs passat.

mixta

Estem

inclou:

Concretament
equip

directiu,

treballar
Quart,

una

s'ha

comissió

personal docent i no docent,

d’extraescolars.

Hi

personal

participen

de

de

serveis,

membres

famílies o tutors legals dels

l’AMPA de l’escola Santa

menors i alumnes d’un

Margarida i de l’AFA de

centre educatiu. Tanmateix,

l’escola 9d4t.

és obvi que afecta i implica

Fruit

a tot el municipi, més enllà
del centre al que estan
matriculats els infants i
joves.

conjunt,

d’aquest
aquest

orgullosos

doncs

d’expressar que les dues
associacions
activament
comunitat

participem
a

fer

educativa

una
a

Quart més forta, i de retruc,
treball

educar als nostres fills i

curs

filles en la cooperació, la

compartirem Futbol sala, a

col·laboració i el treball en

part de Multiesports, que

equip.

ja fem junts des de fa dos

AFA 9d4t

Vols col·laborar en la cavalcada
reial i ajudar a les seves majestats
els reis mags d’orient?
Truca a l’Ajuntament o envia
un correu electrònic i deixa les
teves dades de contacte i ens
posarem en contacte amb tú.
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Les primeres impressions de la primera setmana d’institut
Martina Pérez de 1r D

sonés el despertador a

amics

El passat 13 de setembre

tres quarts de set del matí,

l’Escola d’on veníem.

vaig recordar mig adormit

Quantes novetats aquesta

va

començar

el

curs

escolar i, com cada any,
l’entrada d’alumnes nous
al institut de Vilablareix. Jo
sóc una de les persones
que

ha

començat

1r

d’ESO. Aquest any, no
com els altres, hi ha quatre
classes. Som una bona
colla.
Un dels canvis més grans
és el nou d’horari i també
el canvi lloc. El institut és
molt més gran que l’escola
i hi ha moltes persones. La
meva primera impressió és
que fas un canvi molt gran,
d’autonomia i d’ambient.
Veus molta gent de moltes
edats entrant i sortint per
les portes. I pensar que
de les quatre classes de la
teva edat només coneixes
la meitat de la gent, fa
molta impressió.
Així he viscut la primera
setmana al institut. Bon
començament de curs!
Nil Gascón de 1r D

que era el meu primer
dia d’institut. Estava molt
il•lusionat per començar
aquesta

nova

alhora,

també

i,

nerviós.

Vaig pensar que seria un
dia molt especial; ja que
em retrobaria amb els
amics de la classe de sisè,
però aquesta vegada al
institut.
Després
i

d’esmorzar

repentinar-me,

vaig

agafar la motxilla nova
i

vam

anar

amb

uns

amics i amigues cap a la
parada de l’autobús. Per
fi, érem ja davant
dels

barracons

de Vilablareix. De
seguida
ubicar

ens

van

entre

les

quatre
de

classes
1r

d’ESO.

Ens

vam

amb

alumnes

trobar
de

Fornells, Vilablareix,
Aiguaviva,

el

9deQuart i els de
l’escola

de

La primera setmana al

Margarida;

institut de Vilablareix.

barrejats,

Quan em vaig despertar

coincidint

aquell matí, després que

etapa

Santa
tots
però

a

cada

classe amb alguns

i

amigues

de

primera setmana!
Els horaris són diferents.
Comencem a les 8.15 h i
acabem a les 14.45 h, però
fem una pausa de mitja
hora de pati. Tenim molts
professors i professores
diferents; un per a cada
matèria. Les instal·lacions,
tot i estar en barracons,
estan molt bé i hem passat
a ser els més petits de
l’escola dels grans.
Desitjo que a tots i a totes
ens vagi molt bé aquest
nou curs al institut!
Institut de Vilablareix
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UNIÓ ESPORTIVA QUART
La

UNIÓ

ESPORTIVA

important a nivell esportiu,

fins a l’últim moment es va

QUART som un club dedicat

que

puguem

intentar que aquest equip

bàsicament al foment de

donar a conèixer el nom

no pugues assolir “ amb el

l'esport base, encara que

de QUART el nostre també

cap enlaire i la cara neta “ el

tenim dos equips sèniors

municipi, si em permeteu,

campionat.

jugant a Tercera i Quarta

tot i que alguns som d’altres

Catalana, en el quals es

poblacions, per arreu de

dona cabuda i continuïtat

tota la geografia catalana.

als jugadors formats en

L’ascens

etapes anteriors.

farà

l’equip

Es fruit del treball, de

la

l’esforç i de la constància,

DIVISIÓ

dels

coordinadors,

que

històric
Infantil

màxima

de

“A”

a

categoria:

D’HONOR,

se

dels

li ha de donar molt de

tècnics, dels col·laboradors

mèrit pels entrebancs que

i

propis

s’han trobat al llarg de la

any

temporada, en que no tots

s’ha assolit una fita molt

han estat esportius, en que

com

jugadors

no

dels
aquest

Afegir

també

l’èxit

per

l’equip

aconseguit

Cadet que aquesta nova
temporada jugarà en la
categoria de Preferent.
Sort i a seguir treballant
amb la mateixa constància,
honradesa i fidelitat als
nostre colors.

5è Campus de bàsquet
Ja són cinc!
Tot va sumant en el marcador de la canalla:
Moments,

coneixences,

companys

i

monitors!
Van passant estius i van passant les calors.
Entre pilotes i canastes! Entre remullades i
passajades per la vila.
El campus obre a petits i grans,

la

possibilitat de poder seguir gaudint del
bàsquet amb un afegit que dóna l'estiu:
diversió, imaginació i aire lliure.
La tardor ha arribat i l'estiu en record s'ha
transformat.
C.B. Quart.

ES P O RT S

SKATING QUART PATÍ
El passat 26 de juny, va tenir lloc en el
pavelló de Quart el festival de patinatge
artístic, que com cada any va omplir el
pavelló de gom a gom.
Mes de 250 patinadors, junt amb els
espectadors van poder gaudir els
números i coreografies preparades
per les nostres entrenadores, aquest
any el tema principal va esta un viatge
en el temps, on els nostres grups de
patinadors,

representaven

diferents

èpoques i llocs, felicitacions per part
de tots els assistents, ja que es van
presentar també les manualitats que
ajudàvem

d’entrar-nos,

en

el

que

es representava, tan pares com a
participants i van treballar de valent.
En el festival ens van acompanyar
diferents clubs de la província de
Girona com a estrella principal vam
poder gaudir de la presencia del campió
d´Europa Eloi Canals del club pati
Calella amb modalitat junior, tot un plaer
veure el que es pot fer sobre 4 rodes!
Després del festival, es van repartir un
present per tots els participants i es van
rifar productes i materials esportius,
regalats

per

alguns

sponsors

del

festival.
El festival va esser gravat i emès per TV
Girona.
Felicitats dons a tots els participants
i organitzadors, i agraint tot el suport
d’esposoris , del ajuntament de Quart, i
de la diputació de Girona.
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Casal d’Estiu de l’Skating Quart patí
La temporada d´estiu per els patinadors
del skating Quart-Llambilles ha estat molt
activa, després de haver fet el festival de
la temporada, hem seguit durant el mes de
juliol amb els entrenaments al pavelló de
Quart.
El club com cada any ofereix el casal
artístic, que ha estat tot un èxit, dons apart
de patinar fem moltes altres activitats, junt
amb diferents tallers. Un èxit per part dels
monitors i mainada de Quart i rodalies
que aquest any han volgut provar el casal
artístic, tots ells amb moltes ganes de
tornar l’ any vinent!
La temporada que acaba de començar es presenta amb moltes sorpreses i diverses
activitats, aquesta primera setmana de setembre, ja s’han anant incorporant les
patinadores que han tornat de vacances, hem tornat amb les piles ben recarregades
per afrontar les competicions que falten per acabar la temporada, també encetarem els
nous projectes, com son els quartets i els grups de xou, tant com també la participació en
les proves federatives i escolars. Des del el club doncs animem a les noves patinadores
i patinadors que durant aquesta primera quinzena del mes de setembre s´iniciaran
en aquest esport, i també desitgem molts d´exits als patinadors que estan en plena
temporada.
Bon començament a tots i a totes!!!!!!

Futbol Sala Quart
Em dic Agustín Velasco,

passar a ser el coordinador

(Agus), soc nascut a Calella

d'extraescolars a l'escola

(BCN), i des de fa uns 3

Jaume I, també de Pineda.

anys soc veí de Quart. Els

Al 2012, em van oferir ser

qui be em coneixen saben
que

m

'apassionen

els

esports, sobretot el futbol.

entrenadors
al

Girona

de
Futbol

porters
Club,

secció de futbol sala, i la

De petit no m'agradava

temporada següent com

gens, però el

a entrenador de l'equip

nenes de Quart tinguin la

em va apuntar a la Penya

juvenil.

oportunitat de fer esport i

Blanc i Blava de Pineda de

Durant l'any 2015, vaig

divertir-se, per que no tot és

meu pare

Mar on jo era el porter.

portar la coordinació del

guanyar, i per que som un
club humil. M'agrada veure

Amb 11 anys, vaig provar

Racing Pineda i a l'hora

per primer cop el futbol

el càrrec de sub delegat a

sala, amb el Club Futbol

la Federació Catalana de

Sala Pineda, i poc a poc

Futbol (FCF), a l'actualitat

vaig

hi continuo.

en aquest món.

Vaig decidir crear aquest

La direcció del club tenim

anar

descobrint

,

llavors sí, el meu principal
hobbie.

nou projecte en el poble de

Als 16 anys ja feia de

Quart el Club Futbol Sala

monitor de futbol sala a

Quart, on el propòsit es

l'escola Antoni Doltra de

donar a conèixer el futbol

Pineda de Mar, i als 18 vaig

sala, fer que els nens i

als nens feliços i gaudir del
que fan, i vull compartir amb
ells les meves experiències

clar que volem ser un club
100% de poble. "
Agustin Velasco

Breus

de
Per tal b
n
n
u
tenir meont de
a
comenAçju
ntamernets
l'
,
s
r
u
c
t milo
ha reaslitezgauretat i
de
les dues
salubrleitsatmaunicipals
esco

Camoí rdeell
terr r 5 de
e
r
p op
novembre

que en
Recordnesuordinaris
els Pleren precs i
s'ob es al públic
r
p egunnt t per poder
assistere les vostres
resold quietuds
in
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Com sol·licitar-hi l’accés? Cal...

Com completar el registre?
Rebreu un correu electrònic amb
un enllaç per accedir a la pantalla
d’autoregistre
Teniu 3 dies per registrar-vos; si
no ho feu, haureu de començar de
nou els tràmits al CAP

Tenir 18 anys o més

Disposar d’una adreça
de correu electrònic

Introduïu el codi d’usuari que us van
donar al CAP i creeu la vostra contrasenya de 8 dígits com a mínim
Introduïu el codi PIN que heu
rebut per SMS

Disposar d’un telèfon mòbil
per rebre SMS
registre?

orreu electrònic amb
accedir a la pantalla
e
Presencialment, demanar
per registrar-vos; si
l’accés
aureu de començar
de al vostre centre
d’atenció
primària (CAP)
its al CAP

Introduïu la pregunta i la resposta
de seguretat per si oblideu la
contrasenya

Com accedir-hi?

odi d’usuari que us van
Des de l’adreça web:
creeu la vostra contralamevasalut.gencat.cat
Portar la targeta sanitària
gits com a mínim
individual (TSI) i el DNI
lamevasalut.gencat.cat
o document identiﬁcatiu
codi PIN que heu
Escriviu el codi d’identiﬁcació
S
personal (CIP) de la TSI

Signar la sol·licitud d’accés
pregunta i la resposta
per si oblideu la

Guardar el codi d’usuari (que
és
Més
el DNI o NIE) que us lliuraran

ça web:
t.gencat.cat

di d’identiﬁcació
P) de la TSI

di d’usuari

ntrasenya

neralitat de Catalunya. Departament de Salut. DL B 5757-2015

edir-hi?

Escriviu el codi d’usuari
(DNI o NIE)

informació

Escriviu la contrasenya

També s’hi pot accedir amb el CIP i el certiﬁcat digital

canalsalut.gencat.cat
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Festa Major de Quart
Marxa Popular

Bicicletada popular

Cinema a la fresca

F ES T ES

23

Holi festival

Zumba

Sardanes

24

Activitats
infantils

25

Concerts,
tastets
d’opera
balls i
exhibicions
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Festa Major de Palol d’Onyar

Any rere anys ens anem superant! A continuació compartirem
amb tots vosaltres l’escrit que va fer en Martí, veí de La
Creueta, i que ens va llegir al sopar de la festa major:
«Bona nit, ¡Buenas noches Palol d’Onyar!
Gràcies a la Comissió de Festes per fer possible que any
rere any es pugui portar a terme aquesta festa major i aquest
sopar de germanor.
Gracias a este gran grupo de personas, gente venida de
varios puntos de nuestra geografía que habéis hecho posible
este eslogan tan bonito que cuelga de vuestras camisetas:
“Palol és Poble”.
Senyores i senyors, nens i nenes, és un orgull per tots
nosaltres compartir junts aquesta festa major. Alguns de
vosaltres fa anys que us conec, altres us he vist néixer i
créixer. De la meva infantesa el record que em ve ara al cap
de Palol d’Onyar eren una dotzena mal comptada de cases
de pagès i una església.
Palol es un gran pueblo, gracias a todos vosotros y a toda
la gente mayor que son hoy abuelos, sin ustedes todo esto
no hubiera sido posible. Dejasteis vuestras tierras de toda la
vida para buscar trabajo y una vida mejor. Escogísteis esta
tierra catalana para que nacieran vuestros hijos y nietos.
Un refrán dice que para recoger, primero hay que sembrar.
Yo aquí entre vosotros he recogido el aprecio y el cariño de
todo el pueblo de Palol d’Onyar.
He compartido con muchos vosotros durante años vuestra
fiesta mayor y también muchos años de mi vida y sólo os
puedo decir una cosa: Amics i amigues de palol, sou molt
bona gent.
Gràcies i bona nit Palol per la vostra assistència.»
No calen més paraules, amb gestos com aquests ens fan
un poble més fort i unit. Un cop més, agrair a la Comissió
de Festes de Palol, a l’Ajuntament de Quart i a tots els
establiments i negocis que han participat d’una manera o una
altra en la realització d’aquestes festes.
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Festa Major de

Sant Mateu
de Montnegre

Festa Major de La Creueta

Rut&Isaac Pera
Isaac i Rut Pera són dos germans de Palol d’Onyar que han guanyat els campionats
d’Espanya de 1a Divisió d’Ultimate Frisbee, per saber-ne més d’ells i d’aquest esport el
millor és que ens ho expliquin ells mateixos:
Qui és Isaac? Qui és la Rut?
Isaac: Em dic Isaac Pera Ruiz i tinc 27 anys. Sóc
graduat en Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny:
Autoedició i Tècnic Superior d’Arts Plàstiques
i Disseny: Gràfica publicitària, a l’Escola d’Art i
Superior de Disseny d’Olot. Actualment treballo
com a dissenyador gràfic i combino amb l’esport
que m’apassiona que és l’Ultimate Frisbee,
el qual fa 9 anys que hi jugo en l’equip de
Girona Disctèrics. També aquest estiu passat
he participat en els World Ultimate & Guts Championships 2016 (WUGC 2016) amb la
selecció espanyola open (21é posició). Aquest passat 17-18 de Setembre a Getxo, País
Basc es va disputar el campionat d’espanya de primera i segona divisió mixta en gespa,
el qual Disctèrics ens vam proclamar campions de la primera divisió i per arrodonir
l’alegria també vam guanyar el Spirit of the game (STOG) que és un reconeixement molt
important que premia la imparcialitat i el joc net.

Rut: Em dic Rut Pera Ruiz, tinc 21 anys i visc a
Palol d’Onyar. Sóc estudiant d’Integració social.
Sóc Presidenta de l’associació de joves de Palol
d’Onyar, col·laboro amb la Comissió de festes de
Palol d’Onyar i de Quart. Jugo a Ultimate Frisbee
amb Disctèrics i Tramuntana (equip femení) des
de fa 6 anys i actualment sóc component de la
selecció espanyola women, amb qui aquest estiu
he jugat el World Ultimate & Guts Championships
2016 celebrats a Londres (13a posició). El passat
18 de setembre em vaig proclamar per primera vegada a la meva carrera com a esportista
Campiona d’Espanya de clubs en categoria mixta a Getxo (Bilbao).

L’entrevista
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Rut&Isaac Pera
De que es tracta aquest esport? Com el vareu conèixer?
I i R - L'ultimate frisbee és un esport que consisteix a dur el frisbee d'un cantó a l'altre del
camp mitjançant passades fins rebre'l dins de la zona de punt (endzone) del rival, sense
que t'interceptin el disc a l'aire, caigui a terra o surti fora del camp. Hi ha tres categories
diferents Open, Women i Co-Ed (mixte).
El terreny de joc té diferents mides en funció de la superfície on es juga gespa, platja o
indoor: en gespa mesura 100m x 37m, les dues zones d'anotació mesuren 18m x 37m.
En platja mesura 75m x 25m, les dues zones d'anotació mesuren 15m x 25m. En indoor
va en funció de les mides del pavelló on es disputi la competició.
L'Ultimate Frisbee és un esport autoarbitrat, on els mateixos jugadors tenen aquesta
imparcialitat i fair play per dir quan algun jugador de l'equip rival, el mateix jugador o un
company del mateix equip infringeix una regla del joc. Aquesta imparcialitat i fair play
es valora al final de cada partit per l'equip amb qui t'has enfrontat, es valoren 5 punts
diferents: coneixement i ús de les regles, faltes i contacte físic, imparcialitat, actitud
positiva i autocontrol, comunicació; aquests 5 punts es valoren del 0 al 4. D'aquí surt el
guanyador de l'Spirit of the game (STOG).
Quan temps hi dediqueu a entrenar?
I i R- Actualment entrenem 4 dies a la setmana dues hores: 3 dies (dilluns, dimecres
i divendres) en gespa a Celrà de 20:30h a 22:30h i un en platja a Empuriabrava de
17:00h a 19:00h (variant segons època de l'any).
Els entrenaments estan oberts a tothom qui vulgui
venir a provar un esport diferent.
On i com són les competicions?
I i R- Hi ha diferents competicions, oficials com són:
Campionats d'Espanya gespa i platja, Europeus de
Clubs, Mundials de Clubs, Europeus de Seleccions
i Mundials de seleccions. D'altra banda hi ha
torneigs extraoficials que serveixen per prepararse amb equip pels pròxims torneigs, n'hi ha de
diferents nivells, per persones més amateurs i per
persones amb més experiència.
Com ho compagineu amb la vostra vida? És a
dir, amb la feina o els estudis?
I- Els entrenaments són molt fàcils de compaginar
amb el dia a dia, ja que comencem a entrenar a les
20:30h fins a les 22:30h. Ara bé les competicions si

Rut&Isaac Pera
són de dos dies perfecte, perquè són el cap de setmana, però si hi ha alguna competició
que és de tres dies ja m'haig de demanar festa a la feina, un dia segur que és el que
competim i a vegades un segon dia per viatjar a la destinació on sigui la competició. Molts
cops potser no és un dia enter però si la tarda lliure per viatjar.
R- Actualment estudiant de tardes haig de faltar a alguna classe per assistir algun
torneig, ja que solem marxar divendres a la tarda. Això ho faig parlant prèviament amb
les professores i explicant el motiu pel qual no hi seré, i normalment ho entenen. Com
que no és un esport Olímpic, no som considerats esportistes d'elit i no em donen tantes
facilitats a l'hora de ser estudiant. Pel que fa a època d'exàmens i competicions fortes,
per sort, encara no m'han coincidit gaire però si ho fes, m'emportaria els llibres de temari
al torneig perquè a les estones que estem a l'hotel poder estudiar tranquil•lament.
Properes competicions
I- D'aquí a final d'any tinc diverses competicions extraoficials i d'oficials. Les extraoficials
anem el 24 i 25 de Setembre a Calafell, el 8 i 9 d'Octubre a València i potser 18, 19 i
20 de Novembre a Lanzarote. De les competicions oficials el 22 i 23 d'Octubre tenim
els Campionats d'Espanya mixte en platja a Santander i el 5 i 6 de Novembre tinc els
try outs per entrar a la Selecció Espanyola Open a Castelldefels per disputar els World
Championships of Beach Ultimate (WCBU 2017) que se celebraran a la platja de Royan
(França). De cara a l'any que ve a l'agost, encara no tenim els dies ni lloc, però tenim
plaça per anar als regionals de clubs mixtes (lliga europea), aquest lloc l'hem aconseguit
gràcies a guanyar el Campionat d'Espanya gespa mixta 2016.
R- Pel que fa a les competicions importants el cap de setmana del 22-23 d'Octubre tenim
els Campionats d'Espanya mixtes en platja a Santander. A l'Octubre i Novembre tinc les
proves per entrar de nou a la selecció espanyola women o mixta, per disputar els World
Championships of Beach Ultimate (WCBU 2017) que es celebraran a la platja de Royan
(França). Després d'haver guanyat el campionat d'Espanya ens vam classificar per jugar
l'estiu que ve els regionals de clubs, amb dates i lloc per confirmar.
Per més informació sobre
l'Associació Ultimate
Girona podeu contactar
amb nosaltres a través del
web www.discterics.com
o de info@discterics.com
o a través del Facebook
(www.facebook.com/
Discterics/?fref=ts).
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Amb Ulls de Dona
El setembre encetem un nou curs
amb moltes idees noves i reprenent
projectes.
Com l’any passat , tenim programat
pels dilluns el Curs de Labors de 4
a 7 ( amb horari d’entrada i sortida a
conveniència). És tot un luxe poder
gaudir d’ aquest aprenentatge d’una
esplèndida mà experta.
Els dilluns també, però de 2/4 de
9 a 2/4 de 10, continuem el curs
d’hipropessius ( que tant d’èxit va
tenir el curs passat) que imparteix la
fisioterapeuta Cèlia Serra, especialista
en el tema.
El grup dels Petits Nins es troben els
dimarts al GRIC per seguir gaudint
junts, pares i fills, de múltiples
activitats.
Els dijous de 7 a 9, som al Local Social
realitzant manualitats que, quasi en
la seva totalitat, van destinades a les
dues paradetes solidàries, una per
Nadal ,a benefici de la Marató i una
altra per la Festa Major, per recaptar
diners per a beques escolars de nens
del municipi.

E NTI T A T S

A més, estem organitzant un taller
d’automassatge pel proper dissabte
22 d’octubre a càrrec de la Núria Bassó
i una nova cita amb la cuina del món
pel mes de novembre (passat Fires).
També
estem
preparant
dues
xerrades que prometen ser molt
interessants, una sobre el Càncer el 19
d’octubre a càrrec de la Dra. Ma. Pilar
Barretina i una altra sobre Violència
de gènere, el 25 de Novembre, amb
la Unitat especialitzada dels Mossos
d’Esquadra.
Esperem que alguna (o més d’una)
d’aquestes activitats i d’altres que
aniran sorgint us engresquin a
participar en la vida social del poble.
De tot plegat, us mantindrem
puntualment informades i informats!
Si ens voleu seguir ho podeu fer al
blog , a facebook o per correu:
ambullsdedona@gmail.com

Petits Nins
Desitjaries compartir amb el teu nadó
noves experiències i activitats?
Voldries que el teu nadó es relacionés amb
altres infants del poble?
T’agradaria conèixer altres famílies i informarte sobre aspectes diversos relacionats amb tu
i el teu nadó?

Doncs vine a Petits Nins!!!
Un espai familiar de trobada per a infants (de
0 a 3 anys) on compartir noves vivències i
experiències amb altres nadons i famílies del
poble!
El nostre objectiu és que els infants es
diverteixin. Per això organitzem activitats
diverses, flexibles i que responen als seus
interessos: excursions, descobriment de
materials, tallers, safates d’experimentació,
actuacions de professionals, celebracions de
festivitats... i molt més!
No t’ho perdis, comencem el proper dimarts 4
d’octubre!
Ens trobem cada dimarts entre 17h i 17:30h
al Gric. Per més informació ens podeu trobar
a:
www.facebook.com/petitsnins
O escriure’ns a: petitsninsquart@gmail.com
Vine a formar part d’aquesta gran família, t’hi
esperem!
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Associació de Terrissers de Quart
Aquest
estiu
els
Terrissers de Quart hem
format part del treball
del Simposi de ceràmica
celebrat del 4 al 16 de
juliol en el museu. Ha
estat un plaer formar
part d’aquesta original
trobada de ceramistes.
Per
nosaltres
ha
suposat posar la nostra
tradició terrissera al
servei dels diferents
artistes,
ceramistes,
d’arreu del món. Hem
ajudat a fer conviure la
nostra tradició terrissera
amb
l’artesania
d’avantguarda,
hem
col·laborat
en
agermanar
tradició
i
contemporaneïtat,
hem ofert la possibilitat
d’integrar
la
nostra

herència amb el treball
artístic dels ceramistes.
També hem après d’ells,
la seva producció és
un exemple de nous
camins per continuar
evolucionant en la nostra
feina.
Hem dut a terme la cuita
de les obres que els
artistes han creat. Les
seves originals obres
fetes amb tècniques
molt personals han estat
cuites amb el forn de
negre del museu, a l’estil
de sempre, amb llenya,
i amb el procés de cuita
particular denominat de
reducció. Consisteix que
en arribar cap al final de la
cuita, totes les obertures
del forn s’han de tancar
hermèticament per tal

que es produeixi la
combustió sense oxigen,
la qual cosa dóna a les
peces el color negre
característic de Quart.
De fet hem dut a terme
dues cuites seguides,
una feinada important.
La primera a finals
d’agost i la segona a
principis de setembre.
El resultat de la cuita
ens ha estat sorprenent.
Ens ha agradat veure
el resultat, unes peces
precioses,
originals,
diferents de les que
estem
acostumats
a
produir
en
els
nostres obradors, d’un
color
negre
brillant
espectacular. Les peces
es podran contemplar
properament
en
l’
exposició del Museu de
la Terrissa.
Ens
agradaria
que
aquesta
experiència
tingués continuïtat en el
nostre municipi, senyals
que la feina del simposi
ha estat fructífera i que
Quart s’està implant, a
poc a poc, en el mapa
ceramista internacional.

Associació Excursionista Quart
Tal i com vàrem dir en
la darrera revista, el dia
10 de juliol es va portar
a terme la XXXIII Marxa
popular. Hi van participar
uns 300 caminaires i cal
dir que tothom en va
quedar molt content tan
pel bon dia que va fer,
pel recorregut fàcil i apte
per a totes les edats,
com pel bon fer d’aquest
jovent tan engrescador
de la comissió de festes.

petit trofeu al primers de
cada categoria i aquesta
és la classificació:

A tots ells donem les
gràcies per la seva
participació.

Primer de la general:
Jordi Rabionet 44 min

En la propera revista
adjuntarem el programa
de les sortides per a
aquesta temporada.

Hem de dir que a nivell
particular, ens sentim
molt agraïts per la
participació de la gent
del poble, doncs,per
primera
vegada,
hem arribat cap a 50
participants. En concret
han estat 48: 25 homes
i 23 dones. Esperem i
desitgem que el proper
any ho puguem superar.

Jordi Ferriol 2,40h

Primera de la general:
Montse Tena 1h
Primer local:			
Carles Ribot 48 min
Primera local:			
Li Domènech 1,01h.
Participant de més
edat:

De tota manera, quan
tingueu aquesta revista
a les mans segurament
ja la tindrem penjada al
nostre bloc.

Cada any donem un

Vols començar a treballar per la propera Festa Major de Quart?
Doncs envia’ns un correu electrònic a
comissiofestesquart@gmail.com
i ens posarem en contacte amb tu perquè vinguis tan bon punt
comencem a reunir-nos.
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Fem a Quart
A Fem a Quart seguim creixent!!
Entre altres citarem el gironí tot
terreny Miquel Sunyer que va
compartir amb nosaltres les seves
experiències i ens va explicar com
ha fet de la natació a mar obert la
seva gran passió i filosofia de vida.
Una xerrada que a molts en va
impressionar de valent i que ens
encantaria repetir!! Al juliol vam
voler agrair la confiança rebuda,
les ganes i aquesta energia vostra
que s’encomana sempre pel mateix
fi (gaudir) amb un gran sopar
replet de diversió i sentiment, el
Sopar de les Estrelles. On es
va fer un balanç molt positiu de la
nostra trajectòria i de les petites
fites aconseguides fins ara, podreu
trobar tota la informació al blog.
El mes d’agost va ser un xic més
“light” perquè el descans també
forma part de l’entrenament i així
hem engegat el setembre amb
molta empenta! I què dir? Doncs que
seguim amb les xerrades d’entre
setmana que tocaran diversos
temes súper interessants per a tots
(fem esport o no) ja veureu ja!.
També s’estan preparant noves
activitats molt temptadores (tast de
vins en àmfores de fang, de cervesa
artesana.), noves excursions per
ampliar coneixements i passar una
bona estona amb família i amics...I
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una sorpresa molt i molt gran de la
que no en podem donar pistes ;) Què
serà??. Ampliem les opcions d’esport:
running, walking, nordic walking,
entrenament funcional a l’aire lliure,
estiraments, bike!!! En fi, com sempre
diguem: complicat explicar tot el que
hem fet i estem fent, ja que el que de
debò ens interessa és que estigueu
assabentats de les properes activitats
perquè en pugueu formar part.
Gràcies a l’Ajuntament per cedir-nos un espai per escriure a la revista el Celrè,
des d’aquí us convidem que ens busqueu a la vostra butxaca, a la vostra mà
i en qualsevol moment del dia! Trobareu tota la informació en temps real,
per estar al dia del que passa en cada moment. Perquè aquí estem, fent molts
esforços per treballar amb tots els mitjans que ens permeten fer-vos arribar tota
aquesta informació!!
Entre tots disfrutem del nostre poble i de la seva gent, perquè quartencs i no
quartencs sabem que #quartmola!!!

1a Fira de modelisme a Quart
El passat 17 i 18 de
setembre el pavelló
de Quart va acollir la
primera
trobada
de
modelisme on hi va haver
exhibicions de diferents
tipologies:
camions,
excaléxtric, trens, drons,
grues torre,...
L’Ajuntament vol agrair
a Radio Control Quart
la seva col·laboració en
l’organització d’aquesta
trobada.
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La Llar de jubilats presenta les seves activitats
Ball,

curs

d’informàtica,

caminades,

Xi-Kung

i

Manualitats,

sortida

a

Cardona

diumenge

el

23 d’octubre i dinar de
germanor el diumenge 4
de desembre. Com veieu la
Llar de jubilats no para mai,
a continuació us adjuntem
El ball quinzenal és una de les activitats estrella de la Llar. Foto: Florenci Casas

ACTIVITAT
Caminades
Xi-Kung
Informàtica
Manualitats
Ball

una taula on trobareu tota
la informació.

DIA I HORA

Dilluns a les 9h. Local Social
Dilluns de 10:30 a 11:30h.
Dimarts de 11 a 12h
Dimecres de 10 a 12h.
Divendres de 18 a 21h. Cada quinze dies

INICI

26 setembre
5 de setembre
4 d'octubre
14 de setembre
2 de setembre

Premi Prudènci Bertrana
L’escriptor i periodista gironí, Xavier Sala, veí de Quart, ha guanyat el prestigiós
premi literari Prudènci Bertrana en la seva 49ena edició. L’obra guardonada es
titula “I ens vam menjar el món”, un relat d’aventures al voltant de les bases
americanes a l’Empordà. La història es serveix del ‘flashback’ per transitar entre
l’actualitat i els anys 70, a les darreries del franquisme i la Guerra Freda. Narra
les vivències d’un soldat americà i un pescador comunista, i el mateix autor
l’emmarca dins el gènere d’aventures, barrejant ficció amb història –”ara bé,
sense alterar-la”, precisa. Aquest premi és un guardó més per aquest reconegut
escriptor, actualment també director adjunt del grup ‘El Punt Avui’, que des
d’aquestes pàgines volem felicitar. Enhorabona, Xevi!

Associació Quart de Volta
SORTIDA DE LES 6
ERMITES I 2 COVES
El passat mes de juny vam
fer la ruta de les 6 ermites
i 2 coves amb sortida de
Sadernes i visitant St.
Grau d' Entreperes, St.
Andreu de Guitarriu , la
cova de Polí, St. Miquel
de Bassegoda, la Mare
de Déu de les Agulles,
la cova del Vinardell,
St.Feliu de Riu i Sta.
Cecília de Sadernes.
Tot i la forta pluja a mig
camí no vam defallir.

V BICICLETADA
POPULAR BTT FESTA
MAJOR
Un
any
més
vam
col·laborar
amb
la
comissió de festes en
l’organització de la 5ª
bicicletada popular per
corriols del bosc de Can
Ferriol fins al bosc de
Gornal. La matinal va
acabar amb un esmorzar.

SORTIDA NOCTURNA
A finals de juliol vam
organitzar una sortida
nocturna per les Gavarres
per gaudir de la frescor de
la nit, amb avituallament a
Can Mascort.

SORTIDA A LA VALL
NORD
A finals d’agost, els més
agosarats van anar a la
Vall Nord d’ Andorra a
gaudir de la modalitat de
l’ enduro.

SORTIDA AL
MONTIGALAR L’ 11
DE SETEMBRE
Com cada any, vam
celebrar la Diada pujant
al Montigalar, el nostre
cim més alt, allà férem la
lectura del manifest i vam
cantar Els Segadors, tot
acompanyat amb grana i
moscatell.
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47è Congrés de l’Acadèmia internacional de la Ceràmica
El dia 16 de setembre
el municipi de Quart va
acollir als participants
del 47è Congrés de
l’Acadèmia Internacional
de la Ceràmica que se
celebrava a Barcelona al
llarg d’aquella setmana.
Aquesta
trobada
internacional, que es fa
cada dos anys en alguna
capital mundial, s’inscriu
en la 47ª Assemblea
de l’Acadèmia. El tema
central d’estudi era la
ceràmica aplicada a
l’arquitectura.
El municipi de Quart,
tenia representació en
el Comitè Científic del
Congrés i formava part

Fotografia Chus Alonso

Fotografia Càmera Rosa

M US EU

de les rutes catalanes
que
es
realitzaven
per conèixer la realitat
d’aquest ofici artesà.
Així un centenar de
congressistes van visitar
el Museu de la Terrissa
de Quart i Ceràmiques
Marcó. Cal destacar que
acompanyant el grup
vam comptar amb la
presencia del Sr. Jacques
Kaufmann, president de
l’Acadèmia Internacional
de Ceràmica, i del
Sr. Claudi de José,
President de l’Associació
de
Ceramistes
de
Catalunya.
En el Museu foren
rebuts per l’Alcalde i el

president l’Associació de
Terrissers de Quart. Es
va aprofitar per inaugurar
la mostra del simposi de
negre celebrat el juliol
i varen poder conèixer
el fons del museu i els
materials de la rajoleria
Quintana.
A Can Marcó van
poder veure tot el
llegat d’aquest obrador
lligat estretament amb
l’arquitectura.
Tothom va quedar molt
satisfet de conèixer la
tradició artesana de
Quart. Una ocasió per
projectar Quart i la seva
terrissa al món.

Exposició del Simposi de ceràmica negra
L’
exposició
recull
les obres del primer
taller experimental i
internacional que es va
realitzar en el Museu
de la Terrissa de Quart
durant
la
primera
quinzena de juliol del
2016 en el primer
simposi de ceràmica
negra. El tema del
taller era la cuita negra
en peces de ceràmica
contemporània.
Els
setze
artistes
participants provenien
de diferents països. Van
ser convidats a Quart per
experimentar el fang i la
cocció tradicional i per
conèixer la tradició dels
terrissers del municipi.
Molts dels participants
són
catedràtics
de
ceràmica de diferents
universitats.

La trobada va néixer
a partir de la idea
d’impulsar l’ús de la
cocció tradicional de
Quart dins una mirada
artística. L’experiència
ha estat una oportunitat
de
treballar
plegats
el creador i el mestre
terrisser. La possibilitat
de combinar una tècnica
antiga de cocció amb
visions actuals de la
ceràmica, un taller on el
Museu de la Terrissa i
l’Associació de Terrissers
Artesans
de
Quart
donen l’escenari a setze
artistes internacionals.

Acadèmia Internacional
de Ceràmica i els
terrissaires de Quart.

L’exposició
d’aquest
taller es va inaugurar
al Museu de la Terrissa
de Quart el dia 16 de
setembre en presència
dels congressistes de la

Mercè Tiana (Espanya);
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Els participants fóren:
Anatoli Borodkin (Letònia);
Arja Martikainen (Finlàndia);
Buket Acartürk (Turquia);
Carme Riu de Martin
(Espanya);
Catharina Kajander (Finlàndia);
Cemalettin Sevim (Turquia);
Dainis Lesins (Letònia);
Eugenia Loginova (Letònia);
Ezgi Hakan Verdu Martinez
(Turquia);
Inese Brants (Letònia);
Linda Lighton (Estats Units);
Maarit Mäkelä (Finlàndia);
Martin Mcwilliam (Alemanya);
Sevim Civer (Turquia);
i S.Sibel Sevim (Turquia).
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ASSOCIACIÓ DE
TERRISSAIRES
ARTESANS DE
QUART

XIX CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN DE CERAMOLOGÍA

Obra negra
y alfarería
de cocina
Del 29 al 31 octubre de 2016
MUSEU DE LA TERRISSA DE QUART (GIRONA)

Quart
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Recollida de trastos
Recordem que el tercer divendres de cada
mes és el dia que el Consell Comarcal realitza
la recollida de mobles i trastos vells seguint el
conveni signat amb l’Ajuntament.
Tenir un municipi net depèn de tots, per fer
servir aquest servei només heu de trucar abans
d’aquest dia a l’Ajuntament, escriure un correu
electrònic o fer ús de l’ETRAM enviant les
vostres dades.
El tercer divendres de 9 a 15h. passaran per l’exterior de casa vostra o allà on
ho deixeu, ja que no es pot obstaculitzar el pas per la via pública, a recollir-lo.
Recordem que no s’entrarà en propietat privada (garatge, porxo, pati,...).
Els propers dies que es realitzarà la recollida de trastos són:

Divendres 21 d’octubre
Divendres 18 de novembre
Divendres 16 de desembre

Tanmateix recordem que no costa gens deixar
les deixalles a dins del contenidor corresponent
o en cas de no poder esperar pels voluminosos
(trastos), podeu fer ús de la deixalleria de Girona
al Mas Xirgu.

ME D I A M B IENT

Llibres a la venda
Els podeu demanar a l’Ajuntament, al Museu o a la Sala de Lectura Miquel Pairolí

Llibres a la venda

10€

20€

12€

12,90€

20€

9€

15€

22€

Curs de gestió d’emocions i
conflictes
Curs dirigit a totes aquelles persones que a través de la
intel·ligència emocional vulguin millorar la gestió de les seves
emocions i la gestió dels conflictes del seu entorn (laborals,
familiars i/o comunitaris).
Competències emocionals: autoconeixement, resolució de conflictes,
pensament crític i alternatiu, comunicació assertiva, escolta activa i
empatia.
Durada del curs (5 sessions): 8, 15, 22 i 29 de novembre i 1 de
desembre de 18:30 a 20:00 hores.
Lloc: Sala de Manualitats del local social de Quart.
Inscripcions: Telèfon: 972.46.91.71 (Ajuntament de Quart). Places
limitades.
Preu: GRATUÏT
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Ajuntament de Quart
Tel. 972 46 91 71
www.quart.cat
ajuntament@quart.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de
8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 17h a 20h

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

Local Social - Sala de Lectura
Tel. 972 46 90 73
www.quart.cat
Dilluns a divendres de 16:30 a 19:30h.
Divendres, a més a més de 10 a 12:30h.

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

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

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

Escola de Música del Gironès
Tel. 972 21 32 62
emg@girones.cat

Pavelló poliesportiu

T E L È FO NS

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

PIJ (Punt d’informació juvenil)

CAP

Tel. 972 46 91 71 A les dependències municipals.

Tel. 972 18 90 45
www.ias.cat

Serveis Socials
Tel. 972 01 16 29

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

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

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

Correus

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

Urgències 112
PRODAISA 972.202.078
(Incidències aigua i llum municipals)
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Pinzellades: Primeres referències documentals
Ara que ja sabem que el

La

referència

De pocs anys després, al

nom de Quart significa “A

documental la trobem al

1284, es troba també una

quatre

romanes

1047, només uns quants

altra escriptura de venda

de distància entre aquest

anys després de l’anterior.

d’un veí de Quart que es

punt

segurament,

En aquest cas ja es fa

deia Bernat de Puig. Aquest

Girona; i que, tant aquest

referència al municipi en sí

document es troba publicat

topònim,

i es tracta, concretament,

en el Diplomatari de Santa

gairebé tots els veïnats del

d’una escriptura de venda.

Maria d’Amer.

poble tenen origen romà

Un parell de segles més

A

(Palol d’onyar, “Palau”; el

endavant, a l’any 1279,

publicacions, el municipi va

Castellar, “Territori agregat

Quart figura esmentat al

apareixent cada cop més

a un castell”; Sant Mateu

llibre Rationes Decimarum

sovint en la documentació

de Montnegre i Montnegre,

Hispaniae,

obra

de

històrica.

“Muntanya

monsenyor

Josep

milles”
i,

com

els

coberta

de

d’un

següent

partir

d’aquestes

Així

doncs,

Rius

l’aparició de l’esment del

bosc frondós” ; i, per últim,

i Serra, amb informació

municipi es localitza en

La Creueta, diminutiu de

procedent dels fons dels

l’Edat Mitjana. I en un

creu, en la forma catalana

arxius

inici

neollatina);

la

dècima

(contribució

principalment

de

caràcter

transitori

i

d’origen eclesiàstic i, de

del municipi en documents

extraordinari de l’església)

tant en tant, en documents

històrics.

recollida durant els anys

oficials de compravenda de

La primera referència al

1279 i 1280 a Catalunya,

caire privat.

municipi de Quart data

Mallorca i València.

les

comentarem

primeres

aparicions

del 1028, en plena Edat
Mitjana.

Es

tracta

d’un

document relacionat amb
la

parròquia

Margarida.
document

de
En

se

Santa
aquest

l’esmenta

com Sancta Margarita de
Quarto. Recordem que al
terme de Quart hi ha cinc
esglésies que corresponen
als

cinc

veïnats

del

municipi. En aquest cas,
la

parròquia

de

Santa

Margarida és la que es
troba a Quart mateix.

del

Vaticà,

de

aquests

solen

ser

documents

Cristina Troyano

