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Millores en la circulació.- Vetllar pels aspectes relacionats 
amb la seguretat vial del municipi, especialment si afecta zo-
nes urbanes,  és també una de les preocupacions principals de 
l’actual equip de govern. En aquest sentit, si fa uns mesos ja us  
informava de la nova instal·lació semafòrica a la C-250 a l’entrada al nucli de 
Quart, ara acabem de posar en funcionament un altre semàfor també a la C-250, 
concretament en el tram urbà, a l’altura de l’encreuament amb el carrer Traves-
sera del Tren. La finalitat és millorar la seguretat dels nombrosos vianants que 
van al mercat els diumenges i que han de creuar la travessera. Ara els serà més 
còmode i més segur. Una part important del finançament d’aquesta instal·lació 
ha anat a càrrec d’una determinada empresa, amb la qual l’ajuntament ha sig-
nat un conveni de col·laboració. També, pel que fa a qüestions relacionades a 
millorar la circulació, s’ha procedit a senyalitzar direccions úniques els carrers 
Modeguer i Pineda a l’altura de la zona esportiva, i estem estudiant la possibilitat 
de fer-ho en altres carrers.

Camins de Les Gavarres.- Al llarg d’ aquest any que estem a punt de deixar 
s’ha procedit a arranjar uns quaranta quilòmetres de camins rurals, la majoria 
dels quals transcorren pel massís de Les Gavarres. Era molt convenient fer-ho, 
ja que en molts d’ells feia temps que no s’hi havia actuat. Aquestes millores 
són també una mesura de prevenció d’incendis, i són actuacions previstes en 
al Pla de Prevenció d’Incendis Municipal que redacta i aprova l’Ajuntament en 
coordinació amb els bombers i els agents de seguretat. Pràcticament la totalitat 
del finançament d’aquests treballs  ha anat a càrrec de les diferents administra-
cions, bé directament o a través d’ajudes i subvencions. Amb tot això, i ja que 
ve a tomb, vull aprofitar i destacar un cop més el privilegi que tenim de dispo-
sar d’aquest magnífic entorn  que són Les Gavarres. És responsabilitat de tots 
tenir-ne cura, però també és un goig i una oportunitat única per poder gaudir de 
la natura. Us encoratjo a que, aprofitant les festes nadalenques i les trobades 
familiars, us hi apropeu i coneixeu millor tots els seus atractius : resseguint el 
curs del riu Celrè, passejant per camins i senders, descobrireu espais verds, pe-
tits indrets, boscos i prats que mantenen encara aquella humitat especial que fa 
ressaltar el color, les olors i les tonalitats càlides tan agradables de l’acabament 
de la tardor. Un món per descobrir.

EDITORIAL
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Recollida selectiva.-  Pel  Nadal, Cap d’Any i Reis és una de les èpoques de l’any 
que més residus generem: ampolles, papers, cartrons, capses de regal, plàstics, 
matèria orgànica, etc. Permeteu-me doncs que insisteixi amb la necessitat de reci-
clar convenientment tot aquest material. Fer servir els contenidors de recollida selec-
tiva representa una molèstia mínima, un petit esforç que reporta imperceptiblement 
uns enormes beneficis per millorar la sostenibilitat i el medi ambient.

I ja per acabar aquesta salutació, voldria desitjar-vos, juntament amb els meus 
companys de l’Ajuntament, que tingueu unes bones festes i una bona entrada  d’any 
nou.

Pere Cabarrocas i Sitjes

L’Alcalde
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes, en el que el diàleg és 
l’eina principal i on totes les persones implicades col.laboren activament, de forma 
cívica i respectuosa, per arribar a solucions i aconseguir acords satisfactoris per 
tothom. 

Aquest sistema s’ha posat en pràctica en el nostre municipi, per fomentar el bon 
veïnatge i millorar la convivència ciutadana. De la mà de professionals especialitzats 
del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, en els darrers mesos s’han tractat 
problemàtiques que planteja la vida en societat.

El que s’intenta amb la mediació és promoure la recerca de respostes útils i 
consensuades entre les parts, i cada cop és més present en els diferents àmbits, 
com l’escolar per evitar situacions com el bullying o el ciberassetjament.

Inclús, per part del Jutjat Penal número 5 de Girona, es pretén portar a terme una 
prova pilot per instaurar la mediació en l’àmbit judicial, consistent en que l’acusat es 
pugui reunir amb la víctima per mostrar el seu penediment i pactar com rescabalar-
la. Un exercici d’empatia que li podrà suposar un atenuant de la condemna. 

Aquest nou recurs es basa en principis com el de voluntarietat, neutralitat, 
imparcialitat, confidencialitat etc… i es troba a disposició de tots el veïns de Quart, 
és per aquest motiu que en front d’un conflicte de qualsevol tipus només cal que 
contacteu amb la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Igualment si teniu coneixement de possibles casos de Bullying o ciberassetjament, 
poseu-ho en coneixement dels Mossos d’Esquadra, al més aviat possible.

Sílvia Ballesteros

Regidora de Serveis Socials

Servei de mediació de conflictes a Quart

Telèfon gratuït per denunciar casos 
de bulling  les 24 hores del dia:

900 018 018
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L’Ajuntament de Quart ha donat tret de sortida a una nova via informativa municipal,  
infoQuart, tots aquells veïns i veïnes de Quart que s’han adherit, reben un missatge 
setmanal recordant-lis les properes activitats que tenen lloc al municipi de Quart i 
l’Ajuntament en te constància. D’aquesta manera s’amplia el ventall informatiu que 
ofereix l’Ajuntament amb la pàgina web, el Facebook i el Twitter.
Tots aquells interessats que encara no s’hagin adherit a la campanya que es va fer al 
llarg de la tardor encara ho poden fer omplint li signant a butlleta a les dependències 
municipals. Cal fer-ho presencialment o omplir una instància genèrica que trobareu 
a la pàgina web, amb els mètodes de certificació electrònica corresponents. 

Des de l’Ajuntament lamentem les molèsties derivades d’haver-ho de portar o seguir 
aquests mètodes, però com a  institució pública hem de vetllar pel compliment de la 
llei de protecció de dades  i per tant, hem de tenir la vostra signatura física o digital 
per poder incorporar les vostres dades personals a la base de dades de l’Ajuntament.

 

infoQuart

Tot i el canvi de data, pel mal temps, 
el  Camí del Terror va ser un èxit!
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L’Ajuntament, després de la petició 
popular s’ha encarregat de gestionar 
la instal·lació un nou semàfor a la 
carretera de Girona (C-250) per 
poder accedir al mercat de forma 
més segura des de la travessera del 
tren.

Amb aquesta actuació els vehicles 
que circulen travessant el poble, 
es veuen obligats a frenar i cedir el 
pas als vianants quan correspongui, 
donat que els passos per a vianants 
no son suficients per aquests 
conductors que no respecten gaire 
la velocitat legalment permesa, ni 
tampoc tenen costum de aturar-se 
perquè la gent pugui creuar.

El semàfor nou
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El passat dimarts 22 de novembre, a través del Servei Socioeducatiu de Quart, es va 
celebrar a la Plaça de l’Estació l’activitat: Tarda de Percussió. L’associació Tamborian’s 
va ensenyar i explicar, a tothom qui es va apropar, els diferents instruments que utilitzen 
i el seu so. Tots van poder experimentar com és tocar en grup i, fins i tot, van tocar una 
cançó! Per acabar la tarda, els Tamborian’s ens van fer una actuació esplèndida.  

Servei Socioeducatiu de Quart

Tarda de Percussió amb l’associació Tamborian’s!

Des del Servei Socioeducatiu de 
Quart redactem l’Agenda d’Activitats 
Municipal. Cada mes a l’Estació Jove 
escrivim l’Agenda d’Activitats en 
parella. Les educadores ens donen un 
esborrany de les activitats que es fan 
al poble i nosaltres ho passem a net a 
l’ordinador. Hi ha activitats programades 
per diferents associacions, entitats, de 
l’Ajuntament de Quart i de l’Estació 
Jove.

Des de l’Estació Jove esperem que 
tothom ho llegeixi i participi a les 
activitats.

Us hi esperem a tots!!!!

Ariadna Bolancé Aguilera, Alba Sánchez 

Vicente, Natalia Montoro Aranda, Cristina 

Comas Romagós i Eira Sosa Llinares

Servei Socioeducatiu de Quart
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Breus

CASAL de 
dissabtes

 de 16 a 19h.
15€/mes

Local Social

Reciclar i mantenir 

els espais de 
recollida de 

deixalles nets, és 

una assignatura 

pendent pel 
municipi

L'Ajuntament ja ha 

iniciat la campanya 

infoQuart, enviant sms 

als veïns del municipi 

de Quart adherits a la 

campanya.

+ info Ajuntament

L’Ajuntament de Quart s’ha reunit al llarg de la 
passada tardor,  amb els tècnics dels ajuntaments 
de Fornells de la Selva, Cruïlles i Sant Sadurní i 
posteriorment s’han signat les actes de delimitació 
de termes corresponents en el Consell Comarcal 
del Gironès. 

Per saber més podeu veure la resolució 
GAH/2336/2016, de 2 de setembre, per la qual es 
dóna publicitat a la delimitació entre els termes 
municipals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura i de Quart. Ho trobareu recollit en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7231  
en  data  21.10.2016

Delimitació de termes
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Recordem que cada 30 anys cal renovar la titularitat dels nínxols municipals, tal com 
diu l’article 11è del Capítol V de les sepultures:

El dret funerari temporal, sobre sepultures pot ser a llarg o a curt termini. En el primer cas 
la duració serà de 30 anys, finalitzat el qual l’Ajuntament podrà, a petició del titular  del 
dret caducat, renovar novament el dret funerari a la mateixa sepultura i per igual període, 
mitjançant el pagament dels drets establerts en la corresponent ordenança fiscal. En el 
segon cas la duració serà de 2 o de 5 anys, si la causa de defunció hagués ocorregut 
per malaltia contagiosa. L’Ajuntament trametrà els avisos corresponents a l’extinció dels 
drets funeraris temporals. 

Renovació concessió nínxols municipals

Enquesta Piscina Municipal
Recordem que teniu a pàgina web 
municipal [www.quart.cat] una enquesta 
de satisfacció de la piscina municipal on 
també ens podeu fer arribar els vostres 
suggeriments i propostes de millora. Totes 
i cadascuna d’elles es tindran en compte 
per la propera temporada d’estiu.

Adéu al coure, hola fibra

L’Ajuntament de Quart ha rebut una carta oficial, on Telefònica, ens comunica que 
com a conseqüència de la renovació tecnològica de les seves xarxes, a partir del 
proper 8 de maig de 2017 Movistar deixarà de prestar els seus serveis sobre la 
xarxa de coure en el municipi de Quart. Tanmateix ens avisa  que en el cas que 
no s’hagi realitzat el pas a la Fibra, el mateix 8 de maig de 2017, procediran a  la 
desconnexió dels serveis que actualment estiguin contractats sobre la tecnologia de 
coure, perdent així les numeracions que es tinguin.

Per tant recomanem que per no quedar incomunicats i perdre el número de telèfon 
de tota la vida, parleu amb l’empresa que us porti la telefonia fixa així com la connexió 
a Internet, per veure com us pot afectar i procedir al canvi en el cas que esteu 
interessats a mantenir-lo.
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L’Ajuntament de Quart, un any més, va impulsar la campanya de Nadal 2016 amb 
els comerços que s’hi han volgut adherir. Quan surti aquest número del Celrè ja 
s’haurà fet el sorteig i es sabran els premiats. Recordem que els xecs regals tenen 
data de caducitat i no es podran utilitzar després del 28 de febrer.

Proliferació del incivisme
Tothom qui vulgui te dret a tenir un gos com 
a animal de companyia, però recordem  que 
la via pública i els parcs públics, són de tots 
i per tant, tornem a demanar als propietaris, 
que són els responsables dels mateixos, que 
recullin els excrements de la via pública.

D’altra banda pel Twitter de 
l’Ajuntament hem rebut la 
següent queixa i ens limitem 
a compartir-la per fer-vos 
reflexionar una mica.

Foto denúncia
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OBRES

Després de les peticions populars, a partir del 6 de gener, de 2017 es separarà la 
part corresponent a la ludoteca infantil, fins ara integrada a la Sala de Lectura Miquel 
Pairolí. D’aquesta manera els usuaris que desitgin estudiar ho podràn fer de forma 
silenciosa com pertoca en una biblioteca i les mares, pares, i canalla podràn jugar i 
llegir contes com fins ara en un espai reservat per a ells.

Biblio-ludoteca infantil

Després de més de 8 anys fent servei, properament es renovaran els 
equipaments de jocs infantils, com els gronxadors i els tobogans,  de la Llar 
d’infants municipal. 

Jocs infantils a la Baldufa



13El canvi circulatori del sector de la zona esportiva

Ilustrem amb aquestes imatges el canvi 
circulatori que han sofert els carrers Modeguer 
i Pineda, passant a ésser unidireccionals.



14 La Tardor a la Llar d’Infants de la Baldufa

EDUCACIÓ

La tardor a La Baldufa és sortir al pati o al 
bosc a mirar els arbres, remenar i escoltar 
el soroll de les fulles seques, veure els 
colors, olorar, sentir, tocar... 

És també fer panellets, embrutir-nos 
manipulant moniatos,  tastar aquells fruits 
propis del temps com els caquis, raïms, 
figues, magranes, etc.

És rebre la visita de la senyora Castanyera i, 
com no, celebrar la Festa de la castanyada 
amb tots els pares i familiars: estona de 
cantar i ballar la dansa de la castanyera, de 
menjar castanyes i moniatos i de retrobar-
nos tots junts.



15Funky a l’escola

Divendres, 28 d’octubre del 2016

Divendres a la tarda, a l’hora d’educació 
física, tots els alumnes de cicle superior 
vam assistir a una classe de funky al 
pavelló de l’escola. 

La classe ens la va venir a fer una noia 
de Bescanó que es diu Imma. L’Imma 
té 46 anys i és entrenadora de funky. 
Actualment, dos dels equips femenins 
que prepara són campiones del món. 

Vam estar una hora ballant. L’Imma es 
movia molt de pressa i ens feia suar 
de valent. Al principi costava seguir-la. 
Va ser molt divertit! Fins i tot l’Anna, la 
Marta i en Tono van ballar. Ho feien prou 
bé!

L’Imma ens va anar ensenyant passos 
de funky fins que al final  ens va sortir 
una coreografia molt original. Una de 
les parts més divertides del ball va ser 
quan ens vam haver de dividir en dues 
meitats i ens creuàvem entre nosaltres 
fent coses diferents. Calia estar atent! 
Mentrestant, l’Ernest ens filmava i ens 
feia fotos amb la tauleta electrònica. 

Quan vam acabar la classe l’Imma no 
estava ni vermella. I això que havia 
fet una hora d’entrenament! Nosaltres 
estàvem súper cansats. 

Abans que l’Imma marxés ens vam 
fer una foto tots junts per recordar 
l’experiència. Ens va agradar moltíssim!

Alumnes de cicle superior de l’escola Sta. 

Margarida.



16  Nou mandat, nous reptes! Renovació de la junta

El passat mes d’octubre es va celebrar 
l’assemblea general ordinària de l’AMPA 
Sta Margarida. Només hi va haver una 
única candidatura electa, de manera que 
es va constituir la nova junta que estarà 
activa pels propers dos anys (2016-18). 

Sempre que hi ha un relleu, cal fer balanç 
i valorar la feina feta, de manera que 
des de la nova Junta volem agrair molt 
sincerament a tots els que heu deixat de 
ser-ne membres, la quantitat d’esforç, 
hores de feina i il·lusió que, de forma 
completament desinteressada, heu 
dedicat durant aquest anys. També volem 
agrair als pares i mares que continuaran 
col•laborant amb la junta, ja que el seu 
suport i experiència és important per poder 
assumir aquest compromís que té com a 
principal objectiu millorar el nivell i l’entorn 
educatiu dels nostres fills i filles.

Per això, pretenem consolidar i millorar 
les activitats que ja podem considerar 
“tradicionals” a l’escola (extraescolars, 
menjador, festa de fi de curs...) i 
evidentment intentar buscar i posar en 
marxa noves iniciatives per tal de fomentar 
el bon ambient entre els pares i mares de 
l’escola. 

Una de les novetats que ja hem iniciat 
és l’actualització i dinamització de la 
nostra web per tal que esdevingui un 
nou canal d’informació i comunicació 
entre els membres actuals de la junta 
i totes les famílies que formem part de 
l’Ampa. FEU-HI UN COP D’ULL! Les 
informacions referents a tot el què l’Ampa 
gestiona ja estan actualitzades i si teniu 
qualsevol proposta, iniciativa o oferta de 
col·laboració que sigui interessant serà 
molt benvinguda!

Moltes gràcies a tots i recordeu... La feina 
que es fa és completament desinteressada 
i no és fàcil gestionar una comunitat 
educativa amb tantes identitats diferents. 
Per això és vital que sapigueu que sense 
la vostra col·laboració no es pot mantenir 
aquesta gran família que és el Sta  
Margarida!



17Castanyada  9d4t

El divendres 4 de novembre, a l’escola 9d4t 
vam celebrar la tradicional festa catalana 
de la castanyada.

Al matí, vam jugar a la “gimcastanya”(és 
una gimcana organitzada pels alumnes de 
4t). Totes les proves estan relacionades 
amb les castanyes, algunes d’ells van 
ser: relleus amb castanyes, tres en ratlla, 
pintar un mural per penjar al passadís de 
l’escola, golf amb castanyes, desembolica 
el regal, pintar castanyes, pintar cares, la 
bandera... fins i tot es van explicar contes 
de tardor.

A la tarda, va venir la castanyera des de 
les Gavarres amb un carro de joguina. La 
seva cara era més arrugada que el pinyol 
d’un préssec. Portava  una faldilla marró, 
un mocador al cap de floretes rosades com 
la flor d’una cirerer, unes sabates negres 
de taló  amb cordons,  una camisa blanca 

com la neu molt estreta i amb botons i 
quan parlava tenia la veu com estripada.

A dins el carro de la Castanyera hi havia un 
microscopi i una Tauleta tàctil però no sabia 
quins objectes eren ni perquè serveixen. 
Tots els alumnes de l’escola vam tenir la 
sensació que no els havia fet servir ni una 
sola vegada.

No va venir sola,  anava acompanyada 
d`un  senyor que tenia el cabell arrissat, de 
color negre i era molt alt.

Ells s’havien desorientat, buscaven 
l’escola però es pensaven que no hi havien 
arribat. El seu destí era el 9d4t. Amb ajuda 
de tots els nens i nenes de l’escola els 
vam convèncer  que estaven en el lloc que 
buscaven.

Les famílies ens van torrar unes castanyes 
ben bones per acomiadar la festa.

Ariadna Callís i Susanna Querol



18 L’exigència al voluntari
Ja som al mes de novembre, el curs 
escolar 2016-2017 ja finalitza el seu primer 
trimestre i la Festa de la Tardor es consolida 
novament, com el que precisament el seu 
nom indica. Una festa!

Però amb aquest article no volem fer 
esment del gran èxit que ha esdevingut la 
Festa de la Tardor d’enguany. No posarem 
èmfasi en tots els tallers que es van fer 
durant la jornada matinal, o en el fet que 
aquest any ha estat el primer on s’ha fet 
un taller de ceràmica, com a bon poble 
terrisser que som. Tampoc especificarem 
el “Talent Show” amb el que els nens i 
nenes ens van i es van divertir després 
del dinar de germanor. O ni tant sols de la 
xerrada que la “Plataforma Per una Escola 
3-16” ens va oferir.

Volem parlar del gran moviment humà que 
hi ha tot darrera. De tot el grup de voluntaris 
que es posa en front de l’exigència, 
que l’organització d’un acte com aquest 
reclama. I és que darrera de qualsevol 
activitat, sempre hi ha un voluntariat de 
persones desinteressades que pel bé 
col•lectiu dediquen temps i esforç personal 
en fer-ho tot possible. Ja sigui la Festa de 

la Tardor, com les diferents Comissions 
que formen part de l’AFA del 9d4t. 

I és en aquest punt on amb aquest escrit 
volem fer incís. Perquè a vegades cal 
parar-se a pensar, que tots aquests 
voluntaris passen desapercebuts i resten 
anònims per part del gran grup. Però 
llastimosament només passen així, davant 
l’èxit de l’activitat.  Només seran invisibles 
davant el correcte funcionament que a 
qualsevol activitat li és exigit. Davant 
l’errada o el fracàs -a vegades interpretat 
de manera personal i interessada- aquest 
exèrcit de voluntaris passarà a ser 
severament criticat i exposat a inquietants 
retrets que, per què no dir-ho, minen la 
seva capacitat altruista. 

És per això que des d’aquestes línies volem 
posar en valor l’enorme esforç que hi ha 
tot darrera de l’organització de qualsevol 
activitat. Posem en valor la iniciativa, el 
coratge i l’ànim que aquest grup d’anònims 
posen constantment només, amb un únic 
objectiu: fer la vida dels nostres infants una 
mica millor cada dia. 

Per tant amb aquest escrit volem felicitar 
a tots aquests anònims tot recordant una 
frase de John Maxwell, qui deia allò de 
“Ens guanyem la vida amb el que rebem, 
però fem la vida amb el que donem”. I és que 
qualsevol voluntari sempre dóna més del 
que rep i això, a ulls de la resta, no es pot 
oblidar mai. 

 
Quart, 23 de novembre del 2016.

AFA 9d4t



19“El retrat de Girona”  Primer premi
Abans de les Fires de Girona, els nens i 
nenes de segon d’ESO de l’Institut de 
Vilablareix vam participar en el Concurs de 
Pintura Ràpida del GEiEG.

Vam arribar a Girona amb autobús a les 9 
del matí. L’ autocar va aparcar als Jutjats 
i seguidament vam anar caminant fins 
al Barri Vell. En arribar, ens vam posar 
a esmorzar. Tot seguit, es van crear els 
grups per anar a veure una exposició que 
feien al Caixa Fòrum Girona. En sortir de l’ 
exposició, ens vam  trobar amb els nostres 
amics i, amb nerviosisme, vam arrencar 
a córrer pel Barri Vell. El concurs es va 
desenvolupar al llarg del matí, cercant 
en primer lloc una font d’inspiració, per 
aleshores passar-la a paper.

La idea del meu dibuix es va basar en els 
personatges de les llegendes de Girona, 
pintats en el seu dia al Tapís de la Creació, 
però des d’un punt de vista diferent. Amb 
això vaig aconseguir fer un dibuix diferent 
dels altres.

 Al principi no tenia un esbós gaire definit, 
però amb el pas dels minuts el dibuix 
va anar prenent forma. A poc a poc, el 
temps s’anava esgotant i pensava que no 
acabaria. La meva idea era pintar-lo però 
no va ser possible, però potser aquest fet 
va fer que el dibuix quedés “de premi”.

Al final vaig acabar content d’aquella 
sortida, ja que estava orgullós de com 
m’havia quedat el dibuix, havia fet una 
bona feina. I ara que sé que he guanyat 
encara estic més feliç; no m’havia passat 
pel cap guanyar cap premi. Vaig quedar 
sorprès quan el meu professor de dibuix, 
en Dani, em va informar que havia quedat 
primer de la categoria infantil (1r i 2n ESO).

Isaac Pascual Lopez 



20 Skating Quart patí

ESPORTS

El grup de patinatge va anar a fer una 
passejada per  les fires de Girona, 
acompanyats per algunes de les 
nostres entrenadores, vam gaudir del 
espectacle!!!!i ens ho va,m passar molt 
bé, aquí algunes fotografies!!!!

També el passat 13 de novembre vam 
organitzar la prova Inter-club, on van 
participar mes de 80 patinadors, al 
final de la jornada es van entregar els 
diplomes corresponents, a la prova 
orientativa que és fa.  Ara ja estem 
escalfant motors per preparar el nostre 
festival d´hivern, que aquest ant serà el 
divendres dia 23 de desembre a les 18h 
al pavelló de quart, l’entrada es gratuïta, 
us convidem a venir a gaudir de les 
diferents coreografies nadalenques que 
em preparat, per aquest esdeveniment!!!

Junt amb tots el nostres patinadors, 
us desitgem que passeu unes Bones 
Festes de Nadal !!!!



21Quart de Volta

Sortida al Montseny

Aquest passat mes de novembre vam 
fer una ruta pel Montseny on vam gaudir 
de les espectaculars imatges que ens 
regala la tardor.

Diada de "LA MARATÓ" 
Un any més organitzem l' activitat 
popular “Amb bici per la Marató.”

El 18 de desembre, començarem amb un 
esmorzar solidari i una passejada amb 
bici per la vila fins a la rajoleria Quintana, 
apte per a tot tipus de bicicletes.

Tots els ingressos aniran a la “La 
Marató".
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El club de bàsquet va escollir el diumenge 
27 de novembre, per fer coincidir un 
emocionant partit de lliga EBA, Quart 
versus Andorra i així reunir a cada equip 
i oficialitzar la temporada. Aquest any, 
som 170 jugadors i 13 equips.

Va ser un goig veure, com de nou 
s'omplia el pavelló de gent del poble i de 
fora. Era un repte, jugava a la mateixa 
hora, bàsquet femení, l'Uni Girona, i el 
Girona de futbol. Però, estem gaudint 
d'un bon moment i la gent sap que 
venir al pavelló de Quart, és veure bon 
bàsquet. Doncs, l'equip d'Eba per quarta 
temporada, fa que el nom del nostre 
poble sigui conegut per tot Catalunya, 
Illes Balears, Andorra, Madrid i l'any 
passat a Gandia, a les fases d'ascens a 
LEB PLATA, sent un rival dels més durs 
de batre. Enfrontant-se a equips que 
tripliquen el nostre pressupost.

Era dels pocs diumenges, que per 
calendari, podíem coincidir totes cinc 
equips sèniors. Doncs no solament 
els jugadors d'EBA, estan en un bon 
moment de projecció. Tots ells estan 
lluitant en categories d'alt nivell. 
L'equip masculí de primera catalana, 
format amb jugadors joves i amb molta 
projecció. L'equip de segona catalana 
femení, que en la presentació van voler 
compartir amb tots els presents, el seu 
nou projecte. "Enrollate y da vida" que 
forma part del projecte ARI (Assistència 
recerca Intensiva per la leucèmia i 
trasplantaments) 

L'equip de veterans, masculi. Que està 
a tercera, ple de jugadors que encara 
volen passar-ho bé d'aquest esport i un 
sub-25 que amb molta il·lusió superen 
reptes partit rere partit.

Felicitar als equips de base que ens 
estan demostrant, que la feina feta pel 
club és la correcta, ja que estan sent 
competitius, cadascú a la seva categoria, 
i sense oblidar-nos de l'escoleta, el 
nostre futur.

Tots ells passegen el nom de Quart, 
per allà on juguen, i alguns estan tan 
implicats en el club, que són jugadors 
i desenvolupant altres funcions com 
entrenadors o coordinadors.

Totes aquestes paraules són poques... 
Millor unes imatges, on es veu, el que es 
viu dins el pavelló quan està dins el club 
bàsquet Quart.

Bones festes a tots!
Club Bàsquet Quart.

Presentació temporada 2016-2017



23Els antibiòtics i la faringitis en infants

Els nens i nenes amb faringitis no 
haurien de prendre antibiòtics en 

infeccions que no estiguin causades 
per bacteris.

L’Essencial és una iniciativa de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries (AQuAS) del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya 
que identifica pràctiques clíniques de 
poc valor i promou recomanacions per 
tal d’evitar-ne la realització. Aquestes 
recomanacions són consensuades i 
avalades per les societats científiques, 
els professionals sanitaris, els pacients 
i l’AQuAS.

Aquesta fitxa és una recomanació 
adreçada als ciutadans perquè els 
ajudi a la presa de decisions en 
l’atenció sanitària, i ha comptat amb la 
col·laboració de la Societat Catalana 
de Pediatria i el suport de la Societat 
Catalana d’Otorinolaringologia i 
Patologia Cervicofacial.

No és de compliment obligat ni 
substitueix el judici clínic del personal 
sanitari.

Què és la faringitis?

La faringitis és la inflamació de la 
mucosa de la faringe causada per la 
infecció o els efectes nocius de factors 
irritants, pot anar acompanyada de la 
inflamació de les amígdales en el cas 
que no s’hagin extret. Les faringitis 

poden ser causades per un virus o 
per un bacteri. La faringitis aguda és 
un dels diagnòstics més freqüents en 
pediatria, i molts cops es manifesta 
amb els mateixos símptomes que un 
refredat.

Què és la prova de diagnòstic ràpid?

Actualment la prova de diagnòstic 
ràpid permet saber en 5 minuts si la 
faringitis és causada per un bacteri. La 
prova consisteix a recollir una mostra 
fregant amb un escovilló les dues 
amígdales i la paret posterior de la 
faringe.

Els antibiòtics són uns medicaments 
que poden curar infeccions causades 
per bacteris i només es poden utilitzar 
en la faringitis quan l’origen és bacterià. 
Per tant, cal confirmar que la faringitis 
està causada per un bacteri per tal de 
començar el tractament amb antibiòtic.

Per què els infants amb faringitis vírica 
no han de prendre antibiòtics?

La majoria d’infeccions són causades 
per virus com el refredat i la grip.

En aquest cas no hem de prendre 
antibiòtics per a la faringitis, ja que 
com tots els medicaments si s’utilitzen 
malament poden causar efectes 
secundaris com la diarrea, llagues a la 
boca o al·lèrgies, entre d’altres.

Un ús incorrecte dels antibiòtics 
pot provocar que els bacteris facin 
resistència als antibiòtics.

CAP de Quart

SALUT
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FESTES

ACTIVITATS
NADAL

2016

AJUNTAMENT
DE QUART

Dissabte 17  De Desembre
16h. Plaça De la Vila

taller tió
+ CagaDa De tió

aCt. gratuïta

Organitza: COmissió De 
Festes De Quart i jOVes De PalOl

Dimarts 27  De Desembre
17h. lOCal sOCial 

taller naDalenC
De CalenDari 

+ berenar
+ animaCió inFantil:

FeFè i Cia 

aCt. gratuïta 

Organitza: l’ajuntament De Quart

DijOus 29  De Desembre
18h. lOCal sOCial 

i
 DiVenDres 30 De Desembre

20:30h. lOCal sOCial

PastOrets      

entraDa antiCiPaDa 
 a l’ajuntament De Quart.

J
Organitza: Q-art i aCCió

HHHH

z

c
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Dissabte 17  De Desembre

16h. Plaça De la Vila

taller tió
+ CagaDa De tió

aCt. gratuïta

Organitza: COmissió De 
Festes De Quart i jOVes De PalOl

DijOus 29  De Desembre
18h. lOCal sOCial 

i
 DiVenDres 30 De Desembre

20:30h. lOCal sOCial

PastOrets      

entraDa antiCiPaDa 
 a l’ajuntament De Quart.

J
Organitza: Q-art i aCCió

DijOus 22 De Desembre

19h. lOCal sOCial

auDiCiOns inFantils
21:30h.

auDiCiOns aDults
emmg

esCOla músiCa mODerna girOna
aCt. gratuïta

Organitza: emmg amb el suPOrt De 
l’ajuntament De Quart

Dissabte 31  De Desembre
17.30h. estaCió jOVe

Cursa De

sant silVestre 
    

j
Organitza: Fem a Quart

c 1
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Dissabte 7  De gener
19h. museu De la terrissa

aCt. gratuïta

COnCert D’any 
jOVe OrQuestra

Del girOnès
+

COral santa 
margariDa 

De Quart i llambilles

n
Organitza: l’ajuntament De Quart

bOn naDal 
i 

Feliç any
 2017!

DijOus 5  De gener
17h. lOCal sOCial

CamPament, 
tallers i 

CaValCaDa reial

LlL
Organitza: COmissió De reis De Quart  

i  l’ajuntament De Quart

Dilluns 2  De gener
De 17h. lOCal sOCial 

taller De Fanalets
+ Patge reial!

+berenar
POrta-li la teVa Carta!

aCt. gratuïta

m
Organitza: l’ajuntament De Quart
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Dissabte 7  De gener
19h. museu De la terrissa

aCt. gratuïta

COnCert D’any 
jOVe OrQuestra

Del girOnès
+

COral santa 
margariDa 

De Quart i llambilles

n
Organitza: l’ajuntament De Quart

Diumenge 18  De Desembre
Diumenge 25 De Desembre

Dilluns 26 De Desembre
Diumenge 1 De gener
DiVenDres 6 De gener
19h-22h. lOCal sOCial

Quina!

Z
Organitza: ue Quart

l
bOn naDal 

i 
Feliç any

 2017!



28 Mossos d’Esquadra: Consells de seguretat per la Gent Gran

A casa vostra...
Procureu que els accessos a casa vostra (portes, finestres, panys, etc) compleixin 
unes mínimes condicions de seguretat. No dubteu en demanar assessorament 
als fabricants i instal·ladors especialitzats. 

Vigileu que la realització d’obres o tasques de manteniment a l’edifici no es 
puguin aprofitar per accedir a l’interior de casa vostra.

Quan sortiu de casa, encara que sigui per poc temps, tanqueu sempre la porta 
amb clau.

Si perdeu les claus, millor que canvieu els panys.

Si esteu sols a casa, procureu no obrir la porta a persones desconegudes. En 
cas de dubte podeu utilitzar l’espiell i el pestell.

Guardeu les joies i altres objectes de valor en un lloc segur, com ara una caixa 
forta. Feu-ne fotografies i guardeu-ne la documentació, en cas de robatori pot 
facilitar la seva recuperació.

Demaneu sempre la identificació al personal de companyies d’aigua, llum, gas 
o telèfon. En cas de dubte, podeu confirmar telefònicament els fets amb les 
respectives companyies. 

Per telèfon, no faciliteu dades personals (sobretot bancàries) al interlocutor. 
Si dubteu de la veracitat de la trucada, demaneu adreçar-vos directament a 
l’oficina més propera. 

Al carrer...
És convenient que no porteu a sobre moltes joies o altres objectes de valor, en 
tot cas eviteu fer-ne ostentació.

Si sortiu de nit al carrer, es aconsellable que aneu acompanyats.

És recomanable que porteu la bossa de mà creuada al davant, mai a l’esquena, 
i trieu una bossa que tingui una tanca segura, que no us la puguin obrir en un 
moment de distracció.

No és recomanable que feu confiança a persones desconegudes, sobretot 
facilitant-los dades personals.



29

Pareu atenció a les distraccions provocades per estranys, se us poden 
acostar amb intenció d’estafar-vos o robar-vos amb argúcies:

 + Proposar-vos el bescanvi d’un bitllet de loteria premiat.

 + Tacar-vos amb un líquid i voler-vos netejar.

 + Fer-se passar per un conegut de fa anys.

 + Demanar-vos utilitzar el bany de casa.

 + Demanar-vos alguna informació o signatura.

 + Llençar monedes al terra.

 + Donar-vos un cop o empenta per l’esquena.

A l’hora d’entrar a casa, pareu atenció si us trobeu persones desconegudes. 
Podrien intentar robar-vos al portal o a l’ascensor. En cas de dubte, espereu que 
entri algú de confiança.

Al caixer i a l’oficina bancària...
Eviteu anotar el número secret a la llibreta o a la targeta, el podrien fer servir si 
les roben.

Quan hagueu d’utilitzar caixers automàtics, procureu que siguin interiors i que es 
puguin tancar amb pestell. En tot cas, no deixeu que ningú se us acosti massa.

Si rebeu una pensió o paga mensual, és recomanable fer diversos reintegraments 
segons necessiteu els diners. En el cas d’haver de fer un reintegrament amb un 
import elevat:

 + Busqueu algú de confiança que us acompanyi.

 + Escolliu el millor camí (amb voreres amples, bona il·luminació,   
    comerços, etc. 

 + Guardeu els diners en un lloc segur.

Estigueu atents que ningú us segueixi fins a casa, vulgui entrar amb vosaltres al 
vestíbul de l’edifici o truqui a la porta poc després amb qualsevol excusa. 

En cas d’emergència truqueu al 112



30 Agenda d’activitats mensual

Recordeu que a la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Quart trobareu a 
principi de cada mes, l’agenda mensual d’activitats, tant les municipals com les de 
les entitats del municipi.

http://www.quart.cat/calendari/
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El diumenge 23 d’octubre La Llar va anar d’excursió a Cardona fent parada a la 
Gleva, anant, i a Manresa, tornant. Les mines de sal van agradar molt a tothom i el 
dinar també va ser excel·lent. Una sortida molt ben organitzada que ens va dur lluny 
de Quart.

   Foto: Florenci Casas

El curs d’informàtica també va en dansa i s’han dividit els apuntats en dos grups per 
personalitzar millor l’aprenentatge.

Segurament quan surti aquest número de El Celrè el dinar de germanor que farem 
al Local Social el diumenge 4 de desembre ja s’haurà celebrat. Aprofitarem el proper 
número de la revista per posar-hi alguna foto. 

Mentrestant des de la Llar de Jubilats aprofitem per desitjar unes bones festes 
nadalenques a tothom.

Excursió a Cardona, informàtica i dinar de germanor

ENTITATS



32 Centre Socioeducatiu “Rovell de l’Ou”  
El Centre Socioeducatiu “Rovell de l’Ou”  
ha suposat durant molts anys un lloc de 
referència important per donar suport a 
la població amb més necessitats des de 
la vessant sociocultural, educativa i del 
temps lliure.

Al llarg d’aquest últim any s’ha 
continuat donant suport als deures de la 
mainada inscrita al centre. També s’ha 
oferint nombroses activitats socials i 
educatives, però sobre tot entretingudes: 
activitats d’estiu, sortides (al cinema, a la 
biblioteca, a parcs infantils, a la Rambla 
pel dia de Sant Jordi,..) tallers (de Nadal, 
Carnestoltes, fang, música, contes, 
dibuix,..), jocs, festes (la del pijama, de 
Halloween, el tió, amics invisible, ...) 
En definitiva, bones experiències que 
quedin en el record de cadascú.

Tan important és també ajudar als infants 
com les persones adultes que més ho 
necessiten. Des d’aquest servei s’ajuda 
a aprendre a parlar la nostra llengua per 
tal de facilitar la seva inserció social. 

Altre àrea que treballem es a nivell 
comunitari. Es desenvolupen diferents 
accions: 

Per una banda, és col·laborar amb la 
Associació de Veïns del barri a portar 
a terme algunes activitats com la 
castanyada i la festa de carnestoltes. 

I per l’altre, fem tallers comunitaris. 
Aquests es fan una vegada al mes. Es 
tracta de fer una trobada entre tots els 
veïns del barri on es pot passar una 
bona estona compartir els coneixements 
que es tingui sobre el taller i fer 
propostes. Tot prenent una infusió. 
Aquests tallers poden ser de diferents 
continguts (de salut, de bellesa, de 
cuina, manualitats...).

Pel pròxim trimestre es vol treballar la 
sensibilitat mediambiental. Es faran 
diferents esdeveniments al voltant 
aquesta temàtica: jocs amb infants, 
xerrades, circulars...

Ens podeu seguir al Facebook del 
centre. Només heu de cercar “Centre 
Socioeducatiu Rovell d’Ou” i clicar 
a “m’agrada”. Allà publiquem la 
programació d’activitats, així com articles 
de contingut educatiu o de manualitats, 
entre d’altres.



33Petits Nins

El passat 4 d'octubre va començar el nou curs de Petits Nins! I el vàrem iniciar 
amb una festa de benvinguda on vàrem gaudir d'un bon berenar i on els nostres 
nins varen crear la nostra pròpia pancarta. D'aquesta forma tan divertida va quedar 
inaugurat el curs 2016-2017!

Aquest serà el 3r any consecutiu de Petits Nins. I al llarg d'aquests 3 anys el grup 
de famílies que el formen ha estat en constant evolució. Algunes d'elles no han 
pogut venir més, d'altres arriben noves... i moltes d'altres van venint any darrere 
any i tenim la sort d'anar veient l'extraordinària evolució dels seus petits. Totes elles 
formen part de la gran família de Petits Nins! I això és el que hem volgut plasmar 
en la nostra nova capçalera al Facebook sota el lema "Gaudint en família". Perquè 
Petits Nins a part de ser un espai on les famílies poden gaudir d'activitats diverses 
amb els seus fills més petits, també gaudim de la companyia de totes les famílies 
que en formen part!

I aquesta nova capçalera també indica una nova etapa per Petits Nins. Una nova 
etapa que encetem amb molta il·lusió i entusiasme i que està marcada per la 
implicació, la cooperació i el suport d'aquesta gran família de famílies.

Què estem fent aquest primer trimestre? Doncs aquest any hem pintat fulles amb 
taps de suro, hem fet una piscina de fulles, hem experimentat amb el fang, hem 
celebrat la castanyada, hem visitat la granja de vaques Mas Bes, etc.... I a més a 
més, hem fet les nostres tradicionals sessions de cuina de panellets, de fotografies 
de Nadal i.... celebrarem el nostre Tió tió! Que aquest any anirem a buscar al bosc!

Si voleu veure les activitats que fem a Petits Nins ens trobareu al Facebook a 
l’adreça: www.facebook.com/petitsnins.

I recordeu, si teniu un fill d'entre 0 a 3 anys, us animem a participar a Petits Nins! 
Per a fer-ho només ens heu d’escriure a la nostra adreça de correu electrònic: 
petitsninsquart@gmail.com. Us enviarem la nostra programació trimestralment!

Només ens queda desitjar-vos que passeu unes...

.... Bones Festes de Nadal!!!



34 Associació de Terrissers de Quart
Ha estat una tardor intensa, a finals 
d’aquest passat mes d’ octubre es va 
participar en les jornades de treball 
“Ceramika l’ estat de la qüestió” que es 
van celebrar a la Casa de Cultura de 
Girona la taula de debat sobre la situació 
de la ceràmica actual i el seu futur. 
També ens vam apropar a la fira de l’olla 
de Breda per presentar-hi novament 
el llibre de mots terrissers “Paraules 
que treballen el fang”. Hem participat 
en el XIX congrés de l’ associació de 
ceramologia d’obra negra i terrissa de 

cuina que es va celebrar al Museu de la 
Terrissa de Quart, va ser un plaer poder-
hi col·laborar en l’ elaboració de peces 
tradicionals de Quart i la seva cuita 

en negre en el forn del museu per a l’ 
edició d’ un vídeo amb de títol “Quart, 
la terrissa negra pas a pas” editat per 
l’Ajuntament per ser projectat en l’acte 
del congrés, per donar a conèixer als 
assistents tot el procés creatiu d’ atuells 
de terrissa al nostre poble, des de 
l’elaboració d’un ansat, ampolla, càntir, 
barral, poal, fins a l’ elaboració de peces 
més complexes com els cossis i tot el 
procés de la cuita en negre; al final de 
la projecció el públic es va poder atansar 
al forn per veure in situ la fornada guiats 
pels terrissers que també els van oferir 
una ruta guiada al museu. Al mateix acte 
vam poder donar a conèixer el llibre de 
vocabulari i els terrissers van participar 
en la taula rodona sobre la ceràmica de 
cuina per al S.XXI, tradició i innovació en 
la societat. Com a cloenda del congrés 
es va oferir als assistents una visita als 
obradors dels terrissers i rajolers de l’ 
Associació. Ara per ara per al proper any 
estem preparant els propers cursos de 
roda dels quals us informarem ben aviat.



35Associació Excursionista Quart
Aquest any hem encetat la temporada 
fent un petit canvi de dates per qüestions 
tècniques, ja que habitualment 
començàvem la temporada fent la 
tradicional pujada als Àngels, i aquest 
any ha hagut d’ajornar-se, fent-la 
a l'octubre. Els trenta companys i 
companyes que la van fer, varen gaudir 
d'un bon dia per caminar i trobar algun 
pinetell i, com no, per agafar gana, ja 
que, quan van arribar es van trobar amb 
una espectacular i excel·lent paella que 
ens vàrem cruspir tots plegats.

El passat 6 de novembre, com ja es 
va notificar a tots els socis, dins dels 
actes de l'any Pairolí, l'Ajuntament 
de Quart i l'Editorial Gavarres van 
organitzar una passejada pels espais 
literaris d'en Miquel Pairolí, en la qual 
l'Associació Excursionista de Quart n'era 
col·laboradora.

A les 9 del matí, davant del Museu de la 
Terrissa, ens vàrem reunir uns quaranta 
caminaires per tal de retre  homenatge 
a la memòria  d'en Miquel Pairolí, en el 
5è aniversari del seu traspàs. Es van 
llegir textos de diferents assaigs del 
llibre “Octubre”, el que personalment 
recomano a tothom a qui li agradi la bona 
lectura, per la facilitat i bon entendre de 
les seves narracions. Potser nosaltres 
podem percebre, però mai podrem 
expressar i descriure com ell ho feia. 
Tenia un do que li facilitava trobar les 

animal, un camp, ja fos acabat de llaurar, 
o cobert de  blat, la tardor, el hivern, una 
posta de sol, les muntanyes, un gripau, 
un mussol, una serp, tal i com ell ens ho 
descriu en el seu llibre “Octubre”.

Vàrem començar a fer camí cap al banc 
que hi ha sota un majestuós roure, on 
en Miquel hi trobava, només destorbat 
per algun ciclista o caminant, aquelles 
paraules tan entenedores amb que 
només ell sabia descriure el paisatge del 
que gaudia. Tot seguit vàrem fer camí 
cap a casa seva, on ens van rebre molt 
cordialment la seva germana i el seu 
nebot. Aquí també es va llegir un altre 
text del llibre “Octubre”, Eines. Tot seguit 
vàrem fer camí al castell de Palol, on es 
va fer la lectura d'un text referit al castell 
i, després de fer un petit most, vam 
caminar fins a Can Llagosta, on hi viu 
el seu company i també escriptor Pep 
Vila, el qual ens va obsequiar amb un 
més que agraït piscolabis amb grana de 
capellà i moscatell.

Ens va parlar d'en Miquel i la seva obra, 
ja que eren molt bons amics i Quartencs 
tots dos. Aquí es va llegir “El cant del 
Mussol”. També ens va mostrar la pell, 
o més ben dit, la muda d'una més que 
considerable serp, que va provocar 
algun petit esglai entre la concurrència.

Vam continuar fent camí fins arribar 
al cementiri on hi descansa en pau el 
nostre malaurat Miquel.
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A manera personal, a mi em passa com a 
molta gent amb qui de vegades en parlem, 
ja que, davant d'una muntanya, un paisatge, 
el mar, un riu, uns penya-segats, et quedes 
sense paraules per poder expressar els 
sentiments i emocions que et produeixen, i, 
per això, moltes vegades, calles. Per sort, per 
a això, per expressar tot allò que a nosaltres 
ens costa, tenim el llegat que ens ha deixat en 
Miquel i com no, escriptors com en Josep Pla.

Moltes gràcies a ells, a en Josep Pla i, 
especialment,  a en Miquel, amb qui, ja  per 
la seva proximitat i per haver-lo conegut 
personalment, m'hi sento més identificat.

Gràcies una altra vegada, i no em cansaré mai 
de donar-los-hi.

Lluís Masferrer

President de l'Associació  Excursionista de Quart

A Fem a Quart ens ho hem passat molt 
bé des de l’últim Celrè fins al dia d’avui!!

A l’octubre vàrem participar en 
l'Oncotrail’16 i al mes de novembre 
vàrem ser presents a la Oncobike’16. 
Entre les dues convocatòries es varen 
involucrar 66 persones que van posar 
les cames per la causa i juntament amb 
el suport de famílies, amics, empreses 

Fem a Quart
i donatius de grans persones es va 
aconseguir un recapte de 7.500€ per a 
la Fundació Oncolliga Girona, que els 
destinarà a la millora de les condicions 
dels malalts de càncer de l’Hospital 
Josep Trueta. 

Juntament amb la Trailwalker’16 
es tanca un any amb més de 9.000€ 
recaptats que s’han destintat, 
íntegrament, a entitats solidaries.

Aquest octubre també hem anat a 
la Festa dels Súpers i hem fet un 
Showroom de roba de la mà de Menta 
Poleo!! La darrera activitat realitzada 
ha estat el voluntariat pel Recapte 
d’Aliments on, gràcies a tots els que 
vàreu passar pel supermercat Spar, es 
va recollir un total de 435kg pel Banc 
d’Aliments.
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Tot això s’ha aconseguit gràcies a la gent 
tan i tan fantàstica que tenim al nostre 
poble i fora d’ell que s’han involucrat amb 
la causa!! També a les entitats del poble 
i de fora, que han col•laborat en totes 
aquestes grans fites i han dedicat gran 
part del seu temps a un fi comú. Volem 
animar-vos a tots a seguir col·laborant i 
a participar en les properes activitats.

Us donem les gràcies per aquest gran 
cor que teniu i per aquesta energia 
vostra que ens recarrega les piles, no 
us imagineu com!! Pel que fa a esports, 
seguim ampliant les opcions d’esport: 
running, walking, nordic walking, 
entrenament funcional a l’aire lliure, bike 
i ara swimming!!!

Gràcies a l’Ajuntament per cedir-nos 
un espai per escriure a la revista el 
Celrè, des d’aquí us convidem que ens 
busqueu al dispositiu que sempre dueu a 
la vostra butxaca en qualsevol moment 
del dia!!! Trobareu tota la informació en 

temps real, per estar al corrent del que 
passa en cada moment. Perquè aquí 
estem, treballant amb tots els mitjans 
que ens permeten fer-vos arribar tota 
la informació!! I us hem d’anunciar que 
vénen moltes novetats!!!

Entre tots gaudim del nostre poble i 
de la seva gent, perquè quartencs i no 
quartencs sabem que #quartmola!!! Des 
d’aquí us volem desitjar unes BONES 
FESTES i dir-vos que us esperem a la 
Sant Silvestre per acomiadar l’any junts 
i donar la benvinguda a un 2017 plè de 
noves sorpreses i activitats per a seguir 
gaudint tots plegats!!

femaquart@gmail.com - www.facebook.com/FemaQuart
Twitter:@femaquart-Instagram:@femaquart
Blog:femaquart.wordpress.com-Flickr
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Després de la posada a escena de les 
“Noces de Fígaro”, que va tenir molt bona 
acollida de públic, des de l’agrupació 
teatral “Q-Art i Acció” ja estem treballant 
intensament per enllestir els Pastorets 
de les Gavarres que, com ja comença a 
ser tradició, representarem un any més 
al poble de Quart. 

Enguany hem readaptat l’obra, 
modificant parcialment el text inèdit 
escrit per la Laura Vall.llosera convertint-
lo en un espectacle trepidant, ple de 
dinamisme i on una perpalina del temps 
farà anar de corcoll els pobres Ramon 
i Manel, sempre sota la mirada atenta 
dels dimonis de l’infern. Els dos pastors 
hauran d’esquivar les mil trampes que les 
forces del mal tenen preparades per fer-

los la guitza, ho aconseguiran aquesta 
vegada? L’Astúcia i la innocència seran 
peces fonamentals per intentar assolir la 
seva fita, arribar a l'establia.

Endavant i endarrere, present i passat, 
cel i infern, bé contra el mal, un 
espectacle de llum, música i color que 
enlluernarà a petits i grans, tot dirigit 
pel director de l’Escola de Teatre de 
Palafrugell, Dani Rebollo. 

L’espectacle és a prop, deixem volar la 
imaginació i envoltem-nos de l’esperit 
nadalenc d’aquests Pastorets que, de 
ben segur, no deixaran indiferent a 
ningú. 

Us esperem amb il·lusió els propers 29 i 
30 de desembre al local social de Quart!!

Q-Art i Acció
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El passat divendres  25 de Novembre, vam commemorar el Dia  internacional  contra  
la  violència  de  gènere. Una xerrada a càrrec de la mosso d’esquadra Mònica 
Massó i que portava per títol: “La violència masclista . Quin paper podem jugar-hi?” 
va ser el punt de partida d’una vetllada reivindicativa i esperançadora, adreçada 
especialment a adolescents, homes i dones de totes les edats.   

El mateix cap de setmana, els dies 25 i 26, es va fer el Gran recapte d’aliments, i 
com cada any hi vam participar, muntant un punt de recollida a Cal Niño. Quart va 
demostrar, una vegada més, que és un poble solidari.

Pel proper 17 de desembre, hem 
organitzat el nostre taller més dolç, el 
de torrons, que és obert a nens, pares i 
avis. Es farà a les 6 de la tarda al GRIC. 
L’endemà, al Mercat, muntarem la nostra 
paradeta a benefici de la Marató de TV3, 
vendrem torrons artesans i manualitats 
fetes per membres de l’associació. 
Esperem la vostra aportació!

Molt Bon Nadal!

Associació “Amb ulls de Dona”

Oncolliga i "Els pastorets de les Gavarres" (Quart i Acció) col·laborarem junts aquest 
Nadal. És per això que el proper dijous 29 de desembre a les 17h. farem una gran 
xocolatada. I el divendres 30, a les 19:30h. del vespre us oferirem un tastet de coca 
i vi dolç o batut de xocolata.

Ambdós dies, hi haurà un sorteig a benefici d'Oncolliga amb magnífics premis.Volem 
fer que aquests dies es respiri el veritable esperit del Nadal.

Esperem la vostra col·laboració!

Junts fem pinya!

Molt Bones Festes a tothom! 

Oncolliga 
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MUSEU

El  passat dissabte 19 de novembre es 
va inaugurar l’exposició “Va de bols” del 
col·lectiu “Artistes a cel Obert”.

Aquest col3lectiu, liderat per l’artista 
Montse Seró, reuneix a artistes de 
diverses disciplines artístiques.

Per quart any consecutiu exposen el 
seu treball conjunt en el Museu de la 
Terrissa de Quart. Enguany han estat 
54 participants que han treballat una 
mateixa peça de ceràmica, el bol. 

La mostra es podrà visitar fins el proper 
18 de desembre.

FOTO 1: Imatge de grup dels artistes 

participants. 

FOTO 2-3: Inauguració de l’exposició. 

Autor: Museu de la Terrissa de Quart.

Inauguració de l’exposició temporal “Va de bols”
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Els dies 29, 30 i 31 d’octubre el Museu 
de la Terrissa de Quart va acollir el 
XIX Congrés de la Asociación de 
Ceramologia. Aquesta entitat agrupa, a 
nivell estatal, investigadors i estudiosos  
del món de la ceràmica. De forma 
regular celebren la seva assemblea 
anual i organitzen congressos en 
algun municipi relacionat amb la 
ceràmica. Enguany el tema central del 
congrés va ser “obra negra y alfarería 
de cocina”.

S’hi van presentar 4 ponències i vuit 
comunicacions totes elles al voltant 
del tema del congrés. Amb una 
quarantena d’inscrits de tot arreu, va 
destacar una participació d’Itàlia i una 
altra d’Estats Units. 

El diumenge dia 30 va destacar 
la col·laboració de l’Associació de 
Terrissers Artesans de Quart que 
va presentar el llibre “Paraules que 
treballen el fang” i el vídeo sobre la 
producció de ceràmica negra que 
finalitzava mostrant in situ l’obertura 
del forn de negre del Museu.

El Congrés es va clausurar amb una 
taula rodona amb el títol “Cerámica 
de cocina para el siglo XXI. Tradición 
e innovación en una sociedad 
cambiante”.

La darrera jornada va servir per 
conèixer els tallers actius dels 
membres de l’Associació de Terrissers 
Artesans de Quart i visitar l’església 
de Sant Sadurní de Palol d’Onyar per 

conèixer els murals ceràmics de la 
Capella del Roser, del S.XVIII.

FOTO 1: Inauguració del Congrés per part 

del Sr. Jaume Coll Conesa, President de la 

Asociación de Ceramologia y del Sr. Pere 

Cabarrocas Sitjes, Alcalde de Quart. Autor: 

Museu de la Terrissa de Quart.

FOTO 2 i 3: Assistents al Congrés. 

Autor: Museu de la Terrissa de Quart

XIX  Congrés de la Asociación de Ceramologia
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MEDI AMBIENT

Assistència al IV Congreso de 
l’Asociación Española de Ciudades de la 
Ceràmica 
a Talavera de la Reina
Els dies 11, 12 i 13 de novembre el 
municipi de Quart va assistir al IV 
Congrés de  l’Asociación Española de 
Ciudades de la Ceràmica, celebrat a 
Talavera de la Reina (Toledo). El tema 
central era Los Museos de la Red de 
Ciudades de la Cerámica. On es va 
presentar el Museu de la Terrissa de 
Quart.

IV Congreso de l’Asociación Española de Ciudades 
de la Ceràmica 

Paral·lelament la trobada també va servir per fer l’acte d’entrega dels Premios 
Nacionales de Cerámica 2016 i realitzar l’Assemblea anual de l’Associació, on 
recordem que el municipi de Quart porta la Secretaria i forma part del seu Comitè 
Executiu.

Foto dels participants. 

Fons: Ajuntament de Talavera de la Reina

Cada dissabte de 
16 a 19h. i per 15/€ al 
mes  t’ho pots passar 

tant bé com nosaltres!  

Vine a divertir-te al 
Casal , al mateix local  

social de Quart!
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MEDI AMBIENT

Això és el que li vaig dir, per no dir que 
és una irresponsabilitat, a una familiar 
que li feia molta gràcia que la seva gossa 
hagués parit set cadells...Perquè és 
una irresponsabilitat?; no m’ho invento, 
ho visc diàriament i hi ha estudis fets 
que ho constaten com totes les Entitats 
Proteccionistes d’animals que conec.

Si cuides, si alimentes, Esterilitza, ells i 
les persones que estimem els animals t’ho 
agrairem. Per què??
1. Ajuda a prevenir la superpoblació. La 

major part de gats procedeixen de 
la cria entre particulars i posteriors 
abandonaments. Les entitats 
proteccionistes no donen l’abast per 
poder acollir tants abandonaments 
o cadellades no desitjades tant de 
gossos com de gats...

2. I, la gestió dels abandonaments, 
genera una despesa pública. Quan 
tu truques al teu Ajuntament que te 
vingui a recollir aquell animal que te 
molesta o no vols, això no és gratis. 
Si és una, anomenada Protectora, i té 
conveni amb l’Ajuntament, cobra al teu 
Ajuntament per fer aquesta recollida. 
A més no se sap si aquests animals 
acaben amb bones mans si tampoc es 
fa un seguiment... Aquesta Protectora 
també, té saturació d’animals en 
les seves limitades gàbies.  També 
les persones que cuiden dels gats 
“de carrer” no donen l’abast amb els 
abandonaments i no cobren res per 
assumir aquesta tasca...

3. Per a tu, perquè t’estalviaràs 
molèsties i diners per a mantenir-
los. Un animal no és ni un moble ni 
una joguina ni per a tu ni per al teu 
fill. Fer-los mal és un delicte penal i 
fer negoci amb ells també.

4. Per a la salut de l’animal; 
sigui gos,  gat, fura,...: 
A les femelles: ajuda a la 
prevenció d’infeccions d’úter i 
ovaris, tumors ovàrics i mamaris, 
en gates prevenció de leucèmia i 
immunodeficiència, evita mals olors 
i sang durant el zel (en gosses), 
en gates els miols continuats, 
desapareix el zel i els embarassos 
psicològics, el patiment quan 
els hi treuen els cadells... 

5. Als mascles:  evita tumors 
prostàtics, testiculars, anals; en 
gats leucèmia i immunodeficiència, 
fugides i baralles, marcatge amb 
orins...

És la teva responsabilitat!

El gat esterilitzat “de carrer” s’identifica per una 

marca que els veterinaris li fan a l’orella.
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Ai!!,   i Les Llegendes urbanes:
1. No és cert que les femelles han de tenir com a mínim un part ni un primer zel. El 

tema de la reproducció està totalment dictat per les seves hormones i no forma 
part del seu benestar emocional com ho pot ser en l’humà. Si la cirurgia es realitza 
abans del 1r zel la probabilitat de tenir un càncer de mama és gairebé zero. 

2. S’engreixen; si hi ha aquesta tendència, que no passa a tots, es pot compensar 
amb un pinso específic.

3. No és cert que perden vitalitat, intel·ligència o ganes de jugar.

Font: 
http://socresponsable.org/beneficios-de-esterilizar

 www.fundacion-affinity.org

I acabo amb una dita:  “L’home és l’únic animal que embruta l’aigua que beu, talla l’arbre 
que li fa ombra, i mata sense tenir gana”.

A reveure,
MG. Camps.

Que aquestes imatges no es repeteixin es cosa de tots !
El tercer divendres de cada mes, prèvia inscripció a 

l’Ajuntament és realitza la recollida de trastos.
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TELÈFONS

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

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

PIJ (Punt d’informació juvenil)
Tel. 972 46 91 71 A les dependències municipals.

Estació
Tel. 976 46 94 51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgències 112   

PRODAISA 972.202.078
(Incidències  aigua i llum municipals)
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Saps quantes esglésies 
hi ha al terme municipal 
de Quart? Doncs sí, molt 
probablement ho hauràs 
encertat. Al nostre municipi 
hi ha tantes esglésies com 
veïnats el conformen. És 
a dir, n’hi ha cinc: Santa 
Margarida de Quart, Sant 
Sadurní de Palol d’Onyar, 
Sant Martí del Castellar, 
Sant Mateu de Montnegre i 
Santa Maria de Montnegre. 
Tot i això, cal dir que Sant 
Sadurní de Palol d’Onyar 

és parròquia tant de Palol 
d’Onyar, com de La Creueta 
i dels Pisos Barceló. I que 
Santa Maria de Montnegre 
és una ermita de la 
parròquia de Montnegre.
I sabies que el nostre terme 
municipal havia arribat a 
tenir fins a 7 esglésies? 
Segons assenyalen alguns 
autors, havien existit dues 
altres esglésies que es 
trobarien desaparegudes 
avui dia. Una d’elles era 
l’ermita de Sant Menna, 

una ermita que va existir 
fins al segle XIX i que 
les restes estan situades 
darrera de Can Batlle. I 
l’altra ermita era Montall, 
de la que no es té massa 
informació ni tampoc es 
coneix a on es trobava 
situada exactament.
Segons els especialistes, 
totes elles van tenir el seu 
origen entre els segles XI 
i XII. Època que correspon 
a l’Alta Edat Mitjana, quan 
la societat catalana es va 

Pinzellades 5: Les Esglésies del Municipi

Santa Margarida de Quart

Sant Martí del Castellar Sant Martí del Castellar

Santa Maria de Montnegre
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començar a vertebrar. Per 
tant, totes elles varen ser 
construïdes segons l’estil 
arquitectònic del romànic. 
Un estil que es caracteritza 
per la seva sobrietat, 
refusant tot allò ornamental 
i superflu.
En aquella època les 
construccions de les 
esglésies es realitzaven 
en torn a nuclis amb cert 
nombre de població activa, 
és a dir, de feligresia. 
Es pot deduir, d’aquesta 

manera, que l’inici de les 
poblacions, que segles 
més tard esdevindrien els 
veïnats que conformen el 
terme municipal de Quart, 
fos als voltants de les dates 
de construcció d’aquestes 
edificacions.
Degut al desgast que varen 
patir al llarg dels segles, 
aquestes esglésies varen 
ser reformades a fons 
aproximadament entre 
els segles XVII i XVIII. 
Reforma que va fer que 

desapareguessin la majoria 
d’elements romànics 
de la seves respectives 
construccions originàries.
T’ha semblat interessant 
aquesta pinzellada sobre 
les esglésies de Quart? 
Doncs no et perdis les 
properes edicions del 
Celrè! Repassarem la 
seva història una a una. 
En el proper Pinzellades 
descobrirem l’església de 
Santa Margarida de Quart!

Cristina Troyano

Sant Sadurní de Palol d’Onyar Sant Sadurní de Palol d’Onyar

Sant Mateu de Montnegre




